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Αθήνα, σήµερα στις 21 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών : «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2011».
Πρώτος οµιλητής σήµερα είναι o Ανεξάρτητος Βουλευτής κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
Έχετε το λόγο, κύριε Τσούκαλη, για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης Κουβέλης, σε µια κατάµεστη
αίθουσα θεάτρου παρουσίασε τις προτάσεις της ∆ηµοκρατικής
Αριστεράς, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο –πιστεύουµε-, για την
έξοδο της χώρας µας από την πολύπλευρη κρίση.
Οι προτάσεις αυτές, όπως θα δηµοσιοποιηθούν, -ήδη, σήµερα
έχουν δοθεί προς διαβούλευση- βρίσκονται ακριβώς στον αντίποδα όσων προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2011 και
όσων, βεβαίως, αποτελούν την κυβερνητική πολιτική όλο το τελευταίο διάστηµα, γιατί απλούστατα θεωρούµε για την πορεία
της χώρας, που είναι εγκλωβισµένη στο ασφυκτικό πλαίσιο και
τις ρυθµίσεις του µνηµονίου, ότι δυστυχώς, οδηγείται σε ένα πλήρες αδιέξοδο και κυρίως στην κατεδάφιση της ίδιας της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη
της πολύπλευρης κρίσης. Η αίσθηση και του τελευταίου πολίτη
της χώρας αυτής είναι ότι, δυστυχώς, «δεν αλλάζουµε, βουλιάζουµε», παρά τους επαίνους µε τους οποίους γύρισε φορτωµένος ο κύριος Πρωθυπουργός από την τελευταία Σύνοδο
Κορυφής για τη «θεραπεία-σοκ».
Όλοι οι πολίτες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει, πλέον, ότι δεν τίθεται καµµία «κόκκινη γραµµή». Καµµία υπόσχεση που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έθεσε ή θέτει δεν υπάρχει περίπτωση την
επόµενη εβδοµάδα ή έστω το επόµενο δεκαπενθήµερο να µην
ξεπερνιέται. Κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα «ως εδώ».
Η ανασφάλεια της κοινωνίας γιγαντώνεται. Η χώρα µας αντιµετωπίζει έκρηξη ύφεσης, ανεργίας, πληθωρισµού, συρρίκνωσης και τεχνολογικής οπισθοδρόµησης της παραγωγικής της

βάσης. Έχει εµπλακεί, µε ευθύνη και της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, σ’ ένα φαύλο κύκλο άστοχων, αλληλοδιαδόχων µέτρων,
χωρίς προοπτική εξόδου από την κρίση και µε µια κοινωνία όρθια.
Αυτό το τελευταίο είναι προϋπόθεση κρίσιµη και ζωτική για οποιαδήποτε προοπτική ανάκαµψης.
Εµείς ως ∆ηµοκρατική Αριστερά από την πρώτη στιγµή της
ίδρυσής µας, εδώ και µήνες διατρανώσαµε ότι θέλουµε να στείλουµε ένα µήνυµα στη χειµαζόµενη ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές και τα νέα µέτρα δεν είναι µονόδροµος. Παρά τις εξαιρετικά
δύσκολες στιγµές, η χώρα έχει ανάγκη από ένα χαµόγελο, µια
αισιοδοξία ότι µπορεί να οικοδοµηθεί µια εναλλακτική διέξοδος
από την κρίση. Όµως η προσαρµογή που προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2011 συνεπάγεται πιο παρατεταµένη και βαθύτερη
ύφεση. Οι δηµόσιες επενδύσεις απλώς διατηρούνται στα περικοµµένα φετινά επίπεδα, δηλαδή στα 8,5 δισεκατοµµύρια. Η µείωση των δηµοσίων δαπανών συµπιέζει και άλλο τη ζήτηση,
αποµακρύνοντας την ανάκαµψη. Στην πορεία αυτή, ακόµα και αν
σωθεί η Ελλάδα, θα έχουν χρεοκοπήσει οι πολίτες της.
Το ερώτηµα είναι: Μπορεί να υπάρξει οικονοµική πολιτική, η
οποία να παρακολουθεί τις προβλέψεις της δανειακής σύµβασης και να κατανέµει δίκαια τα βάρη; Πολύ περισσότερο, ακόµα
και αν σχεδιαστεί µια τέτοια πολιτική, είναι σε θέση να την εφαρµόσει ο κρατικός µηχανισµός ή και η ίδια η Κυβέρνηση;
Όµως, όπως έχουµε πει, υπάρχει ένα ορατό πρόβληµα διακυβέρνησης στη χώρα. Εύκολα λαµβάνονται µέτρα που απαιτούν
µια υπουργική υπογραφή. Είναι αδύνατον, όµως, να υπάρξει
οποιοδήποτε αποτέλεσµα από µέτρα, τα οποία απαιτούν συνεννόηση δύο Υπουργείων, εκτέλεση βηµάτων σ’ ένα σχέδιο.
Στον προϋπολογισµό του 2011 υπάρχουν προβλέψεις, οι
οποίες καταγράφονται σε προσδοκίες εσόδων ή µειώσεων δαπανών που δε στηρίζονται πουθενά. Άρα, µάλλον δεν θα επιτευχθούν. Εδώ, πραγµατικά, υπάρχει µια ακριβής καταγραφή των
βηµάτων όσον αφορά τη µείωση, µόνο που δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς ακριβώς θα επιτευχθεί αυτή η µείωση.
Η προσέγγιση του Υπουργού Οικονοµικών είναι απλή: «Θα µαζέψω όσα χρήµατα µπορώ, από όπου µπορώ». Εµείς, ως Βουλευτές της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, πλέον, καταψηφίσαµε το
µνηµόνιο και τους νόµους υλοποίησής του. Τονίσαµε, όµως, και
εξακολουθούµε να τονίζουµε ότι η απεµπλοκή της Ελλάδας από
τις ασφυκτικές ρυθµίσεις του µνηµονίου όσο και αν αποτελεί δίκαιο αίτηµα της κοινωνίας, προϋποθέτει µια εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει την
ύπαρξη αντίστοιχων συσχετισµών, τόσο εθνικών όσο και ευρωπαϊκών.
Στο πλαίσιο αυτό προτείναµε εγκαίρως, εδώ και τρεις µήνες,
την επιµήκυνση αποπληρωµής όλου του ποσού των 110 δισεκα-
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τοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2021. Επίσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την έκδοση ευρωοµολόγου και τη µεσοπρόθεσµη,
µέσω ευρωπαϊκών πλαισίων, αναδιαπραγµάτευση του ελληνικού
χρέους.
Η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ένα δίκαιος τρόπος µείωσης των ελλειµµάτων, αποτροπής της πελατειακής διαχείρισης των προνοµίων και της φοροδιαφυγής. Οι
πολίτες διεκδικούν την αναδιανοµή και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλληλεγγύη και ο επανακαθορισµός του προτύπου ανάπτυξης ανοίγει σήµερα το έδαφος
για µια ουσιαστική παρέµβαση στο κράτος, τους θεσµούς και την
αυτοδιοίκηση, αλλά και στη κοινωνία µε στόχο την προώθηση δοµικών µεταρρυθµίσεων.
Το µέλλον κρίνεται σε τρία µέτωπα:
Πρώτον, στην αποφυγή της χρεοκοπίας, που θα την πληρώσουν δραµατικά όλοι οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι.
∆εύτερον, στην αποτροπή της άδικης κατανοµής των βαρών,
µε την αύξηση των δηµοσίων εσόδων µέσα από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της παραοικονοµίας και της καταπολέµησης της ακρίβειας, όχι µέσα βεβαίως από την αύξηση των
εµµέσων φόρων.
Τρίτον, στην υλοποίηση µιας αναπτυξιακής πορείας υπέρ των
πολιτών, µιας ανάπτυξης οικολογικής, µε ουσιαστική παρέµβαση
στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση, µε αποκέντρωση στους θεσµούς, αλλά και στην οικονοµία, µε στόχο την προώθηση δοµικών µεταρρυθµίσεων, µε δυναµική συµµετοχή στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ως ∆ηµοκρατική Αριστερά
αντιπαλεύουµε τα αίτια της κρίσης, αγωνιζόµαστε για την ανατροπή του πελατειακού κράτους. Η εναλλακτική λύση που στηρίζουµε δεν είναι µόνο άλλα µέτρα οικονοµικής πολιτικής, αλλά
είναι µέτρα διαφάνειας, καταπολέµησης της σπατάλης και της
διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, της διαπλοκής, της φοροδιαφυγής, της κάθε µορφής ιδιοποίησης του δηµόσιου πλούτου.
Επειδή πιστεύουµε ότι αυτοί οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται µε
τον προϋπολογισµό του 2011, γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε
Τσούκαλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητούµε έναν προϋπολογισµό που ζητάει από τους πολίτες µεγάλες θυσίες, χωρίς να εξασφαλίζει ότι αυτές θα πιάσουν τόπο.
∆εν δίνει αναπτυξιακή διέξοδο στην οικονοµία, αφού δεν πολεµάει την ύφεση. ∆εν αντιµετωπίζει την ανεργία, που δυστυχώς
κάνει άλµατα προς τα πάνω. Και προπαντός, δεν προστατεύει
τους οικονοµικά αδυνάτους. Είναι ένας προϋπολογισµός λιτότητας, όπως τον λένε όλοι οι κοινωνικοί φορείς, που έγινε διά χειρός της τρόικας και κατ’ εντολή αυτής, που η Κυβέρνηση,
προεξάρχοντος του οικονοµικού της επιτελείου, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα µας ότι δεν µπορεί να υλοποιηθεί. Μπορεί
να γράφεται στα χαρτιά, να παρουσιάζεται προς τέρψιν της τρόικας και να ψηφίζεται και στη Βουλή, αλλά που δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία περίπτωση να γεµίσει τα ταµεία, αφού οι τσέπες
των νεοελλήνων είναι απολύτως άδειες.
∆υστυχώς από τα στοιχεία του νέου προϋπολογισµού φαίνεται
ότι τα πρόσθετα µέτρα, που πέφτουν στους ώµους των νοικοκυριών και της αγοράς, θα επιτείνουν την ύφεση, δηµιουργώντας
περισσότερα προβλήµατα στην οικονοµία, ενώ από την άλλη δεν
δείχνουν να επιλύουν και τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα.
Άρα, τι χειρότερο µπορεί να περιµένουµε; Ακόµη ένα µνηµόνιο;
Ένα µνηµόνιο, στο οποίο θα περιγράφονται νέα µέτρα από την
ώρα που άνοιξε το καπάκι της δηµοσιονοµικής τρέλας που επικρατεί στα οικονοµικά στοιχεία του δηµοσίου;
Έρχονται οι νέες διαπιστώσεις των τροϊκανών σε όλο το δηµόσιο λογιστικό για γκρίζες ζώνες που κρύβουν χρέη και επιβαρύνουν µέσω των τόκων, το έλλειµµα. Παράλληλα, διαπιστώνεται
η σηµαντική υστέρηση των εσόδων, καθώς και οι αφανείς δαπάνες από τη λειτουργία των ∆ΕΚΟ, που δηµιουργούν ένα νέο
εκρηκτικό κοκτέιλ για τα µεγέθη του 2011.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο Κοινοβούλιο η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα µειωθεί το
έλλειµµα του δηµοσίου. Ωστόσο, το γνωρίζετε όλοι, στις Βρυξέλλες υπάρχουν έντονοι προβληµατισµοί, ακόµη και περί του
αντιθέτου ισχυρισµοί, που στηρίζονται παραδείγµατος χάριν,
στις καταπτώσεις των εγγυήσεων των ∆ΕΚΟ, στα χρέη των νοσοκοµείων, που θα εξακολουθούν να φθάνουν από 150 εκατοµµύρια ευρώ έως 200 εκατοµµύρια ευρώ το µήνα.
Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια σε συνθήκες βαθιάς και ανελέητης για τον Έλληνα και τον ελληνισµό
κρίσης, πολυεπίπεδης και πολλές φορές ανεξέλεγκτης. Περιµένουµε να εµφανιστούν και τα περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ
των αγροτικών αποζηµιώσεων, που εµφανίζονται σήµερα ως εγγυήσεις του ΕΛΓΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κρίση θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται µε το µύθο της εθνικής ανάκαµψης του αγώνα όλων
των Ελλήνων για αξιοπρέπεια, περηφάνια και κύρος, στο πλαίσιο µιας εθνικής στρατηγικής, που να στηρίζεται από όλους,
όλους τους θεσµούς της χώρας και του πολιτικού συστήµατος,
να διαχέεται σε κάθε σπίτι και να συµπορεύεται µε τη συνείδηση
και την πίστη στο µέλλον της χώρας και του έθνους. Αντ’ αυτού,
εκείνο που διακηρύσσεται παντού και απ’ όλους είναι ίσως η επικείµενη χρεοκοπία. Αντίληψη που εκπορεύεται από φόβο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα και έλλειψη εµπιστοσύνης στην ηγεσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό του 2011 και αναλύουµε τους αριθµούς, τους τίτλους
των λογαριασµών όπως αναφέρονται. Υποστηρίζουµε τις διαφοροποιήσεις ή και τις αναµορφώσεις που θα έπρεπε να γίνουν.
Είµαι σίγουρος ότι όλοι συµφωνείτε πως δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι πίσω από τους αριθµούς κρύβεται ο άνθρωπος, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οι αξίες µας, η ίδια η πεµπτουσία της
πολιτικής. Υπάρχουν άραγε καθόλου στις σκέψεις, στους σχεδιασµούς, στις αποφάσεις της κυβερνητικής παράταξης και των
συντακτών αυτού του προϋπολογισµού;
Τώρα περισσότερο από ποτέ έχουµε την υποχρέωση να σταθούµε πλάι στον αδύναµο πολίτη, να τον στηρίξουµε, να του δώσουµε δύναµη και ελπίδα.
Η κρίση θα περάσει και οι αριθµοί θα ευηµερήσουν και πάλι.
Μια εξουθενωµένη, όµως, κοινωνία πολύ δύσκολα ανακάµπτει.
Ο προϋπολογισµός, όλοι το λέµε -αλλά φοβούµαι ότι το ξεχνούµε- πως δεν αποτελεί µια απλή λογιστική κατάσταση µε
έσοδα και έξοδα. Φοβάµαι ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης του
«λεφτά υπάρχουν», που παραδόθηκε αµαχητί και απνευστί στις
επιταγές της τρόικας, έχουν χάσει την επαφή τους µε την κοινωνία και για τούτο µε κυνισµό δηµοσίως διατυπώνουν προκλητικές θέσεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες καλείται το Κοινοβούλιό µας να
ψηφίσει έναν προϋπολογισµό στυγνό και απάνθρωπο, έναν προϋπολογισµό που δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα, δοκιµάζει εν είδει
πειραµατόζωου τις αντοχές της κοινωνίας, του συνταξιούχου,
του υπαλλήλου, του µικροµεσαίου επιχειρηµατία, της νεολαίας.
Ο προϋπολογισµός αποκαλύπτει το ρόλο που πιστεύει η Κυβέρνηση ότι έχει η ίδια στην ιστορική διαδροµή της χώρας και
ας λέει ό,τι θέλει στην Κοινοβουλευτική του Οµάδα ο κύριος
Πρωθυπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αρνήθηκε την
εντολή που της έδωσε ο ελληνικός λαός και εκχώρησε την εξουσία που της έδωσε µε την ψευδαίσθηση ότι έτσι θα διατηρηθεί
και η ίδια στην εξουσία. Ο λαός, όµως, της έδωσε την εντολή να
κατοχυρώσει συνθήκες ανάπτυξης και να µας βγάλει από την
κρίση. Και αντί γι’ αυτό, συντάσσει και ψηφίζει έναν προϋπολογισµό που στο σπέρµα του έχει την ύφεση, την ανεργία, την υποανάπτυξη. Είναι φανερό πως η οικονοµική πολιτική της στοχεύει
στην άντληση πόρων µέσω της αύξησης της φορολογίας και όχι
της ανάπτυξης.
Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και στροφή προς κίνητρα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η αύξηση της φορολογίας µπορεί πρόσκαιρα να συντελέσει στην αύξηση των εσόδων, αλλά µακροπρόθεσµα θα δηµιουργήσει πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα, σε µια
περίοδο που το εισόδηµα των µισθωτών και των συνταξιούχων
δέχεται καίρια πλήγµατα από παντού.
Οι προβλέψεις πραγµατικά σοκάρουν. Έως το 2012 προβλέ-
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πονται επιπλέον εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες άνεργοι και επειδή
«λεφτά υπάρχουν», η Κυβέρνηση θα βάλει νέους φόρους άλλα
5,3 δισεκατοµµύρια ευρώ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτή η επιµονή της Κυβέρνησης, µε δεδοµένο ότι η αγορά
είναι παγωµένη, το µόνο που θα καταφέρει θα είναι η υπαγωγή
ακόµη περισσότερων επιχειρήσεων στο άρθρο 99.
Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, το αδιέξοδο η Κυβέρνηση που µε δική
της αποκλειστική ευθύνη έχει οδηγηθεί η χώρα και αναζητά εναγωνίως τρόπο να σωθεί η ίδια και όχι το έθνος. Προκαλεί και παίζει µε το σενάριο των πρόωρων εκλογών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευελπιστεί σε αλλαγές του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, ελπίζοντας να παρασύρει στο δικό
της καταστροφικό δρόµο και άλλες πολιτικές δυνάµεις.
Η σηµερινή συζήτηση του προϋπολογισµού, που όλοι γνωρίζουν ότι δεν θα ευδοκιµήσει, εντάσσεται σε αυτό το σενάριο. Μια
αγγλική παροιµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέει: «Ή µπροστά πας ή πίσω, ποτέ δεν µένεις στάσιµος». Και η Κυβέρνηση
έχει επιλέξει να πάµε πίσω δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής
Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα στο µέσο της διαδικασίας για την ψήφιση του προϋπολογισµού για το 2011. Ήδη
έχουν τοποθετηθεί οι µισοί συνάδελφοι από τη Νέα ∆ηµοκρατία,
ανάµεσά τους και αρκετοί συνάδελφοι που είχαν διαχειριστεί κρίσιµα Υπουργεία, που καθόρισαν την οικονοµική πορεία της
χώρας για την περίοδο 2004-2009. Ένας τρίτος παρατηρητής
που θα άκουγε τη συζήτηση δικαιολογηµένα θα θεωρούσε ότι οι
συνάδελφοι αυτοί ουδέποτε έχουν ασκήσει εξουσία, ουδέποτε
συµµετείχαν σε κυβερνητικό σχήµα ή σε κόµµα εξουσίας.
Και αυτό γιατί µέχρι σήµερα δεν ακούσαµε ούτε ένα τυπικό
συγγνώµη προς τον ελληνικό λαό, ούτε µια λογική εξήγηση, καµµία εξήγηση για το γιατί η πρόβλεψη του προϋπολογισµού του
2009 για το έλλειµµα 2% κατέληξε στο 15,4%. Εκτός και αν θεωρείτε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ασήµαντο το
ποσό των 36 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που φορτώσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Καµµία εξήγηση για το χρέος των 300 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για τα ελλείµµατα στις ∆ΕΚΟ, στα
νοσοκοµεία, για τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος. Νίπτετε τας χείρας σας, ως σύγχρονοι πόντιοι πιλάτοι.
Και τί µας λέτε σήµερα; Αυτά που καταστρέψατε εσείς σε έξι
χρόνια, να τα διορθώσει σε δώδεκα µήνες η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Και εµείς σας απαντάµε απλά: ∆εν έχουµε κανένα µαγικό ραβδί. ∆ουλεύουµε σκληρά σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο τετραετίας, έτσι ώστε µε συγκεκριµένα, δύσκολα αλλά αναγκαία
µέτρα να πετύχουµε ένα νέο, εθνικό πατριωτικό στόχο.
Γιατί για εµάς, κύριοι συνάδελφοι, νέος πατριωτισµός είναι η
σωτηρία της χώρας από τη χρεοκοπία. Είναι η απεµπλοκή της
χώρας από το µνηµόνιο και από τη ξένη επιτήρηση. Νέος πατριωτισµός είναι η διαφάνεια, η αξιοκρατία, το κράτος δικαίου, η
εξυπηρέτηση του πολίτη. Νέος πατριωτισµός είναι η αποκατάσταση και η άρση των αδικιών, µε την πρώτη ευκαιρία ανάκαµψης, των µη προνοµιούχων Ελλήνων, των χαµηλοσυνταξιούχων,
των χαµηλόµισθων, των µικροµεσαίων, των πολύτεκνων, των
ανέργων, κάτι για το οποίο άλλωστε έχει δεσµευτεί ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός της χώρας.
Όλοι µιλάµε για ανάπτυξη. Και, βεβαίως, πρέπει να δούµε τι
µοντέλο ανάπτυξης θέλουµε. Θέλουµε αυτό το µοντέλο, το οποίο
κατέρρευσε, το µοντέλο των µεσαζόντων, των µεταπρατών, των
κερδοσκόπων; Εµείς λέµε «όχι». Εµείς θα επενδύσουµε στην κοινωνική οικονοµία, στην κοινωνική επιχειρηµατικότητα, την κοινωνική συµµετοχή, µε αιχµή του δόρατος την «πράσινη» οικονοµία, στην παραγωγή νέων προϊόντων ανταγωνιστικών, που θα
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προστατεύουν το περιβάλλον και θα αναβαθµίζουν την ποιότητα
υγείας των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς οφείλουµε -και πρέπει να
το πούµε όλοι- ευγνωµοσύνη στον ελληνικό λαό, γιατί οι δικές
του θυσίες βοηθούν τη χώρα να ξαναπατήσει στα πόδια της.
Αυτοί φορτώθηκαν το βάρος της αναµόρφωσης της χώρας.
Εµείς είµαστε εδώ, για να λύσουµε τα προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισηµάνω ότι οι στόχοι του προϋπολογισµού δεν είναι κοµµατικοί ούτε κυβερνητικοί.
Είναι στόχοι εθνικοί. ∆εν ζητάµε ανοχή. Ζητάµε συµµετοχή. Ζητάµε ένα νέο πατριωτισµό και µια νέα εθνική λαϊκή ενότητα, για
τη σωτηρία της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαργαρίτης Τζίµας, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό ∆ράµας.
Ορίστε, κύριε Τζίµα, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως κλείνει µια δεκαετία, µια
δεκαετία που ξεκίνησε το 2000, µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και µε το
µεγάλο σκάνδαλο και τη µεγαλύτερη αναδιανοµή πλούτου που
έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου. Ήταν
τότε η εποχή που και πάλι το ΠΑΣΟΚ έλεγε ψέµατα στους Έλληνες πολίτες, να παίξουν και να κερδίσουν. Έπαιξαν και έχασαν. Κλείνει αυτή η δεκαετία µ’ ένα άλλο σκάνδαλο, µε µια άλλη
εξαπάτηση του ελληνικού λαού από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Το «λεφτά υπάρχουν» δηµιούργησε µια πολιτική µείωσης των µισθών και των συντάξεων, των επιδοµάτων και αύξησης των
φόρων. Αυτή είναι η δεκαετία, η οποία στην αρχή και στο τέλος
της σφραγίζεται µε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ.
∆ίκαια διερωτάται ο κόσµος έξω από αυτήν την Αίθουσα. Για
ποιόν γίνεται αυτός ο προϋπολογισµός του 2011; Ποιόν εξυπηρετεί ο προϋπολογισµός, που συζητούµε και πρόκειται να ψηφίσουµε αύριο; Εξυπηρετεί τον άνεργο; ∆ηµιουργεί καινούργιες
θέσεις εργασίας; Εξυπηρετεί τον εργαζόµενο; Του δίνει µια σηµαντική αύξηση στο µεροκάµατο ή στο µηνιάτικο ή στα εισοδήµατα του έτους; Εξυπηρετεί το συνταξιούχο;
Τίποτε από όλα αυτά δεν συµβαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ένας προϋπολογισµός, που, κυρίως, εξυπηρετεί
τους δανειστές µας.
Επαίρεται το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας δεξιά και αριστερά ότι πολύ
σύντοµα θα βγούµε στις αγορές. Να βγούµε στις αγορές να κάνουµε τι, κυρία Υπουργέ; Να δανειστούµε και πάλι; Αυτό είναι το
όραµα της καινούργιας Ελλάδας; Να βγούµε γρηγορότερα, για
να δανειστούµε ή πρέπει να βγούµε γρηγορότερα, για να πουλήσουµε προϊόντα, που πρέπει να δηµιουργήσει αυτή η Ελλάδα
που όλοι ονειρευόµαστε; Εάν το όραµα της Ελλάδας -που εσείς
χτίζετε τώρα- είναι να βγούµε στις αγορές για να δανειστούµε,
δεν βρίσκεται σε καµµία αντιστοιχία µε τα οράµατα, τις ελπίδες
και τις επιδιώξεις του ελληνικού λαού. ∆εν είναι η αξιοπρέπεια
της χώρας µας αυτή, το να ξαναγυρίσουµε σε µια πολιτική των
δανεικών. Και επειδή αυτή η «καραµέλα» περί του δανεισµού και
του δηµοσίου χρέους τουλάχιστον στη Αίθουσα αυτή πρέπει να
σταµατήσει, θα πρέπει κάποτε να πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό…
Εγώ δεν θα κάνω βουτιά στο παρελθόν. Θα µιλήσω για την τελευταία δεκαετία διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Το
1993, λοιπόν, παραλάβατε από τη Νέα ∆ηµοκρατία ένα δηµόσιο
χρέος 68 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε επίσηµο έγγραφο
του παριστάµενου Υφυπουργού Οικονοµικών, σε ερώτησή µου.
Εξήντα οκτώ δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν το δηµόσιο χρέος το
1993 και µας το παραδώσατε στα 183 δισεκατοµµύρια ευρώ,
τρεις φορές επάνω!
Σε µια δεκαετία τριπλασιάσατε το δηµόσιο χρέος. Γιατί; Είχαµε
παγκόσµια οικονοµική κρίση; Όλα πήγαιναν ρολόι. Και εγκαλείτε
τώρα τη Νέα ∆ηµοκρατία, που για να καλύψει αυτό το δηµόσιο
χρέος αναγκάστηκε να πληρώσει, πάλι σύµφωνα µε δικό σας έγγραφο, 195 δισεκατοµµύρια ευρώ από το 2004 µέχρι το 2009;
Γιατί δεν µας παραδώσατε δηµόσιο χρέος µηδενισµένο; Είκοσι
δύο χρόνια κυβερνήσατε! Γιατί µας παραδώσατε δηµόσιο χρέος
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185 δισεκατοµµυρίων ευρώ; Αυτό δεν είχε τοκοχρεολύσια; Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαργαρίτης Τζίµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τόνισε ο Υπουργός Οικονοµικών προχθές εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ
δεν έχει ξεφύγει από τις προβλέψεις του, δεν έχει ξεφύγει από το
όραµά του και από το σοσιαλιστικό του ιδεολογικό προσανατολισµό και ότι η ψυχή του ΠΑΣΟΚ είναι µε την κοινωνία.
Μα αρκεί να είναι η ψυχή ενός κόµµατος, και εν προκειµένω
της Κυβέρνησης, µε την κοινωνία; Αυτό θέλει ο πολίτης; Αυτό
του είπατε προεκλογικά; Του είπατε «εµείς θα είµαστε µια κυβέρνηση, που θα έχετε τη ψυχή µας»; ∆εν πρέπει να νιώσει την
πολιτική σας; ∆ηλαδή είστε υπερήφανοι για το ότι σ’ ένα χρόνο
που κυβερνάτε την Ελλάδα, σε δεκαπέντε µήνες, δηµιουργήσατε
διακόσιες χιλιάδες ανέργους και του χρόνου τέτοια εποχή θα
έχουµε συνολικά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ανέργους επιπλέον; Είναι κοινωνική πολιτική αυτή; Πότε κυβέρνηση µετά τον
πόλεµο δηµιούργησε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ανέργους
µέσα σε µια διετία;
∆εν έχετε αντιληφθεί ότι κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. Και φυσικά βρίσκετε το µοναδικό εύκολο δρόµο. Λέτε: «Μειώνουµε τις
δαπάνες». Πείτε µου έναν κωδικό που αυξήσατε τις δαπάνες,
στην υγεία και στην παιδεία, που ήταν η «σηµαία» σας πέρυσι τέτοια εποχή. Λέγατε: «Από παντού θα κόψουµε δαπάνες, εκτός
από την παιδεία και την υγεία. Ένα δισεκατοµµύριο επιπλέον θα
δοθεί για την υγεία και 1 δισεκατοµµύριο για την παιδεία». Στον
αγροτικό κόσµο όλα είναι µειωµένα. Πώς, λοιπόν, ο Έλληνας πολίτης θα έχει καλύτερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας;
Είναι δυνατόν να λέτε ότι υπάρχουν έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα, όταν µειώνεται το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων;
Ελάτε στο Νοµό ∆ράµας, κυρία Υπουργέ. Έργο των Φυλακών
Νικηφόρου ∆ράµας σταµατηµένο από τον Οκτώβριο του 2009
γιατί δεν δίνετε 2,5 εκατοµµύρια ευρώ να ολοκληρωθούν και να
δουλέψουν διακόσιοι πενήντα άνεργοι της περιοχής. ∆εκαπέντε
µήνες το έργο σταµατηµένο!
Εθνικός δρόµος ∆ράµας-Αµφίπολης. Προκηρύξαµε εµείς την
µελέτη ενός δρόµου τετράιχνου και το έργο είναι σταµατηµένο!
Ούτε καν το εντάξατε σε κάποιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα.
Να µιλήσω για τις αποζηµιώσεις των αγροτών; Σε ερώτηση
δική µου που ανέφερα ότι προσβάλλονται οι πατάτες του λεκανοπεδίου Νευροκοπίου από αρρώστιες, µου απαντάτε ότι δεν
προβλέπεται από τον ΕΛΓΑ. Μα, εµείς πώς δίναµε αποζηµιώσεις
από τον ΕΛΓΑ; Όµως, πώς θα το κάνετε αυτό, όταν είναι µειωµένες οι δαπάνες του ΕΛΓΑ; Και περιµένετε τώρα να ζωντανέψει
η ελληνική περιφέρεια!
Να µιλήσω για το χιονοδροµικό κέντρο του Φαλακρού που είµαστε στην καρδιά του χειµώνα και δεν λειτουργεί, γιατί δεν δίνετε 150.000 ευρώ για να συντηρηθούν τα συρµατόσχοινα; Για
ποια ελληνική περιφέρεια µας µιλάτε και ρίχνετε εδώ κροκοδείλια δάκρυα;
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους λόγους και πάρα πολλούς άλλους που
τόνισαν οι εισηγητές µας και οι ειδικοί αγορητές καταψηφίζουµε
αυτόν τον προϋπολογισµό, διότι δεν ανταποκρίνεται σε καµµία
προσδοκία του ελληνικού λαού και βαθαίνει την ύφεση, την οποία
έχει καταγγείλει η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας Αντώνης
Σαµαράς προβάλλοντας µια καινούργια αναπτυξιακή πρόταση
στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Τζίµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 2ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στην
Α’ Αθηνών κ. ∆ηµήτριος Αβραµόπουλος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα µπω κατευθείαν στην ουσία του θέµατος,
µιας και έχουµε λίγο χρόνο.
Το κύριο ζήτηµα που σχετίζεται µε την αξιοπιστία του προϋπολογισµού του 2011 είναι η συνεχής αναθεώρηση των προβλέψεων και των στόχων που έχει θέσει η Κυβέρνηση για το 2011
στα κρίσιµα δηµοσιονοµικά µεγέθη και, κυρίως, στην ύφεση που
είναι το σηµαντικότερο δηµοσιονοµικό στοιχείο. Αυτό προσδιορίζει κυριαρχικά και τα άλλα βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη: το
χρέος, το έλλειµµα και το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών.
Η πρώτη εκτίµηση της Κυβέρνησης ήταν ο θετικός ρυθµός
ανάπτυξης το 2010, για να αναθεωρηθεί στο -2% µόλις το καλοκαίρι και να «τρέχει» σήµερα µε περίπου -5% σε ετήσια βάση. Αν,
δε, ληφθεί υπ’ όψιν και ο πληθωρισµός, περίπου 5%, η πραγµατική ύφεση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη. Και βέβαια η ύφεση σε
καµµία περίπτωση δεν λύνει το πρόβληµα του ελλείµµατος ή και
του χρέους, αλλά και δεν το προκαλεί πρωτογενώς. Απλά η
ύφεση µεγαλώνει το έλλειµµα και το χρέος. ∆εν αποτελεί δικαιολογία για το µέγεθος της ύφεσης η αύξηση το 2009 εξαιτίας
του συνυπολογισµού των ελλειµµάτων ορισµένων ∆ΕΚΟ στο έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης.
Η ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης και ακούσαµε να δηλώνει στη Βουλή την
Κυριακή ο Υπουργός Οικονοµικών ότι η δηµοσιονοµική πολιτική
λιτότητας είναι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, όπως είναι γνωστό, µετριέται παγκοσµίως ως αύξηση του ΑΕΠ και η ύφεση ως µείωση
του ΑΕΠ. Έτσι απλά. ∆εν µπορεί µε εξορκισµούς και αφορισµούς
να αλλάξει αυτό.
Κυρίες και κύριοι, η αληθινή ανάπτυξη είναι το ζητούµενο για
την επιστροφή της χώρας στην οµαλότητα. Η Νέα ∆ηµοκρατία
και ο Αρχηγός της Αντώνης Σαµαράς δεν παύει να το επαναλαµβάνει στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και όλοι συµφωνούν µαζί µας. Μονάχα η Κυβέρνηση διαφωνεί και περιµένει. Τι
περιµένει; Τις επενδύσεις; Με τι προϋποθέσεις; Με τι πλαίσιο;
Και βέβαια η ανάπτυξη στηρίζεται και στις άµεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες συµβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στον εκσυγχρονισµό της παραγωγής, στην
καινοτοµία και τον εξαγωγικό προσανατολισµό, στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τουρισµός και η ναυτιλία.
Όµως, πρέπει να προσέξουµε να µην επιλέγουµε επενδύσεις
µε µηδενικό ή πολύ µικρό δηµόσιο όφελος που είναι πιο σηµαντικές για τους επενδυτές παρά για την ίδια τη χώρα. Η αληθινή
ανάπτυξη αφορά στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού. Απαιτεί
την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών τάξεων, της περιφέρειας και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Ο υπερσυγκεντρωτισµός και τα ολιγοπώλια φέρουν και αυτά την ευθύνη τους
για την ύφεση.
Έρχοµαι τώρα στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής. Κεντρικός και διαρκής στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι
η προάσπιση των εθνικών συµφερόντων της χώρας και η ενίσχυση της διεθνούς της θέσης. Η εξωτερική πολιτική γι’ αυτόν το
λόγο πρέπει να κινείται πέρα και πάνω από κόµµατα. Αφορά στα
εθνικά θέµατα που είναι ζωτικής σηµασίας για την Ελλάδα, τους
Έλληνες και του οικουµενικού ελληνισµού. Είναι η παρουσία, η
εικόνα, η παρεµβατική ικανότητα και η ουσιαστική συµβολή µας
στην Ευρώπη και στον κόσµο.
Καµµία µα καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να υπερβεί την κόκκινη γραµµή στα εθνικά θέµατα. Όταν µιλάµε για εξωτερική πολιτική, δεν εννοούµε µονάχα κόκκινες γραµµές. Εννοούµε να
διεκδικήσει η Ελλάδα ρόλους, συγκλίσεις και συνέργειες παντού,
να προωθεί τα συµφέροντά της µέσα και έξω από την Ευρώπη µε
όλους τους δυνατούς εταίρους και µε όλους τους δυνατούς τρόπους.
Η συρρίκνωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζει αισθητά την ικανότητα της χώρας µας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές και µάλιστα σε αυτήν την κρίσιµη
συγκυρία. Πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, να αναθεωρήσετε τα στοιχεία του προϋπολογισµού για την
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εξωτερική πολιτική, γιατί δεν θα έχετε αποτέλεσµα.
∆ιάβασα τη συνέντευξη στη «REAL NEWS» της Κυριακής του
Υπουργού Εξωτερικών. Συµφωνώ µαζί του ότι τα εθνικά θέµατα
είναι πολύ σοβαρά για να τα θυσιάζουµε στο βωµό της επικοινωνίας και χαίροµαι που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν µπορεί να
υπάρξει καµµία συνεκµετάλλευση. Ωστόσο, όταν διεξάγονται τακτικές διερευνητικές επαφές ανάµεσα σε δυο χώρες και τίποτα
δεν γνωρίζουµε σε επίπεδο Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και τίποτα δεν ανακοινώνεται, αυτό µας υποψιάζει και µας προδιαθέτει αρνητικά.
Η Νέα ∆ηµοκρατία ως κόµµα και ως παράταξη διαχρονικά
υπήρξε και είναι ένα ευρωπαϊκό και πατριωτικό κόµµα και µέσα
από την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν χαραχθεί οι εθνικές γραµµές, όχι από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε την πολιτική αυτή παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του και αντιδράσεις και
αυτό αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, στο
Σκοπιανό.
Για τη Νέα ∆ηµοκρατία η εξοµάλυνση των Ελληνοτουρκικών
σχέσεων στην αµετακίνητη βάση του σεβασµού του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθηκών και κανόνων παραµένει στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα. Επίσης, πλήρης εξοµάλυνση δεν
νοείται και δεν είναι εφικτή χωρίς τη δίκαιη βιώσιµη και λειτουργική επίλυση του Κυπριακού, λύση που να δίνει τέλος στη σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση και να οδηγεί σε µια επανενωµένη
Κύπρο χωρίς στρατεύµατα κατοχής.
Την προηγούµενη Παρασκευή ζήτησα από τον Πρόεδρο της
∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
της Βουλής να κινηθούν οι διαδικασίες, ώστε να συζητηθεί ενδελεχώς το ζήτηµα της χάραξης αποκλειστικών οικονοµικών
ζωνών, ένα ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για την προάσπιση των
εθνικών δικαίων και συµφερόντων µας. Την επόµενη µέρα Κύπρος και Ισραήλ, όπως γνωρίζετε, υπέγραψαν συµφωνία για την
οριοθέτηση αποκλειστικών, οικονοµικών ζωνών. Είναι ένα θέµα
υψίστης σηµασίας για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
∆εν νοείται επίσης η άρνηση της Αλβανίας να επικυρώσει διµερή συµφωνία µε τη χώρα µας για την κήρυξη των ΑΟΖ. ∆εν
µπορεί η Βουλγαρία να αγνοεί τις συµβατικές δεσµεύσεις για την
κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Η Κυβέρνηση πρέπει να δείξει πυγµή, να κλείσει τα θέµατα
αυτά που έχουν δροµολογηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση
προς όφελος της Ελλάδος, όπως επίσης, σε άλλο επίπεδο, δεν
µπορούν τα Σκόπια να προκαλούν αγνοώντας επιδεικτικά συµφωνίες, διαδικασίες και διαπραγµατευτικά πλαίσια προβάλλοντας ανεπίτρεπτες διεκδικήσεις και αιτιάσεις. Έχουν αποθρασυνθεί. Υπάρχει µια διαδικασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η οποία
πρέπει να γίνει σεβαστή και να αφήσουµε τους πειραµατισµούς
σε επίπεδο διµερών επαφών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους
που ανέφερα, αλλά κυρίως γιατί αυτός ο προϋπολογισµός είναι
αντιαναπτυξιακός –σε συνδυασµό µε το πολυνοµοσχέδιο που
ψηφίσατε για την εκτέλεσή του- και γιατί είµαι βέβαιος πως σύντοµα θα αναγκαστείτε να τον αναθεωρήσετε µε άλλα µέτρα, εισπρακτικά αυτήν τη φορά, η Νέα ∆ηµοκρατία τον καταψηφίζει.
Ο προϋπολογισµός αυτός, δυστυχώς, επιβεβαιώνει πως κόψατε κάθε γέφυρα εθνικής συνεννόησης για ένα εθνικό σχέδιο
εξόδου από την κρίση, όπως είχατε την ευκαιρία. Αυτό είναι
κρίµα και θα σας το χρεώσει ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλούµε τώρα τον κ. Καρτάλη Κωνσταντίνο, Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία, ο οποίος εκ παραδροµής δεν κλήθηκε
προηγούµενα.
Έχετε το λόγο για επτά λεπτά, κύριε Καρτάλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριοι Υπουργοί, η συζήτηση που γίνεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισµό του 2011 µου δίνει την εντύπωση ότι
πολλά από τα µέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου δεν έχουν ακούσει
την κοινωνία, δεν έχουν ακούσει την κόπωση των πολιτών για το
πολιτικό σύστηµα.
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Η όλη συζήτηση µου θυµίζει µια βρετανική ταινία -επιτρέψτε
µου να το πω- µε έναν πολύ χαρακτηριστικό τίτλο: «Ο Εγγλέζος
που ανέβηκε ένα λόφο και κατέβηκε ένα βουνό». Πρόκειται για
την ιστορία µιας επαρχίας στην Ουαλία, όπου οι βασιλικοί χωροµέτρες αποφασίζουν ότι ο λόφος δεν τηρεί τα κριτήρια για να
καταγραφεί ως βουνό και έτσι δεν αποτυπώνεται η περιοχή στον
γεωγραφικό άτλαντα. Όλο το χωριό -και έχει σηµασία-, όλη η περιοχή αποφασίζει να βοηθήσει σε ένα στόχο: να κάνει το λόφο
βουνό. Μεταφέρουν χώµατα και πέτρες από άλλες περιοχές. Ο
λόφος γίνεται βουνό µετά από τιτάνια προσπάθεια και η περιοχή
καταγράφεται στο χάρτη της βρετανικής αυτοκρατορίας.
Η προσπάθεια για τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας χρειάζεται όλους τους πολίτες µαζί, χρειάζεται όλους τους ανθρώπους της κοινωνίας, χρειάζεται όλο το πολιτικό σύστηµα.
Χρειάζεται έναν κοινό στόχο, που είναι πολύ δύσκολος.
Μέσα από αυτόν το στόχο συναντιόµαστε µε το 2011, που ενδεχοµένως θα είναι ο δυσκολότερος χρόνος της µεγαλύτερης
δηµοσιονοµικής, οικονοµικής και παραγωγικής αναδιάρθρωσης
της χώρας, ο οποίος πρέπει να βγει µ’ ένα πολιτικό σύστηµα σε
κόπωση και µε πολλές δυσκολίες αλλά και κρίσεις αντιπροσώπευσης. Παράλληλα έχουµε το µνηµόνιο. Άκουσα πολλούς συναδέλφους, κυρίως της Νέας ∆ηµοκρατίας, να µιλούν για την
κρίση του µνηµονίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το µνηµόνιο δεν είναι η βασική
αιτία των δεινών µας. Είναι το δραµατικό αποτέλεσµα των λαθών
µας. Εµείς έχουµε υποχρέωση να το εφαρµόσουµε, να το υπερβούµε καταβάλλοντας τα χρέη µας, κάνοντας τη δουλειά µας,
αποδεικνύοντας στο εξωτερικό, αλλά κυρίως εντός της χώρας,
ότι έχουµε τις δεξιότητες να ανταποκριθούµε σε µεγάλα στοιχήµατα.
Θα πω ψέµατα αν ισχυριστώ ότι είµαι ευτυχής, ότι νοιώθω
άνετα µε όλα τα µέτρα που ψηφίσαµε. Όπως θα πω ψέµατα αν
υποστηρίξω ότι πολλά από τα µέτρα, τα οποία ψήφισε η Κυβέρνηση, δεν είναι µέτρα που θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί και εφαρµοστεί τα προηγούµενα χρόνια, πριν ένα, πριν δύο, πριν δέκα
χρόνια. Όπως θα πω ψέµατα αν ισχυριστώ ότι αυτή η Κυβέρνηση
δεν κάνει τεράστια προσπάθεια να ξεφύγει στις αποφάσεις της
από τον εκλογικό κύκλο και να δροµολογήσει µέτρα, τα οποία
ξεπερνούν τον εκλογικό κύκλο, όχι γιατί δεν φοβάται το πολιτικό
κόστος, αλλά γιατί αντιλαµβάνεται ότι το πολιτικό κόστος είναι
ανασχετικός παράγοντας για τη διόρθωση των δεινών της
χώρας.
Είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το µνηµόνιο δεν είναι ένα
στατικό κείµενο. Από τη στιγµή που αφορά µια µακρά περίοδο
στη χώρα µας, µπορεί να τροποποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι
το παρακολουθούµε στενά και διαπιστώνουµε ποιες ρυθµίσεις
του, ποια µέτρα του αντιβαίνουν στους βασικούς στόχους, που
είναι η βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Και
όταν βλέπουµε ότι η ίδια η ∆ιεθνής Κοινότητα, το ∆ΝΤ, αλλάζει
όρους του µνηµονίου επιµηκύνοντας την περίοδο αποπληρωµής,
αντιλαµβανόµαστε ότι όταν έχουµε ρεαλιστικό και διαπραγµατεύσιµο λόγο, όταν έχουµε επιχειρήµατα, µπορούµε να δροµολογήσουµε αλλαγές που είναι προς το συµφέρον της σωτηρίας
της οικονοµίας της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
δεν είναι ένας αριστερός προϋπολογισµός. Είναι, όµως, ο προϋπολογισµός εκείνος που µας επιτρέπει στα επόµενα χρόνια να
δροµολογήσουµε και να υλοποιήσουµε προοδευτικές πολιτικές
που έχει τόσο πολύ µεγάλη ανάγκη η χώρα. Πρέπει να δροµολογήσουµε πάνω από όλα ελπίδα µέσα από την αλήθεια. Και η
αλήθεια για τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας είναι ότι η χώρα
µας θα καταφέρει να σταθεί πραγµατικά στα πόδια της και να
είναι ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον, που είναι πάρα
πολύ ανταγωνιστικό, όταν το δηµόσιο χρέος θα φτάσει στο 80%
µε 100% του ΑΕΠ. ∆ηλαδή, περίπου το 2020, µε τους ρυθµούς
ανάπτυξης που θα δροµολογήσει η χώρα τα επόµενα χρόνια.
Αυτός είναι ο στόχος µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το
2011 είναι η πρώτη ουσιαστική χρονιά βασικών προσπαθειών για
να επιτύχουµε το µεγάλο στόχο, τη µείωση του δηµοσίου χρέους στο 80% µε 100% του ΑΕΠ στα επόµενα χρόνια. Γιατί τότε θα
µπορέσουµε, πραγµατικά, να διεκδικήσουµε ουσιαστικό ρόλο
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στη ∆ιεθνή Κοινότητα, να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις των
αγορών που δυστυχώς υπάρχουν και δεν µπορούµε να τις υπερβούµε όσο και αν κάποιοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας
µας κάλεσαν να τις αγνοήσουµε.
Η πορεία θα είναι ανηφορική, όµως κάθε χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούµενη. Θα διαµορφώνονται πρωτογενή
πλεονάσµατα, ο ρυθµός ανάπτυξης θα γίνει θετικός και σταδιακά
η χώρα θα κινείται σε µια ανοδική πορεία που θα συναντήσει και
τη δική µας δυνατότητα να ανταποκριθούµε στα στοιχήµατα.
Η µάχη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι για τη
σηµερινή γενιά. Εµείς που είµαστε στο Εθνικό Κοινοβούλιο και
εκπροσωπούµε τους πολίτες της χώρας, έχουµε την υποχρέωση
να στηρίξουµε την προηγούµενη γενιά που απαιτεί από εµάς να
διαφυλάξουµε αυτά για τα οποία κοπίασαν και είναι υποχρέωσή
µας για την επόµενη γενιά που περιµένει από εµάς να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.
Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να πετύχουµε αυτόν το
στόχο, το στόχο της πραγµατικής µείωσης του δηµοσίου χρέους. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι οφείλουµε να δροµολογήσουµε και να υλοποιήσουµε ένα πολιτικό πρόγραµµα που θα
είναι ευρύτερο του µνηµονίου, να στηρίξουµε τη δικαιοσύνη, να
ανοίξουµε τη περιφερειακή ανάπτυξη, να στηρίξουµε την αγροτική πολιτική, τη νησιωτική και ορεινή πολιτική, την παιδεία, την
υγεία, το περιβάλλον, στοιχεία δηλαδή που συναντώνται µε το
κοινωνικό κράτος και πρακτικά ξεπερνούν και υπερβαίνουν το
µνηµόνιο.
Αυτός είναι ο βασικός µας πολιτικός στόχος και πάνω σε αυτόν
το στόχο κινούµαστε µε ρυθµούς, οι οποίοι νοµίζω ότι είναι καλοί,
αν και χρειάζεται πολλές φορές επιτάχυνση και καλύτερα αποτελέσµατα.
Η δεύτερη µεγάλη προϋπόθεση είναι να στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος. Αν χάσουµε το κοινωνικό κράτος, χάνουµε τη ψυχή
µας. Είναι µεταφορικά προφανώς σαν να παραδίδουµε τη ψυχή
µας στο διάβολο, αλλά δεν παίρνουµε τη νιότη ως αντάλλαγµα κάτι που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιµο- αλλά παίρνουµε δύσκολα
και µαραµένα γηρατειά. Νοµίζω ότι το κοινωνικό κράτος πρέπει
να αντιπαλέψει µε µια αντίληψη, η οποία κυκλοφορεί όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστηµα, ότι ένα δηµόσιο αγαθό πρέπει
να βγάζει τα λεφτά του. Όχι, ένα δηµόσιο αγαθό παρέχεται στον
πολίτη ακόµα και αν κοστίζει χρήµατα στο κράτος, αν δεν έχει
ισοζύγιο στα έσοδα και στα έξοδα, γιατί µόνο έτσι διαφυλάττεις
το βασικό αρµό της κοινωνίας που είναι οι άνθρωποι, αλλά και η
συνοχή του κοινωνικού συνόλου.
Η τρίτη προϋπόθεση είναι η κοινωνική συναίνεση. Αυτά όλα τα
κάνουµε για τους ανθρώπους, µε τους ανθρώπους. Πρέπει να µιλάµε µαζί τους, πρέπει εµείς οι Βουλευτές να τους ακούµε και να
µεταφέρουµε στο Εθνικό Κοινοβούλιο αυτά που πραγµατικά
τους απασχολούν, αλλά και αυτά που τους ενοχλούν.
Η τέταρτη προϋπόθεση είναι η δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Πρέπει να αποδείξουµε στους πολίτες ότι πληρώνουν και οι έχοντες, γιατί σήµερα πληρώνουν, κυρίως, οι µη έχοντες. Η διαφοροποίηση των βαρών είναι πολύ µεγαλύτερη για
τους µη έχοντες, παρά για τους έχοντες.
Ακούω πολλούς από αυτούς που έχουν καταφέρει στη ζωή
τους να κάνουν πολλά χρήµατα, να διαµαρτύρονται για το κακό
κράτος, να λένε για την Κυβέρνηση, η οποία δεν προχωρά, να
λένε για την κοινωνία που δεν ανταποκρίνεται. Είναι οι ίδιοι που
σήµερα έχουν βγάλει τα χρήµατα τους στο εξωτερικό. Είναι οι
ίδιοι που σήµερα δεν στηρίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια των
ελληνικών τραπεζών, που τις έχουν βάλει σε µια κρίση. Γιατί η
δηµοσιονοµική κρίση έχει µεταφερθεί στο τραπεζικό σύστηµα.
Και όσο δεν το βλέπουν αυτό, όσο υποκρίνονται, δηµιουργούν
σοβαρά προβλήµατα στους πολίτες και στον κόσµο.
Χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να εµπιστευτούµε
την διανόηση της χώρας. Όταν θα κινηθούµε µέσα από αυτήν
την κρίση και όταν θα βγούµε πρέπει να έχουµε µαζί µας τον
κόσµο του πνεύµατος. Και ο κόσµος του πνεύµατος είναι και ο
κόσµος των πανεπιστηµίων, είναι ο ανώνυµος δάσκαλος, ο πανεπιστηµιακός, που πρέπει να στηριχθεί. Γιατί ακούω σήµερα
φωνές ότι τα πανεπιστήµια είναι διαλυµένα, ότι είναι κέντρα διαφθοράς, ότι είναι τα παραρτήµατα της «Κόζα Νόστρα» στην Ελ-
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λάδα. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Να στηρίξουµε τη διανόηση.
Να στηρίξουµε τον καλό εκπαιδευτικό, αυτόν που θέλει να προσφέρει. Να αλλάξουµε όλα τα κακώς κείµενα, γιατί πρέπει να τα
αλλάξουµε.
Πρέπει να έχουµε πολιτική συνεννόηση και συναίνεση. Το είπαµε πολλοί συνάδελφοι και κλόνισε τον πολιτικό κόσµο, γιατί,
δήθεν, έτσι θα αµβλυνθούν οι ιδεολογικές µας διαφορές και δεν
θα είµαστε διακριτοί στο κοινωνικό σύνολο. Όµως, να έχουµε πολιτική συνεννόηση και πολιτική συναίνεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε κριτική µε λύσεις και
κριτική µε ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Σηµαίνει ότι θα µπορούµε να συµφωνήσουµε για κάποια πράγµατα που θα έχουν αντοχή στο χρόνο, για την παιδεία, για την
χωροταξία µε αυξηµένη πλειοψηφία, για να ξέρουµε πώς αναπτύσσεται η χώρα µας.
Φυσικά, -µια κουβέντα ακόµα, κυρία Πρόεδρε- πρέπει να αλλάξουµε το πολιτικό µας σύστηµα. Το λέµε συνέχεια. Το λέµε συνέχεια και έχει κουραστεί ο πολίτης να το ακούει, αλλά δεν το
βλέπει. Να αλλάξουµε το Σύνταγµα της χώρας για να υπάρχει
αυστηρός έλεγχος για την ευθύνη των Υπουργών. Να τροποποιήσουµε το «πόθεν έσχες». Να δώσουµε τη δυνατότητα για την
προνοµοθετική επεξεργασία των νοµοσχεδίων πριν έρθουν στη
Βουλή, για να έρχεται στη Βουλή µόνο ό,τι διαφωνούµε και όχι
ό,τι συµφωνούµε και να µη δηµιουργούνται περιττά προβλήµατα.
Επίσης, να δώσουµε τη δυνατότητα στο Βουλευτή να αποκτήσει
µεγαλύτερη υπόσταση.
Αναρωτιέµαι αν θα φτάσει κάποτε η στιγµή που ένας Βουλευτής δεν θα συµφωνεί µε νοµοσχέδιο της κυβέρνησής του και δεν
θα θεωρείται αυτό ως υπονόµευση ή συνοµωσία.
Αναρωτιέµαι, επίσης, ποιος είναι ο ρόλος του Βουλευτή που
θέλει ο πολίτης σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Καρτάλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο Βουλευτής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακυρώνεται όταν
προτιµά να παραµείνει σιωπηλός, όταν προτιµά να µη λέει τη
γνώµη του, γιατί φοβάται ότι θα τοποθετηθεί σε παγετώνα. Ο
Βουλευτής έχει υποχρέωση να λέει τη γνώµη του, να ασκεί την
κριτική του. ∆εν υπονοµεύει, δεν γκρινιάζει, δεν δηµιουργεί προβλήµατα. Το αντίθετο θα συνέβαινε, αν σιωπούσε. Σε δέκα χρόνια από σήµερα πολλοί από εµάς θα έχουν µετανιώσει που δεν
µίλησαν, όταν είχαν τη δυνατότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω την Κυβέρνηση, στηρίζω το προϋπολογισµό του 2011 µε το σκεπτικό που ανάπτυξα
προηγουµένως, γιατί είναι η βάση για µια προοδευτική πολιτική
για τα επόµενα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Νασιώκας Έκτορας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
στη Λάρισα.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ο προϋπολογισµός του 2011 είναι
ένας σκληρός, ένας δύσκολος, αλλά ένας ειλικρινής προϋπολογισµός, γιατί σκληρή και δύσκολη είναι η πραγµατικότητα που
ζούµε σήµερα, σκληρό και δύσκολο είναι το 2011. Ψηφίζω, λοιπόν, τον προϋπολογισµό. Στηρίζω τις αλλαγές. Στηρίζω τον
αγώνα για να σωθεί η χώρα.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κυρία Πρόεδρε, να ξεκινήσω την
οµιλία µου διαβάζοντας από τα Πρακτικά της Βουλής την τελευταία φράση που είπα πέρυσι, ακριβώς τέτοια ηµέρα, 21 ∆εκεµβρίου, συζητώντας τον προϋπολογισµό του 2010. Έκλεισα
λέγοντας: «Χρήµατα δεν υπάρχουν. Χρόνος δεν υπάρχει. Υπάρχει µόνο µία δυνατότητα και µία υποχρέωση: Να πάρουµε αµέσως όλα τα δηµοσιονοµικά και όλα τα διαρθρωτικά µέτρα για να
σώσουµε τη χώρα που βαδίζει σε χρεοκοπία.»
Αυτήν τη χώρα είχαµε παραλάβει, κύριοι Υπουργοί, από τη Νέα
∆ηµοκρατία. Η Κυβέρνηση αντέδρασε µε κάποια καθυστέρηση.
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∆υσκολεύτηκε στην αρχή να αποδεχθεί την πραγµατικότητα. Αιφνιδιάστηκε προ του µεγέθους του προβλήµατος. Και, βεβαίως,
προσυπέγραψε και προσέτρεξε στο µνηµόνιο για τη δηµιουργία
του µηχανισµού που πρωταγωνίστησε. Υπέγραψε τη δανειακή
σύµβαση µε όποιους όρους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι
ο όρος για τη µείωση των χαµηλών συντάξεων, ό,τι πιο άδικο κοινωνικά, ό,τι πιο αντιαναπτυξιακό.
Για να πούµε, όµως, την αλήθεια, κυρίες και κύριοι, πρέπει να
πούµε ότι το 2007 ήταν εµφανέστατο πού βάδιζε η εθνική οικονοµία, ότι πήγαινε σε ξέρα. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
µιλούσε περί άλλων και συνέχιζε την ίδια καταστροφική οικονοµική της πολιτική. Το πολιτικό σύστηµα στο σύνολό του αρνείτο
να αναγνωρίσει και να δει το πρόβληµα και απαξίωνε και αποµόνωνε όσους µιλούσαν για το θέµα και πρότειναν τότε άµεσα δραστικά µέτρα για να σωθεί η οικονοµία. Το 2009 η οικονοµία
εκτροχιάστηκε.
Σήµερα είµαστε στα πολύ δύσκολα. Εν τω µεταξύ έχει ενσκήψει και η διεθνής κρίση. Στα δύσκολα, λοιπόν, η Κυβέρνηση αγωνίζεται σήµερα για να εφαρµόσει την οικονοµική συµφωνία και
να θεσµοθετήσει και να φέρει όλες εκείνες τις αναγκαίες, τις µεγάλες, τις ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές.
Όµως, κύριοι Υπουργοί, ο λογαριασµός δεν βγαίνει. ∆ύσκολα
βγαίνει. Πέρα από τις νέες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν και
στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη -παραδείγµατος χάριν, µία επιµήκυνση του χρέους κι όχι µόνο των 110 δισεκατοµµυρίων του
µηχανισµού, όπου θα ακολουθήσουµε τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα κατά πάσα πιθανότητα της Ιρλανδίας, αλλά σχεδόν
όλου του χρέους, αφού γνωρίζετε ότι πέραν των 110 δισεκατοµµυρίων τα 90 δισεκατοµµύρια είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τα 40 δισεκατοµµύρια στο τραπεζικό µας σύστηµα, 30
δισεκατοµµύρια στα ταµεία, άρα σχεδόν το 80% είναι διαχειρίσιµο για τη ρύθµιση- πέραν του µονίµου µηχανισµού στήριξης, ο
οποίος θα ξεκινήσει από το 2013 και πέραν και του ευρωοµολόγου, που πιθανότατα θα δηµιουργηθεί, δεν βγαίνει ο λογαριασµός.
Αυτό συµβαίνει γιατί πρώτον, είµαστε σε πολύ βαθιά ύφεση
και δεν υπάρχουν οι πολιτικές αντιµετώπισης των αποτελεσµάτων αυτού του σκληρού δηµοσιονοµικού προγράµµατος. Το
τρίτο τρίµηνο του 2010 που δηµοσιεύθηκε, η ύφεση είναι 4,6%.
Το τέταρτο θα ξεπεράσει το 4,6%. Το πρώτο τρίµηνο του 2011
είναι βέβαιο ότι θα είναι κοντά στο 4,6%. ∆ύσκολα θα πέσουµε
κάτω από το 4% στο τέλος του 2011. Και βεβαίως µε ό,τι αυτό
σηµαίνει για την ανεργία και τη φτώχεια, για τα παιδιά µας και
τα νοικοκυριά που θα δυσκολεύονται να επιβιώσουν.
∆εν βγαίνει ακόµα γιατί έχουµε µία χαλαρή και αντιπαραγωγική διοίκηση, θα έλεγα και σε επίπεδο Κυβέρνησης σε µερικά
σηµεία µε προβλήµατα ξεκαθαρίσµατος αρµοδιοτήτων και σίγουρα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Θέλετε ένα παράδειγµα; ∆εν µπορούµε σαν χώρα να εφαρµόσουµε το νόµο για το κάπνισµα. Αν βγείτε σε άλλους χώρους θα
δείτε ότι καπνίζουν οι πάντες. Ψηφίζουµε νόµους -και νόµους
που δεν έχουν ανάγκη χρηµάτων- και δεν τους εφαρµόζουµε.
Γιατί θα εφαρµόσουµε όλους τους άλλους;
Βεβαίως, το σηµαντικότερο απ’ όλα είναι η υποβάθµιση όλων
των θεσµών. Θα µιλήσω λίγο πιο συγκεκριµένα για τα κόµµατα
και για τη Βουλή, για τη θέση του Βουλευτού και προσυπογράφω
όσα είπε ο κ. Κώστας Καρτάλης πριν λίγο. Θα πω µόνο το εξής:
Είµαι ένας από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που διαµήνυσα στην
Κυβέρνηση ότι αν δεν αποσύρει το άρθρο 7 του προηγούµενου
νοµοσχεδίου για τη διαγραφή των 24 δισεκατοµµυρίων, δεν
υπήρχε καµµία περίπτωση να το ψηφίσω και σωστά η Κυβέρνηση
το απέσυρε.
Σηµαντικότερο, ίσως –γιατί είµαστε στα δύσκολα και δεν βγαίνει ο λογαριασµός- είναι ότι δεν φαίνεται στον κόσµο ότι υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης, ένα σχέδιο που θα έχει αρχή, µέση
και τέλος, που θα είναι ευρύτερο του µνηµονίου, που θα εµπεριέχει το µνηµόνιο και το οποίο θα δηµιουργεί την ελπίδα.
Άρα, το σχέδιο, για το οποίο δεσµεύτηκε ο Πρωθυπουργός
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα ότι θα το συζητήσει µέχρι την
άνοιξη, είναι απαραίτητο. Μόνο του δεν φτάνει, αν δεν παλέψουµε για την ύφεση. Επειδή πρέπει να δηµιουργήσουµε πρω-
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τογενή πλεονάσµατα –που είπε και ο προηγούµενος οµιλητήςκαι επειδή λόγω της ύφεσης, που θα πάει πιο µακριά απ’ όσο
βλέπουµε, είναι ανάγκη σήµερα να περιορίσουµε και το δηµόσιο
και τις δαπάνες του δηµοσίου και τις σπατάλες.
Σίγουρα, είναι απαραίτητο να αναβαθµίσουµε το πολιτικό σύστηµα µε χίλιους τρόπους, ακόµη και συµβολικούς. Εγώ θα πρότεινα και κάτι: ∆εν κατάλαβα γιατί τα κόµµατα το 2010 πήραν
50% παραπάνω επιχορήγηση από όσο προέβλεπε ο προϋπολογισµός. Επειδή είχαµε εκλογές; Ωραία! Το 2011 και το 2012 δεν
έχουµε εκλογές. ∆εν χρειάζεται τα κόµµατα να πάρουν επιχορηγήσεις. Ας τα βγάλουν από τις συνδροµές των µελών τους και
ας διακανονίσουν τα χρέη τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Μπορούµε να συµµετάσχουµε κι εµείς οι Βουλευτές και η
Βουλή. ∆εν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να γίνονται τόσες πολλές
επιτροπές και να είναι όλες έµµισθες. Τα δύο δύσκολα χρόνια,
που τα κόµµατα δεν θα πάρουν επιχορήγηση και οι Βουλευτές
µπορούν να συµµετάσχουν στις επιτροπές χωρίς να πληρώνονται. Με αυτά όλα να στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος, την υγεία,
την παιδεία, τα άτοµα µε αναπηρία, την πρόνοια και την ψυχική
υγεία την οποία έχουµε ξεχάσει.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, αναφέροντας εργαλεία, όπως είναι το
φορολογικό νοµοσχέδιο για τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης. Επιτέλους, είναι καιρός να τεθεί εδώ η κατάργηση του
φόρου υπέρ τρίτων σταδιακά, που δηµιουργεί τεράστιες ανισότητες και συντεχνιακές λειτουργίες στην κοινωνία µας και επιβαρύνει τους φτωχότερους, όπως και πολλά άλλα. Αλλά, αν όλα
αυτά τα κάνουµε χωρίς συναίνεση και κυρίως, χωρίς να πείσουµε
τους πολίτες ότι εµείς έχουµε σχέδιο, ότι έχουµε αποτελεσµατικότητα...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Νασιώκα.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Η ίδια η κοινωνία, οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν µία εθνική
αυτογνωσία και να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Οι όποιες
πλειοψηφίες της Βουλής ενός κόµµατος µεγάλου ή και περισσότερων δεν είναι αρκετή για να βγάλει τη χώρα από την ξέρα.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια καλούµαστε να συµµετάσχουµε όλοι
και είναι ευκαιρία µε τη συζήτηση του φετινού προϋπολογισµού
να αναλογιστούµε τι ευθύνες έχουµε µέχρι σήµερα και τι πρέπει
να κάνουµε για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλαφάτης Σταύρος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια κάθε τέτοια
περίοδο συνηθίζαµε να αναγάγουµε τον Προϋπολογισµό κάθε
έτους ως κρισιµότερο για τη χώρα και αναλύαµε τους στόχους
του µε την εκάστοτε κυβέρνηση να επιχειρηµατολογεί και την
Αντιπολίτευση να κριτικάρει την πολιτική της.
Σήµερα, σ’ αυτό το κρίσιµο σταυροδρόµι της ελληνικής ιστορίας, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2011 αποκτά περισσότερο από κάθε άλλη φορά βαρύνουσα σηµασία. Και αυτό
γιατί το 2011, σε αντίθεση µε όλα τα προηγούµενα χρόνια, καθίσταται πλέον ένα έτος αβεβαιότητας και αδυναµίας ορθολογικών προβλέψεων.
Είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που συζητείται στην ελληνική
Βουλή, ο οποίος ουσιαστικά δεν αποτελεί πόνηµα προβληµατισµού και πολιτικών µιας ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά συµµόρφωση σε δόγµατα και θέσφατα µιας εξωτερικής και αµφισβητούµενης ως προς το αποτέλεσµα οικονοµικής επικυριαρχίας.
Μιας επικυριαρχίας στην οποία µας οδήγησε αµαχητί η αδράνεια της κυβέρνησης τους τελευταίους µήνες του 2009 και οι
λανθασµένες επιλογές της στις αρχές και κατά τη διάρκεια του
έτους που σε λίγες µέρες αποχαιρετούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδια η εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισµού, στην πρώτη παράγραφο της ενότητας «∆ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις», στη σελίδα 11, παραδέχεται ότι η
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πολιτική αποσόβησης του κινδύνου κατάρρευσης του διεθνούς
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος οδήγησε αφ’ ενός σε σηµαντική
αύξηση της νοµισµατικής βάσης και αφ’ ετέρου, σε συνδυασµό
µε την επίδραση της µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας,
σε ραγδαία επιδείνωση της δηµοσιονοµικής θέσης σχεδόν όλων
των προηγµένων οικονοµιών, κυρίως τη διετία 2008-2009.
Συνεπώς, η ίδια η Κυβέρνηση παραδέχεται ότι η κρίση ήταν
πραγµατική και υπήρχε διεθνώς. ∆εν τη δηµιούργησε η Νέα ∆ηµοκρατία. Και αυτή η επίσηµη καταγραφή στον προϋπολογισµό
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την ίδια την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, όταν ασκούσε πολιτική ως αντιπολίτευση, αλλά και µέχρι
πρόσφατα, όταν υπήρχαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και κυβερνητικά στελέχη, τα οποία προσπαθούσαν µε αγωνία να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι για όλα φταίει η διακυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα παραδεχόµαστε ότι οι παθογένειες
πολλών ετών εκκόλαψαν, συντήρησαν ή και διόγκωσαν ελλείµµατα και συσσωρευµένα χρέη και ότι αυτό αποτελεί διαχρονική
ευθύνη του συνόλου των κυβερνήσεων που διοίκησαν τη χώρα.
Ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να κλείσει τα µάτια στην τραγική
κατ’ εµένα περίοδο όσον αφορά την οικονοµία και το µέλλον της
οικονοµίας της χώρας στην οκταετία 1981-1989, οπότε βεβαίως
η αντίληψη της πελατειακής κουλτούρας και το κοµµατικό κράτος γιγαντώθηκαν.
Όµως, όλοι αποδεχόµαστε, επίσης, ότι για να αναταχθεί η
χώρα, απαιτείται πρόοδος και ανάπτυξη και όχι συρρίκνωση και
µιζέρια που ενισχύουν την ύφεση. Απαιτείται όραµα, έµπνευση,
αισιοδοξία, εξωστρέφεια. Το όραµα της προόδου θα το δώσουν
και θα το υπηρετήσουν οι νέοι άνθρωποι αυτής της χώρας, αυτοί
στους οποίους ανήκει το µέλλον. Το µέλλον, όµως, πλάθεται από
την παιδεία και εµπνέεται από τον πολιτισµό. Θεµελιώνεται µε
την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και ενισχύεται από την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, του τουρισµού και της ναυτιλίας,
τοµείς που η Κυβέρνηση εξακολουθεί να παραβλέπει και να απαξιώνει µειώνοντας τις πιστώσεις των Υπουργείων τους στον προϋπολογισµό του 2011. Όµως, όσο και να φαίνεται ότι επιχειρεί
εξορθολογισµό δαπανών, ούτε τους στόχους της πετυχαίνει –
τρανταχτό παράδειγµα ο απολογισµός του 2010- ούτε, βέβαια,
την αναβάθµιση και την ανάπτυξη.
Και, βέβαια, δεν µπορούµε να κάνουµε παρά µία σειρά παρατηρήσεων και στον τοµέα µεταφορών και επικοινωνιών, είτε
αυτές αφορούν στις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού,
είτε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, είτε στις νέες παρεµβάσεις, είτε στα δηµοσιονοµικά µέτρα, είτε ακόµα και στις
αποκρατικοποιήσεις.
Αναφέρω ενδεικτικά τα εξής: Όσον αφορά στις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισµού, το ΥΠΟΜΕ∆Ι λαµβάνει αυξηµένες πιστώσεις κατά 16,4% και αποτελεί, µαζί µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις τρανταχτές εξαιρέσεις σε σχέση µε άλλα
Υπουργεία, των οποίων οι πιστώσεις µειώνονται σηµαντικά.
Μη βιαστεί, όµως, κανείς να βγάλει γρήγορα συµπεράσµατα,
ότι δηλαδή αυτή η αύξηση ενισχύει ουσιαστικά τις υποδοµές και
τις µεταφορές στη χώρα. Το 53% του συνολικού προϋπολογισµού πιστώσεων του ΥΠΟΜΕ∆Ι αφορά µεταβιβαστικές πληρωµές στις υπηρεσίες µεταφορών. Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές
της οικονοµίας, το µεγαλύτερο µέρος των µεταβιβαστικών πληρωµών χρηµατοδοτούνται από την παρακράτηση εκ µέρους του
δηµοσίου ενός ποσοστού των µισθών µε τη µορφή ασφαλιστικών εισφορών.
Όµως, τι αφορούν αυτές οι πληρωµές; Αφορούν το προσωπικό που τελεί σε αργία και που βρίσκεται ή θα βρεθεί µέσα στο
2011 σε στάδιο µετάβασης λόγω µετατάξεων, όπως για παράδειγµα το προσωπικό της Ολυµπιακής ή το πλεονάζον προσωπικό του ΟΣΕ ή και άλλων συγκοινωνιακών φορέων; Σίγουρα
απαιτούνται συγκεκριµένες εξηγήσεις.
Όσον αφορά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το
2011, το ΥΠΟΜΕ∆Ι προβλέπει πιστώσεις 2.220 εκατοµµυρίων
ευρώ, µειούµενες όµως κατά 7,9% σε σχέση µε την εκτίµηση του
2010 και κατά 28% σε σχέση µε τις πραγµατοποιήσεις δαπανών
του 2009. Η προοδευτική µείωση του ποσοστού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για µεγάλα έργα υποδοµών στη
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χώρα την τελευταία διετία ενισχύει την ύφεση και καθυστερεί την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Στην ανάλυση δε πιστώσεων ανά ειδικό φορέα για τις υπηρεσίες µεταφορών, δεν προβλέπεται σχετικός κωδικός δαπανών
για τα έργα του Π∆Ε. Αυτό τι σηµαίνει, κύριε Υπουργέ; Σηµαίνει
ότι δεν θα γίνουν καθόλου επενδύσεις στον τοµέα των µεταφορών από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων;
Όσον αφορά τις νέες παρεµβάσεις, θα σας πω τα εξής: Από
τις νέες παρεµβάσεις της Κυβέρνησης που αφορούν στις ∆ΕΚΟ,
ο προϋπολογισµός του 2011 προβλέπει εξοικονόµηση 800,04
εκατοµµυρίων ευρώ του ΑΕΠ από τα προγράµµατα αναδιάρθρωσής τους, η οποία θα προέλθει από τη µείωση λειτουργικών
δαπανών. Όµως η εν λόγω εξοικονόµηση αφορά κυρίως το µισθολογικό κόστος, αφού επιλέχθηκε η λύση του οριζοντίου µαχαιριού, της οριζόντιας περικοπής στις αποδοχές.
Αυτή είναι µία εύκολη λύση για την εξοικονόµηση χρηµάτων,
αλλά δεν επιλέχθηκε η δύσκολη και πιο αποτελεσµατική λύση
της κατά περίπτωση αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης κάθε
∆ΕΚΟ ξεχωριστά, σύµφωνα µε τις αρχές του σύγχρονου management. Και βεβαίως σε µία τέτοια προσπάθεια εξορθολογισµού κάθε ∆ΕΚΟ ξεχωριστά, τα σύγχρονα εργαλεία
management θα ήταν πολύ σηµαντικά και πολύ χρήσιµα.
Όσον αφορά βεβαίως τα δηµοσιονοµικά µέτρα, έχουµε και
εκεί ένα σηµαντικό πρόβληµα. Στην εισηγητική έκθεση, στην ενότητα «∆ΕΚΟ που υπάγονται στη γενική κυβέρνηση», στη σελίδα
125, αναφέρεται ότι λόγω της πρόσφατης αναταξινόµησης των
κάτωθι ∆ΕΚΟ στους φορείς γενικής κυβέρνησης, µεταξύ των
οποίων η ΕΘΕΛ, ο ΗΣΑΠ, ο ΗΛΠΑΠ, το ΤΡΑΜ, ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεν κατέστη δυνατόν να έχουµε αξιόπιστα οικονοµικά
στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξυγίανση των ανωτέρω ∆ΕΚΟ και πώς είναι δυνατόν να βγάζει συµπεράσµατα για ελλείµµατα, χρέη ή µισθολογικά κόστη χωρίς να
έχει στα χέρια της αξιόπιστα οικονοµικά στοιχεία, όπως η ίδια
οµολογεί;
Όσον αφορά δε την πολιτική αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, εκεί, βεβαίως, υπάρχει η πλήρης αντίφαση ανάµεσα
σε όσα λέγατε ως αντιπολίτευση και σε όσα επιχειρείτε να κάνετε. Βεβαίως, υπάρχει το πρόσχηµα ότι δεν φοβάστε το πολιτικό
κόστος και προχωρείτε σε αυτές τις µεγάλες αναδιαρθρώσεις.
Ξέρετε, όµως, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι της Κυβέρνησης, δεν είναι αυτό. ∆εν υπάρχει στο DNA της πολιτικής κουλτούρας του ΠΑΣΟΚ η διάθεση για αποκρατικοποιήσεις. Ακόµη
και στις µεγάλες αλλαγές που έγιναν στον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών ή ακόµα στον εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ, όπου
επεδείχθη η υπεύθυνη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας, εκεί ουσιαστικά αναγκαστήκατε να προχωρήσετε. Αυτό φάνηκε, κυρίως,
µε το πρώτο νοµοσχέδιο που φέρατε όσον αφορά την απελευθέρωση των εµπορευµατικών µεταφορών, το οποίο προσπαθήσατε να περάσετε σαν µία µεγάλη µεταρρύθµιση. Και, βεβαίως,
όταν ήρθε η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό το οποίο
επιχειρείτε δεν έχει καµµία σχέση µε µία πραγµατική µεταρρύθµιση, το πήρατε πίσω και αιφνιδιάσατε όλο τον κόσµο και, βεβαίως, και τους ίδιους τους ανθρώπους των εµπορευµατικών
µεταφορών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισηµάνω ότι και στις µεγάλες αποκρατικοποιήσεις στις οποίες εµείς επιχειρήσαµε ως Κυβέρνηση
να προχωρήσουµε, είτε αυτές αφορούν τις µεγάλες προσεγγίσεις για τα θέµατα των επενδύσεων στα λιµάνια του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης είτε την Ολυµπιακή Αεροπορία και τη µεγάλη
µεταρρύθµιση της Ολυµπιακής, εσείς σταθήκατε απέναντι.
Θα ήθελα, λοιπόν, να επισηµάνω ότι µε βάση όλη αυτήν την
προηγούµενη ανάλυση, ο προϋπολογισµός του 2011 διαφαίνεται ανεδαφικός και ακόµα περισσότερο µετέωρος από τον προηγούµενο. Από τη συζήτηση αυτών των ηµερών και από την
παρουσίαση των κυρίων απολογιστικών στοιχείων του περισινού
προϋπολογισµού, διαπιστώσαµε όλοι ότι η Κυβέρνηση απέτυχε
σε όλα τα µεγέθη που είχε θέσει ως στόχους.
Εµείς δεν µπορούµε να συναινέσουµε σε αυτόν το συνεχή κατήφορο της πολιτικής, γιατί η πολιτική από την αρχαιότητα ως
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έννοια είχε ως µέληµα το ευ ζην των πολιτών και της χώρας και
όχι την εξαθλίωση και τον µαρασµό. Γι’ αυτό και ο προϋπολογισµός του 2011 πρέπει να καταψηφιστεί τόσο στα σηµεία του, όσο
και στο σύνολό του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει
να παρέµβει η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μπιρµπίλη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν από τρία χρόνια χτύπησε τη
χώρα µας η χρηµατοπιστωτική κρίση. Ως αποτέλεσµα, η οικονοµία υπέφερε το µεγαλύτερο σοκ από το 1950. Η Ελλάδα χτυπήθηκε σοβαρά. Η υπερβολική εξάρτησή µας από ένα παρωχηµένο
µοντέλο ανάπτυξης, µας άφησε σοβαρά εκτεθειµένους. Μετά
από πολλά χρόνια κρατικής σπατάλης, το αποτέλεσµα ήταν ένα
έλλειµµα άνευ προηγουµένου, ένα δηµοσιονοµικό άνοιγµα που
δεν είχε επαναληφθεί.
Αντιµετωπίσαµε την καταιγίδα και σταθήκαµε όρθιοι. Όµως,
τώρα είµαστε στον ανοικτό ωκεανό και η ερώτηση παραµένει:
Πώς θα επιτευχθεί η ανάπτυξη; Προκειµένου να αλλάξουµε την
πορεία της εθνικής οικονοµίας από τη χρηµατοοικονοµική κερδοσκοπία και την υποθήκη, στη µελλοντική ανάπτυξη, έχουµε
ανάγκη από µία άλλη επανάσταση, µια επανάσταση που πραγµατοποιείται διεθνώς σε όλες τις προηγµένες χώρες, την «πράσινη» επανάσταση.
Αυτή η επανάσταση θα µετασχηµατίσει την οικονοµία, όπως
ακριβώς έγινε µε τη µετάβαση από το σίδηρο στο χάλυβα, από
τον ατµό στο πετρέλαιο. Θα µας οδηγήσει σ’ ένα µέλλον µε χαµηλό άνθρακα, µε καθαρότερη τεχνολογία και περισσότερη πράσινη ανάπτυξη, σε µία οικονοµία που θα έχει οικοδοµηθεί για να
κρατήσει και θα βασίζεται σε σταθερά θεµέλια.
Όµως, τι ακριβώς σηµαίνει πράσινη ανάπτυξη; Σηµαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, εισροή επενδύσεων και αύξηση
των εξαγωγών, ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που
µπορούν να φέρουν έσοδα από την εγχώρια, αλλά και τις διεθνείς αγορές. Σηµαίνει ένα πιο καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, ικανό να ανταγωνιστεί στις διεθνείς αγορές ενισχύοντας
την ελληνική επιχειρηµατικότητα. Σηµαίνει µία οικονοµία λιγότερο επιρρεπή στις σπασµωδικότητες µιας ευαίσθητης ενεργειακής αγοράς και περισσότερο ευπροσάρµοστη µέσα στην
παγκόσµια αβεβαιότητα.
Είµαστε στην αρχή µιας νέας βιοµηχανικής εποχής, µιας εποχής που σχηµατικά ακούει στο τριπλό «20-20-20».
Η ενεργειακή µας πολιτική είναι συνδεδεµένη µε τέσσερις πυλώνες, την εξοικονόµηση, τις ανανεώσιµες πηγές, το λιγνίτη µε
καθαρότερη παραγωγή και το φυσικό αέριο, διότι είναι ανεύθυνο
να υποθηκεύσουµε την εθνική ενεργειακή ασφάλεια σε µια και
µόνο τεχνολογία.
Τον περασµένο Μάιο ψηφίστηκε ο νόµος για την επιτάχυνση
της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, ένας νόµος που µειώνει δραστικά το χρόνο αδειοδότησης, απελευθερώνει παλιές επενδύσεις, δηµιουργεί προϋποθέσεις για νέες. Η ελληνική αγορά χαµηλού άνθρακα σηµαίνει επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές και την εξοικονόµηση ύψους 16
δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2015. Στο ποσό αυτό θα πρέπει
να προστεθούν και οι αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα και διασυνδέσεις, που εκτιµώνται σε επιπλέον 4 µε 5 δισεκατοµµύρια.
Στη χώρα µας εκτιµάται ότι το 2011 θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά µεταξύ 100 MW και 250 MW. Με την υπόθεση ενός
µέσου όρου 175 MW περίπου θα επενδυθούν γύρω στα 650 εκατοµµύρια ευρώ. Το Σεπτέµβριο του 2010 λειτουργούσαν αιολικά
ισχύος 1.218 MW από τότε που ξεκίνησαν στη χώρα µας τέτοιες
επενδύσεις, ενώ µόνο εντός του 2010 δόθηκαν νέες προσφορές
σύνδεσης για αιολικά ισχύος 668 MW.
Υπό κατασκευή βρίσκονται αιολικά ισχύος περίπου 300 MW,
τα οποία αναµένεται να λειτουργήσουν µέσα στο 2011 και αντι-
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στοιχούν σε επενδύσεις της τάξης των 450 εκατοµµυρίων ευρώ.
Συνολικά, δηλαδή, µέσα στο 2011 αναµένουµε την πραγµατοποίηση επενδύσεων 1,9 δισεκατοµµυρίου ευρώ σε ανανεώσιµες
πηγές και δίκτυα.
Πριν ένα χρόνο, η συµµετοχή µας σε αυτήν τη νέα αγορά ήταν
ανύπαρκτη. Οι χώρες που θα δραστηριοποιηθούν πρώτες θα
βρεθούν σε προνοµιακή θέση. Μέληµά µας είναι να εξασφαλίσουµε ότι οι ελληνικές εταιρείες µπορούν να αξιοποιήσουν όλες
τις ευκαιρίες σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο που διαµορφώνεται παγκοσµίως.
Αυτή η ταχεία επέκταση των νέων τεχνολογιών συµπίπτει µε
σηµαντικές αλλαγές που θα γίνουν στο παραδοσιακό καύσιµο
της χώρας, το λιγνίτη. Καθώς οι λιγνιτικές µας µονάδες θα υποχωρούν, έως το 2020 αναµένεται να µειωθεί και να αντικατασταθεί από άλλες πηγές το 30% της λιγνιτικής µας παραγωγής.
Στόχος µας είναι να διαφυλάξουµε και να αναπτύξουµε µε εξωστρέφεια τη µεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση του δηµοσίου, τη
∆ΕΗ. Όποιο ενεργειακό µερίδιο χαθεί από την ελληνική αγορά,
θα αντικατασταθεί µε µερίδιο αγοράς σε άλλη χώρα. Αυτή είναι
η προσπάθεια, αυτή είναι η επιδίωξή µας. Οι επενδυτές στον
τοµέα αυτόν αναζητούν σαφήνεια και βεβαιότητα.
Με την απελευθέρωση της αγοράς και την εναρµόνιση µε το Γ’
Ενεργειακό Πακέτο παρέχονται οι συνθήκες αυτές. Εντός του
έτους θα θέσουµε σε διαβούλευση ένα νέο πλαίσιο για την
αγορά ηλεκτρισµού. Στόχος µας είναι το κόστος της χονδρικής
αγοράς να αντανακλάται στο κόστος της λιανικής για να προσφέρονται λογικές τιµές στους καταναλωτές. Πρόκειται για µια
ουσιαστική αλλαγή στη διάρθρωση της αγοράς που θα ενισχύσει
την εθνική οικονοµία.
Τον Οκτώβρη κάναµε µια προσπάθεια να άρουµε τις στρεβλώσεις στα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας στους λογαριασµούς που πληρώνουµε. Τρεις ήταν οι στόχοι µας: πρώτον, να
εξασφαλίσουµε σηµαντικές µειώσεις στις ευαίσθητες κοινωνικές
οµάδες και θεσπίσαµε το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο, µε εκπτώσεις από 20% έως 30% από το Γενάρη του 2011, δεύτερον, να
προσφέρουµε σηµαντικές µειώσεις έως 7% στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, και τρίτον, να µην προβούµε σε αυξήσεις στα
µεσαία νοικοκυριά, που αναγκάζονται να αλλάξουν τον προγραµµατισµό της ζωής τους από τη σηµερινή κρίση.
Όµως, οι παρεµβάσεις στην παραγωγή ενέργειας δεν αρκούν.
Απαιτούνται αντίστοιχες πρωτοποριακές παρεµβάσεις και στη
ζήτηση. Το 35% των εκποµπών του διοξειδίου στη χώρα µας προέρχεται από τα κτήρια. Στη χώρα µας χρησιµοποιούµε περισσότερη ενέργεια για οικιακή θέρµανση από ό,τι στη Φινλανδία. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα, το κόστος του οικογενειακού προϋπολογισµού για την ενέργεια να είναι αδικαιολόγητα υψηλό. Αυτό συµβαίνει, επειδή τα σπίτια µας είναι παλιά, έχουν σοβαρές απώλειες
και δεν είχαµε έως τώρα το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο. Στην
πραγµατικότητα αυτή απαντάµε µε το ολοκληρωµένο θεσµικό
πλαίσιο που διαµορφώσαµε και µε το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το
Μέλλον», ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα πρόγραµµα που θα οδηγήσει στον ενεργειακό εκσυγχρονισµό.
Τα επόµενα δέκα χρόνια θα πραγµατοποιηθούν τρία εκατοµµύρια εκατό χιλιάδες ενεργειακές παρεµβάσεις σε κτήρια. Από
την εφαρµογή του προγράµµατος θα επιβαρυνθούµε συνολικά
ως κοινωνία λιγότερο από 9 δισεκατοµµύρια ευρώ σε αντίστοιχες
ενεργειακές δαπάνες µέχρι το 2020. Οι πόροι αυτοί, αφ’ ενός,
θα συνεισφέρουν στον εθνικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας
κατά 20%, αφ’ ετέρου, θα αποτελέσουν ένα µοχλό για ανάπτυξη
και εξειδίκευση του κλάδου των οικοδοµικών κατασκευών και της
βιοµηχανίας δοµικών υλικών και ενεργειακών προϊόντων.
Παράλληλα, προβλέπονται παρεµβάσεις µε την προσφορά
άτοκων δανείων και επιδοτήσεων στους οικονοµικά ασθενέστερους συµπολίτες µας, ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι αναγκαίες
παρεµβάσεις σε παλιά σπίτια. Το πρόγραµµα υλοποιείται µέσω
ειδικού ταµείου χαρτοφυλακίου, µε προϋπολογισµό 400 περίπου
εκατοµµύρια ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ. Συνεισφέρει στα τραπεζικά δανειακά κεφάλαια και παρέχει ρευστότητα στην αγορά
µε µειωµένα επιτόκια.
Το «Χτίζοντας το Μέλλον» θα πραγµατοποιήσει και επιδεικτικές
εφαρµογές. Θα δώσουµε παραδείγµατα για το πώς θέλουµε να
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είναι στο µέλλον τα νησιά µας, τα χωριά µας, τα λιµάνια µας, οι
γειτονιές µας. Ξεκινάµε ήδη µε τις τρεις πρώτες πράσινες γειτονιές στη δυτική Αθήνα και σαράντα πράσινα σχολεία. Οι παρεµβάσεις αυτές θα πραγµατοποιηθούν µέσα στο 2011 και θα είναι
κατανεµηµένες µε ισόρροπο τρόπο γεωγραφικά, χωρίς τοπικές
διακρίσεις, γιατί τα σπίτια µας είναι παντού.
Σήµερα απασχολούνται σε συναφείς δραστηριότητες µε τον
τοµέα των κατασκευών στα κτήρια περίπου ένα εκατοµµύριο
εκατό χιλιάδες εργαζόµενοι. Ως αποτέλεσµα των παρεµβάσεων
αυτών εκτιµάται ότι η απασχόληση θα αυξηθεί, προσεγγίζοντας
τους ένα εκατοµµύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες την επόµενη
τριετία.
Καταβάλλουµε, επίσης, µία µεγάλη προσπάθεια στον τοµέα
των υδάτινων πόρων, νερό που οφείλουµε να εξοικονοµήσουµε,
νερό καθαρό και ασφαλές µε συστηµατικούς ελέγχους για τα
επιφανειακά και υπόγεια νερά. Πρώτη προτεραιότητα ο Ασωπός,
που για µας αποτέλεσε την αιχµή της πολιτικής µας για να µπορούν επιτέλους οι κάτοικοι της περιοχής να πίνουν νερό χωρίς να
φοβούνται, νερό που δεν µπορεί να χάνεται αλόγιστα, γιατί είναι
πεπερασµένο αγαθό.
Έχουν προκηρυχθεί όλες οι µελέτες προϋπολογισµού 15 εκατοµµύριων ευρώ περίπου, µέσω των οποίων θα καταρτιστούν τα
σχέδια διαχείρισης των σαράντα πέντε λεκανών και δεκατεσσάρων υδατικών διαµερισµάτων. Η κατάρτιση των σχεδίων θα βοηθηθεί από τις σηµαντικές διακρατικές συµφωνίες που
προωθήσαµε για τις Πρέσπες, που αποτελεί πρότυπο για διασυνοριακά πάρκα, τις συµφωνίες µε την Τουρκία και τη Βουλγαρία.
Κανένας οικισµός χωρίς βιολογικό καθαρισµό µέχρι το 2014,
µε συνολική χρηµατοδότηση που µπορεί να φτάσει το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ. Και προχωράµε στις νέες
λογικές διαχείρισης του νερού που συζητιούνται στην Ευρώπη,
για την επαναχρησιµοποίηση των νερών από τους βιολογικούς
καθαρισµούς για άρδευση και την εξοικονόµηση νερού στα σπίτια. Θα διατεθούν περίπου 200 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ για
την αντιµετώπιση προβληµάτων σε συγκεκριµένες περιοχές µε
ολοκληρωµένο τρόπο, όπως στον Ασωπό, τον Παγασητικό, τον
Αµβρακικό, την Παµβώτιδα, τη Βεγορίτιδα, την Καστοριά.
Και βέβαια, για µας ένα από τα µεγάλα στοιχήµατα του Υπουργείου παραµένει η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.
∆εν µπορεί να ανεχόµαστε να αφήνουµε τα δάση µας βορά στις
πυρκαγιές και την οικοπεδοποίηση. ∆εν µπορεί να διατηρήσουµε
άλλο την ένοχη σχέση πολιτείας-πολίτη. ∆εν µπορεί να καθυστερούµε τις επενδύσεις, γιατί δεν ξέρουµε ποια περιοχή είναι
δάσος και ποια περιοχή δεν είναι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σήµερα η ανταγωνιστικότητα
µιας οικονοµίας κρίνεται και από το πόσο ανταγωνιστικές είναι
οι πόλεις. Οι ελληνικές πόλεις νοσούν. Οι παρεµβάσεις στις πόλεις µε σύγχρονο τρόπο είναι βασικός στόχος µας. Είναι αναγκαία η θεσµοθέτηση κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων,
καθώς και για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός των περιοχών ανάπλασης. Προωθείται η θεσµοθέτηση µέτρων και συµπράξεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, ιδιαίτερα µέσω της
πρωτοβουλίας JESSICA. Για να υπάρξουν αυτές οι δυνατότητες,
διαµορφώσαµε ολοκληρωµένα σχέδια για συγκεκριµένες περιοχές, όπως το Γεράνι, αλλά και τα έργα αναβάθµισης που προβλέπονται στα δυο Προγράµµατά µας «ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014»
και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012». Οι πολίτες, οι επενδυτές και το κράτος επωφελούνται απ’ αυτήν τη συνέργεια για ουσιαστική και όχι
πλασµατική ανάπτυξη, για µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και για
την απόκτηση τεχνογνωσίας.
Τις επόµενες ηµέρες, µετά τις γιορτές, και µετά από συστηµατική συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος µε το Υπουργείο Οικονοµικών, θα ανακοινώσουµε συγκεκριµένα µέτρα που
αποτελούν πρωτόγνωρη τοµή στις µέχρι τώρα πρακτικές και συνήθειές µας στον τοµέα της ανάπτυξης περιοχών, µε στόχους τη
συγκράτηση ή την επιστροφή των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές αυτές, την προσέλκυση κατοίκων και ενοικιαστών µεσαίων
εισοδηµατικών τάξεων, την αλλαγή µέρους της υπάρχουσας
χρήσης σε χρήση κατοικίας.
Ο εκσυγχρονισµός της πολεοδοµικής νοµοθεσίας είναι ένα
από τα πιο απαιτητικά και φιλόδοξα έργα µας, καθ’ ό,τι αφορά τη
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σύνταξη ενός νέου πράσινου ΓΟΚ, Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, επικαιροποίηση του κτηριοδοµικού κανονισµού και νέο φιλικό τρόπο έκδοσης αδειών που καταργεί τη δυνατότητα της
ένοχης σχέσης κράτους-πολίτη και αποκαθιστά τον επιστηµονικό
ρόλο των µηχανικών.
Θα συνδέεται µε νέα εργαλεία που θα θεσµοθετηθούν, µε
στόχο τη δηµιουργία περισσότερων αδόµητων περιοχών στα συµπαγή µέρη της πόλης και την ευαισθητοποίηση για µία άλλη
προσέγγιση, του τρόπου παραγωγής των κτηρίων.
Στο πρώτο τρίµηνο του 2011 θα κατατεθούν οι προτάσεις και
των δύο ρυθµιστικών σχεδίων για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης που συντάσσονται σε κρίσιµη, για την οικονοµία και
την κοινωνική συνοχή, περίοδο.
Τα µεγάλα έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωµία της Αθήνας βρίσκονται σε εξέλιξη: Η πεζοδρόµηση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, η γραµµική πλατεία στην Πανεπιστηµίου µε µέσα
σταθερής τροχιάς, ο Φαληρικός Όρµος, αναβάθµιση των παραδοσιακών περιοχών κατοικίας της Αθήνας, Πατήσια, Κυψέλη,
Εξάρχεια. Η ανάδειξη και σύνδεση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά µέσω της οδού Πειραιώς θα αποτελέσει ισχυρό κορµό της
νέας µητρόπολης που θα συνεισφέρει στην αντιµετώπιση της
κρίσης στο κέντρο.
Στο πράσινο ταµείο συγκεντρώνονται ήδη τα ποσά που κατατίθενται από τα πρόστιµα για τη ρύθµιση των ηµιυπαίθριων
χώρων. Με τα χρήµατα αυτά έχουµε τη δυνατότητα να προβούµε
σε έργα αναπλάσεων µε περιβαλλοντική αξία για όλους τους δήµους της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να µπορούµε να παρακολουθούµε τη νέα µορφή οικονοµίας, το Υπουργείο µελετάει τους
πράσινους εθνικούς λογαριασµούς. Μετράµε το καθαρό εγχώριο
προϊόν µας υπολογίζοντας και τις αλλαγές στο φυσικό κεφάλαιο
της οικονοµίας, τις ζηµιές από τη ρύπανση, τις επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία.
Η παρακολούθηση των µεταβολών του συνολικού πλούτου της
χώρας είναι απαραίτητη για το σχεδιασµό της αναπτυξιακής πολιτικής, την ανάδειξη των στρεβλώσεων στις ακολουθούµενες
πολιτικές και το θεσµικό πλαίσιο και τον προσδιορισµό των νέων
της οικονοµίας, οι οποίοι εξαρτώνται από τη διατήρηση συγκεκριµένων στοιχείων του εθνικού πλούτου. Ένα παράδειγµα είναι
η µείωση του φυσικού κεφαλαίου λόγω της εξόρυξης του λιγνίτη
που µειώνει πραγµατικά το φυσικό κεφάλαιο της χώρας.
Αν η µείωση δεν αντισταθµιστεί από αντίστοιχη αύξηση των
επενδύσεων, οι οποίες θα αυξήσουν άλλα στοιχεία του εθνικού
πλούτου µε χρήση µέρους των εσόδων από την εξόρυξη, τότε
συντελείται µείωση του εθνικού πλούτου και της παραγωγικής
βάσης της χώρας µε αποτέλεσµα η διαδικασία ανάπτυξης να µην
είναι βιώσιµη.
Εποµένως, στο παράδειγµα του λιγνίτη, µέρος των εσόδων της
∆ΕΗ θα πρέπει να κατευθύνονται σε αναπτυξιακές επενδύσεις,
όπως για παράδειγµα σε παραγωγικές µονάδες φωτοβολταϊκών
ή αιολικών συστηµάτων ή και επενδύσεις αποκατάστασης του
φυσικού περιβάλλοντος.
Μόνο έτσι θα µπορέσουµε να χτίσουµε µία ισορροπηµένη και
βιώσιµη οικονοµία, όπου η κλιµατική σταθερότητα και η χρηµατοοικονοµική ανάκαµψη δεν είναι ανεξάρτητες αλλά αµοιβαία
επωφελείς. Εκτελώντας έργα, προωθώντας εξαγωγές και εξασφαλίζοντας επενδύσεις. Αντιµετωπίζοντας το έλλειµµα χωρίς
να θυσιάσουµε το περιβάλλον. Προστατεύοντάς µας από τους
οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους σε µία ολοένα και
περισσότερο ευµετάβλητη παγκόσµια αγορά.
Αυτή είναι η υπόσχεση της πράσινης επανάστασης και αυτή
είναι η Κυβέρνηση που µπορεί να την οδηγήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουρ-
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γίας της Βουλής, τριάντα ένα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Παντελεήµων Ασπραδάκης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη χρονιά που πέρασε δώσαµε
ένα µεγάλο αγώνα για τη διάσωση και την οικονοµική επιβίωση
της χώρας µας. Μ’ ένα τεράστιο έλλειµµα στον κρατικό προϋπολογισµό, µ’ ένα πολύ µεγάλο δηµόσιο χρέος και µε την αξιοπιστία µας στο µηδέν, καταφέραµε να µετατρέψουµε µία
αδιέξοδη κατάσταση σε µία νέα πορεία για τη διάσωση και την
ανάταξη της οικονοµίας µας.
Βέβαια δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μέσα σ’ αυτό το δυσµενές
κλίµα η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πολύ σκληρά µέτρα
και απαιτήθηκαν επίπονες προσπάθειες και θυσίες από τον κάθε
Έλληνα πολίτη, έναν πολίτη πικραµένο, θυµωµένο, οργισµένο θα
έλεγα, που ναι µεν δείχνει ανοχή και ωριµότητα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί. Απαιτεί να αντιδράσουµε στις αγκυλώσεις και ανισορροπίες του παρελθόντος. Απαιτεί να προχωρήσουµε σε
δοµικές αλλαγές και ενέργειες που θα δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα των µέτρων και θα του δώσουν ελπίδα να οραµατίζεται ένα ευοίωνο µέλλον.
Η Κυβέρνηση αφουγκράζεται αυτές τις φωνές και διαµορφώνει την πολιτική µε στόχο η χώρα να µπει σε τροχιά ανάπτυξης
και να δηµιουργήσει τις συνθήκες για ισονοµία, ευηµερία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Σ’ αυτό, λοιπόν, το δυσµενές περιβάλλον, από την αρχή της
διακυβέρνησης µέχρι και σήµερα, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου
κάνει µία τιτάνια προσπάθεια εντός και εκτός της χώρας, για να
ανακτήσουµε το χαµένο κύρος και τη χαµένη αξιοπιστία, αλλά
και να συµβάλει, ώστε η Ελλάδα µέσα από το δικό της πρόβληµα
µε συγκεκριµένες προτάσεις και ιδέες να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή συνοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι –νοµίζω το έχουν πει και οι περισσότεροι συνάδελφοι- ο φετινός προϋπολογισµός είναι από τους πιο
δύσκολους και κρίσιµους όλων των εποχών. Είναι όµως, ένας
προϋπολογισµός ευθύνης που θέτει τα θεµέλια για ένα σύγχρονο
και βιώσιµο κράτος. Βέβαια είµαστε υποχρεωµένοι να κινούµαστε εντός ενός συγκεκριµένου δηµοσιονοµικού και χρονικού
πλαισίου, αλλά και να προχωρούµε µε γοργούς ρυθµούς σε διαρθρωτικές αλλαγές που εδώ και πολλά χρόνια έπρεπε να πραγµατοποιηθούν.
Μέσα από τον προϋπολογισµό του 2011 συνεχίζουµε µε συνέπεια και σταθερότητα τοµές και ανατροπές. Γίνονται ουσιαστικές παρεµβάσεις για νοικοκύρεµα στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα και την πάταξη της σπατάλης. Σ’ αυτή, λοιπόν, τη δύσκολη
περίοδο ας συµβάλλουν κι εκείνοι που έχουν και δεν πλήρωναν
τις προηγούµενες δεκαετίες, άλλωστε οι µη έχοντες συνέβαλαν
και συνεχίζουν να συνεισφέρουν µε το παραπάνω. Να πληρώσουν οι φοροφυγάδες που δηλώνουν συχνά πολύ πενιχρά εισοδήµατα και διάγουν πολυτελή βίο.
Βεβαίως γενική απαίτηση όλων είναι να τιµωρηθούν και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Η Αντιπολίτευση επικεντρώνει την κριτική
της στην καθυστέρηση εφαρµογής αναπτυξιακών µέτρων, ξεχνώντας όµως τις πρακτικές του παρελθόντος, την κακοδιαχείριση και τα αίτια της κρίσης.
Ανάπτυξη σηµαίνει επενδύσεις και επενδύσεις σηµαίνει χρηµατοδότηση και ανοιχτές αγορές κεφαλαίου για να παίρνεις τα
κονδύλια που χρειάζονται. Για να ανοίξουν όµως, οι αγορές κεφαλαίου πρέπει να επανέλθει η εµπιστοσύνη στην ελληνική οικονοµία σ’ ένα σταθερό και υγιές οικονοµικό περιβάλλον. Όµως,
πέρα από την ανάπτυξη και την εξυγίανση, θεωρώ ότι υπάρχουν
κι άλλα ζητούµενα εξίσου σηµαντικά, ιδιαίτερα για τον απλό Έλληνα πολίτη.
Πρέπει οι υποστηρικτικοί και ελεγκτικοί κρατικοί µηχανισµοί
να οργανωθούν σε σωστότερες βάσεις για να γίνουν πιο αποδοτικοί και να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης µε λιγότερη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία στα νοσοκοµεία, στην εφορία, στις
πολεοδοµίες και γενικότερα στις καθηµερινές του συναλλαγές.
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Ζητούµενο πρώτης προτεραιότητας πρέπει να είναι η φροντίδα
για τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες, τα χαµηλά εισοδήµατα που
οφείλουµε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προσπαθήσουµε
να ανακτήσουν έστω µέρος των απωλειών τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι
αλήθεια ότι προκάλεσαν και προκαλούν κλυδωνισµούς και αναστάτωση στους τοµείς που πρέπει να αλλάξουν. Η προσπάθεια
αυτή όµως, είναι αναγκαία και είναι ευθύνη και υποχρέωσή µας
να εργαστούµε για το κοινό όφελος.
Τα πράγµατα σίγουρα δεν είναι απλά, ούτε εύκολα. Το βλέπω
άλλωστε στην καθηµερινή µου επαφή µε τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής στην οποία εκλέγοµαι. Η ανεργία κι εδώ δεν
κάνει εξαιρέσεις. Απειλεί κάθε οικογένεια και ιδιαίτερα τους
νέους, ενώ υπάρχει πάντα η αγωνία για την επόµενη µέρα.
Ταυτόχρονα, παρά το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την Περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν αρκετά θέµατα
ανοιχτά που απασχολούν τους πολίτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις υποδοµές µε σχεδόν παντελή έλλειψη αποχέτευσης, µε οικιστικά προβλήµατα, αυξηµένα κρούσµατα παραβατικότητας, υποβαθµισµένες υπηρεσίες υγείας και τεράστια περιβαλλοντικά
προβλήµατα.
Κυρία Υπουργέ, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που απασχολούν την Περιφέρεια Αττικής τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αναφέρω
ενδεικτικά: Το πρόβληµα του Ασωπού υπάρχει ακόµα και δεν έχει
λυθεί, στο Θριάσιο Πεδίο –και όχι µόνο- λειτουργούν πολλές ρυπογόνες βιοµηχανικές µονάδες, οι οποίες χρήζουν ανάγκης να
εκσυγχρονιστούν, ενώ η περιφέρειά µας –το γνωρίζετε όλοι- δέχεται όλα τα απορρίµµατα της Αττικής.
Παρ’ όλα αυτά η Περιφέρεια Αττικής έχει τεράστιες δυνατότητες πράσινης ανάπτυξης και τουριστικής. Είναι µία πανέµορφη
περιοχή µε θαλάσσιο µέτωπο, µε σπουδαίους αρχαιολογικούς
χώρους µε θαυµαστό φυσικό πλούτο οι οποίες, εάν αξιοποιηθούν
σωστά, θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην καθηµερινότητα και
θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε ήδη νοµοθετήσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια του πολίτη, τη δικαιοσύνη και σε άλλους
τοµείς, µε στόχο τη µείωση και τον εξορθολογισµό των κρατικών
δαπανών µε διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες που επιφέρουν δικαιοσύνη και πατάσσουν τη διαφθορά.
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν σταµατά και δεν θα σταµατήσει εδώ. Θα είναι µια προσπάθεια, ώστε
στο µέλλον η πολιτική να µην είναι παράγοντας απαισιοδοξίας
και ανησυχίας για την κοινωνία, αλλά φορέας ελπίδας που θα
δώσει προοπτική και εφόδια στη νέα γενιά και θα µετουσιώσει
τη σηµερινή αγωνία σε δηµιουργικότητα και πρόοδο.
Όλοι µαζί σε κλίµα συνεννόησης ας µετατρέψουµε αυτήν την
κρίση σε ευκαιρία, διαγράφοντας τα λάθη του χθες και ανοίγοντας µια νέα σελίδα. ∆εν υπάρχουν περιθώρια ή σκέψεις για αποτυχία. Οι θυσίες που έχει υποστεί ο πολίτης πρέπει να πιάσουν
τόπο.
Ας παραµερίσουµε, λοιπόν, τις µικροπολιτικές και τις στείρες
αντιπαλότητες, ας υπερισχύσει η πατριωτική συνείδηση για µια
πατρίδα ισχυρή, χωρίς χρέη και ελλείµµατα, ανταγωνιστική και
ανεπτυγµένη, για ένα καλύτερο µέλλον για µας και τα παιδιά µας.
Επειδή πιστεύω και αισιοδοξώ ότι τα πράγµατα µπορούν τα
επόµενα χρόνια να γίνουν καλύτερα, στηρίζω την Κυβέρνηση,
ψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Ασπραδάκη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νάνος Απόστολος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2011 υπηρετεί µε συνέπεια
τη στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της υλοποίησης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Η υλοποίηση του προϋπολογισµού
θα έχει ως βασική συνέπεια την επιτάχυνση της πορείας, την επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, µε αποτέλεσµα να
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οδηγούνται στην απόλυτη εξαθλίωση σηµαντικότητα τµήµατα
των εργατοϋπαλλήλων.
Και όλα αυτά, γιατί οι εργαζόµενοι θεωρούνται από την Κυβέρνηση υπεύθυνοι για τη δηµοσιονοµική εκτροπή και το χρέος.
Προσπαθούν µε ξεδιάντροπο τρόπο να κρύψουν τους υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας όλα τα προηγούµενα χρόνια και την υψηλή κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων µε συµπίεση του βιοτικού επιπέδου του λαού.
Βέβαια, δεν αρκεί να λένε επιµέρους πράγµατα κάποιοι Βουλευτές ή όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από την άλλη να στηρίζουν και να ψηφίζουν αυτά τα µέτρα, µε πρόσχηµα την
αναγκαιότητα και το εφικτό.
Έτσι, µετά τον πακτωλό των χρηµάτων που έδωσε το κράτος
–δηλαδή οι εργαζόµενοι- για την ανασυγκρότηση των υπερχρεωµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και το ξεπούληµά τους κοψοχρονιά σε διάφορα καρτέλ που λυµαίνονται και την ελληνική
οικονοµία, ήρθε η περίοδος της απελευθέρωσης των στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας και οι ιδιωτικοποιήσεις. Η υλοποίηση
και αυτής της πολιτικής που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου οδήγησε στην υπερχρέωση του κράτους.
Ας δούµε, όµως, πώς φτάσαµε στο σηµείο, ώστε στους στρατηγικούς τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των ταχυδροµείων, των ναυπηγείων, του νερού, των αεροµεταφορών, των
αεροδροµίων, της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας και άλλων,
εκεί δηλαδή όπου πριν, το 1992, υπήρχαν µόνο κρατικά µονοπώλια, να αλωνίζουν σήµερα τα ιδιωτικά µονοπώλια και οι πολυεθνικές του κεφαλαίου.
Επίσης, ας δούµε πώς σ’ αυτά τα κατά 100% πρώην κρατικά
µονοπώλια, τις σηµερινές πρώην ∆ΕΚΟ, τα ιδιωτικά µονοπώλια
κατέχουν σε όλες –πλην ΟΣΕ και αστικών συγκοινωνιών ακόµαείτε µειοψηφικά είτε πλειοψηφικά πακέτα µετοχών και καθορίζουν απόλυτα και σε όλες –ασχέτως του µετοχικού κεφαλαίου
που κατέχουν- την πορεία τους, την ανάπτυξή τους και τη λειτουργία τους, την τιµολογιακή τους πολιτική, τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς, τα πάντα.
Από το 1992 και µετά, είχαµε διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις
και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ για το «σπάσιµο»
του κρατικού µονοπωλίου των ∆ΕΚΟ, για τη σταδιακή µετοχοποίησή τους και για την είσοδο µεγαλοεργολάβων σε δραστηριότητες που προηγούµενα έφερναν σε πέρας οι εργαζόµενοι
στις ∆ΕΚΟ.
Ταυτόχρονα, γίνονταν συνεχείς ανατιµήσεις προϊόντων και
υπηρεσιών που επιβάρυναν τα λαϊκά βαλάντια, ενώ προχωρούσαν µε πιο αργούς ρυθµούς στην αρχή και πιο γρήγορους µετά
σε µειώσεις προσωπικού µε µορφές εθελούσιων αποχωρήσεων
και ταυτόχρονες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και στα
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζόµενων σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.
Έτσι, σήµερα έχουµε δραµατική µείωση του αριθµού των εργαζόµενων στις πρώην ∆ΕΚΟ και γενίκευση της µερικής και προσωρινής απασχόλησης της «νοικιασµένης εργασίας», θέσεις που
σε καµµία περίπτωση δεν αναπληρώνονται από την πράσινη ανάπτυξη που θέλει να επιβάλει η σηµερινή Κυβέρνηση. Επίσης,
όµως, δεν αναπληρώνονται και από θέσεις εργασίας από τις
ξένες αγορές, θέσεις εργασίας που πάει να δηµιουργήσει και να
επενδύσει η ∆ΕΗ.
Όλους τους εργαζόµενους τους απασχολεί το εξής ερώτηµα:
Γιατί το κράτος «έσπασε» το επιχειρηµατικό κρατικό µονοπώλιο
που κατείχε στις πρώην ∆ΕΚΟ και γιατί προχώρησε στην ιδιωτικοποίησή τους και ουσιαστικά εγκαταλείπει σ’ αυτούς τους τοµείς την επιχειρηµατική του δράση; Και γιατί το κεφάλαιο
παλαιότερα δεν ενδιαφερόταν να επενδύσει; Τι άλλαξε σήµερα
και θέλει να επενδύσει σ’ αυτούς τους τοµείς;
Γενικά η επιχειρηµατική δραστηριότητα του κράτους στο καπιταλιστικό σύστηµα δεν αποτελεί µια παγιωµένη µόνιµη κατάσταση. Η αποκλειστικότητα του κρατικού, επιχειρηµατικού τοµέα
αντιστρατεύεται µακροπρόθεσµα τις νοµοτέλειες της καπιταλιστικής παραγωγής. Ιστορικά αυτή η αποκλειστικότητα συνδέεται µε έναν και µόνο λόγο, να προετοιµάσει το έδαφος για την
καπιταλιστική συσσώρευση σε τοµείς όπου απαιτείται µεγάλο κεφάλαιο και υψηλός κίνδυνος για την κερδοφορία του.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, πριν την απελευθέρωση στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, όπως για παράδειγµα της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, το κρατικό µονοπώλιο σε κάθε τοµέα, όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ,
υπηρετεί συνολικά την καπιταλιστική ανάπτυξη διασφαλίζοντας
µε χρηµατοδότηση του ελληνικού λαού την αναγκαία υποδοµή
για τη διευρυµένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, την επιτάχυνση
της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.
Για παράδειγµα, αυτό γίνεται µέσω της πολιτικής προµηθειών,
των χαµηλών τιµολογίων για τις βιοµηχανίες και µε επιβάρυνση
της οικιακής κατανάλωσης, αλλά και µε τη διαχείριση των λαϊκών αναγκών από τη σκοπιά των στρατηγικών συµφερόντων της
άρχουσας τάξης.
Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης που σηµατοδοτήθηκε από τη
δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ο ρόλος των ∆ΕΚΟ αλλάζει µέσα από τη µετοχοποίηση,
µέσα από την ιδιωτικοποίησή τους, µε την είσοδο ανταγωνιστικών ιδιωτικών οµίλων στην αγορά του κάθε τοµέα, µε τον τεµαχισµό και την κατάργηση της καθετοποιηµένης δοµής, όπως είναι
ο διαχωρισµός εταιρειών σε εταιρείες παραγωγής, µεταφοράς,
διανοµής του προϊόντος, αφού συνεχίζει να είναι αναγκαίο το µονοπώλιο στα δίκτυα διανοµής. Επίσης, αλλάζει µέσα από τη διακοπή της προνοµιακής τους κρατικής χρηµατοδότησης, την
κατεδάφιση των σχέσεων πλήρους και σταθερής απασχόλησης
και άλλων δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Έτσι, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον και στο πλαίσιο της απελευθέρωσης και ανεξάρτητα από το ποσοστό µετοχών που κατέχει το δηµόσιο -ακόµα δηλαδή και µε το 100%- λειτουργούν
σύµφωνα µε τους νόµους της υπεραξίας και του καπιταλιστικού
ανταγωνισµού. ∆ηλαδή, µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, όπως
και οι ανταγωνίστριές τους ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Να, γιατί δεν είναι προς το συµφέρον των εργαζόµενων οι διάφορες θέσεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού,
όπως ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, αλλά και των άλλων δυνάµεων του Συνασπισµού, οι οποίες µιλάνε για υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των πρώην ∆ΕΚΟ, χωρίς όµως να αµφισβητούν το
υπάρχον σύστηµα, το πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς και
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.
Η προώθηση της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης σ’ αυτούς
τους τοµείς αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς άξονες της
στρατηγικής της Λισαβώνας το 2000 και σήµερα υλοποιείται µε
πιο γρήγορους ρυθµούς λόγω της κρίσης.
Το γεγονός αυτό στοχεύει στη µεγέθυνση της κερδοφορίας
των µονοπωλίων και στην επιτάχυνση της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, ώστε να µετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε µία από τις
ανταγωνιστικές οικονοµίες παγκόσµια.
Η απελευθέρωση των στρατηγικών τοµέων δηµιουργεί δυνατότητες εισόδου σε κεφάλαια που είχαν υπερσυσσωρευθεί σε
άλλους κλάδους. ∆ιαµορφώνει, δηλαδή, καλύτερες προϋποθέσεις για την άνοδο της κερδοφορίας αυτών των κεφαλαίων που
παραµένουν ανεκµετάλλευτα και ιδιαίτερα τώρα που λόγω της
καπιταλιστικής κρίσης έχουµε απότοµη αύξηση αυτής της υπερσυσσώρευσης των κεφαλαίων. Γι’ αυτό και οι ιδιωτικοποιήσεις
των πρώην ∆ΕΚΟ είναι απαίτηση του µονοπωλιακού κεφαλαίου.
Γι’ αυτό γίνεται και «χορός» µονοπωλίων για την απόκτησή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε όσο το δυνατόν πιο σύντοµα, κύριε συνάδελφε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Το λέµε αυτό, γιατί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν θίγει µόνο τους εργαζόµενους στις πρώην
∆ΕΚΟ και τους κρατικούς φορείς που διαχειρίζονται την τεράστια δηµόσια περιουσία, αλλά έχει βαριές αρνητικές επιπτώσεις
σε όλη την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα της
χώρας µας, οι οποίες θα οξυνθούν ακόµα περισσότερο µε τις
νέες ιδιωτικοποιήσεις που θα γίνουν.
Να γιατί η απελευθέρωση των αγορών, η ανταγωνιστικότητα
και η κερδοφορία του κεφαλαίου είναι συνώνυµα µε τη δική τους
εξαθλίωση, την ανεργία, τη χειροτέρευση της ζωής τους σε όλα
τα επίπεδα.
Το ΚΚΕ θέλει να ανοίξει διάλογο µε όλους τους εργαζόµενους
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για να δούµε την προοπτική που υπάρχει. Υπάρχει οριστική λύση
στα οξύτατα προβλήµατά µας στα οποία απαντάµε µε σιγουριά.
Υπάρχει άλλος δρόµος ανάπτυξης µε µια άλλη λαϊκή οικονοµία
που θα έχει ως αποκλειστικό κριτήριο, σκοπό και κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τη λαϊκή ευηµερία.
Αυτό µπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις, αλλά και η έµπειρη εργατική τάξη. Η υψηλή µονοπώληση
που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αποτελεί τη
βασική υλική προϋπόθεση για την άµεση κοινωνικοποίηση των
συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής στη βιοµηχανία, του συγκεντρωµένου εµπορίου και τουρισµού, ώστε ο πλούτος που παράγεται να γίνει κοινωνική ιδιοκτησία και να ανατραπεί η
οικονοµική κυριαρχία των λίγων και η µεγάλη ιδιοκτησία.
Αυτή την Ελλάδα θέλουµε, κύριε Υπουργέ! Αυτήν την Ελλάδα
έχει ανάγκη ο εργαζόµενος λαός!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Στασινός Παύλος, Βουλευτής Μαγνησίας του
ΠΑΣΟΚ.
Όπως βλέπετε, κύριοι συνάδελφοι, η Μαγνησία έχει την τιµητική της.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε για τον προϋπολογισµό του 2011. Είναι ένας προϋπολογισµός, που η σύνταξή του έγινε κάτω από εξαιρετικά
δύσκολες, κρίσιµες και ιδιαίτερες συνθήκες. Σήµερα πρέπει να
συζητήσουµε και να λύσουµε συσσωρευµένα προβλήµατα πάρα
πολλών ετών, να αλλάξουµε σκέψη και αντιλήψεις, να δηµιουργήσουµε ένα κράτος δικαίου που θα έχει τον πολίτη στο επίκεντρό του. Η Κυβέρνηση σήµερα καλείται να βάλει τα θεµέλια, τις
βάσεις εκείνες, πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η αναδιάρθρωση
της κρατικής µηχανής, η ανάπτυξη της χώρας και η θωράκιση
απέναντι στις αδυναµίες και στις αγκυλώσεις του παρελθόντος,
τα οποία θα δώσουν ελπίδα και όραµα στο λαό µας, θα δώσουν
προοπτική και θα εξασφαλίσουν το µέλλον της νεολαίας µας.
Αυτόν, λοιπόν, τον προϋπολογισµό πρέπει να τον δούµε σαν το
εργαλείο εκείνο που θα βοηθήσει την κακή σηµερινή πραγµατικότητα, για να σταµατήσει η τραγική οικονοµική πορεία της
χώρας, να υπάρξει ανάκαµψη και έξοδος από το οικονοµικό
τέλµα.
Η κακή, όµως, οικονοµική συγκυρία δεν είναι µόνο ελληνικό
πρόβληµα. Είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσµιο. Σε αυτήν, λοιπόν, τη διεθνή κακή οικονοµική συγκυρία η Ελλάδα ήταν ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που έσπασε και ξαφνικά βρέθηκε
αµήχανη και αιφνιδιασµένη µπροστά στις επιθέσεις των κερδοσκόπων. Παρ’ όλα αυτά, µετά από επίπονες προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης στήθηκε ο γνωστός µηχανισµός στήριξης,
τον οποίο βρήκε έτοιµο και στον οποίο προσέφυγε πρόσφατα και
η Ιρλανδία, η οποία αντιµετωπίζει παρόµοια οικονοµική κρίση.
Είχε, λοιπόν, η χώρα µας να επιλέξει µεταξύ του µηχανισµού στήριξης και της χρεοκοπίας. Τρίτη λύση στις τότε συνθήκες δεν
ήταν δυνατή. Σήµερα πολλοί κατηγορούν την Κυβέρνηση γιατί
δεν κατέφυγε στη λύση της χρεοκοπίας. Εδώ πρέπει να δώσουµε
στον κόσµο να καταλάβει τι σηµαίνει χρεοκοπία. Χρεοκοπία σηµαίνει παύση πληρωµών, µισθών και συντάξεων. Σηµαίνει κλειστές τράπεζες, αδυναµία ανάληψης των οικονοµιών µας,
απώλεια των καταθέσεων. Σηµαίνει µια µακρά περίοδο φτώχειας
και οικονοµικής δυσπραγίας. Αυτήν τη λύση προτείνουµε στον
ελληνικό λαό; Το παράδειγµα της Ιρλανδίας, η οποία µετά από
αυτό που συνέβη στην Ελλάδα προσέφυγε στο µηχανισµό στήριξης, δεν µας προβληµατίζει;
Η δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού στήριξης για τις χώρες που
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα µε την Ελλάδα είναι η δικαίωση της πολιτικής της ελληνικής Κυβέρνησης. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στη χώρα, στη βάση του µηχανισµού
στήριξης της Ιρλανδίας, να ζητήσει επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής του ελληνικού χρέους. Τη χρονιά που πέρασε έγινε
µια πάρα πολύ µεγάλη και δύσκολη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
παρά το γεγονός ότι υπήρξε αναθεώρηση και αύξηση του ελλείµµατος.
Ο προϋπολογισµός του 2011 χαρακτηρίζεται ως προϋπολογισµός ανάγκης, υπευθυνότητας, συνέχειας και συνέπειας. Είναι
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ένας προϋπολογισµός που εντάσσεται σ’ ένα τριετές πρόγραµµα
ευθύνης, για να βγει η χώρα από την οικονοµική κρίση. ∆υστυχώς, τα στοιχεία και οι αριθµοί για την οικονοµική κατάσταση της
χώρας είναι αµείλικτα και απογοητευτικά: Το 2003 το έλλειµµα
ήταν 5,6% επί του ΑΕΠ, το 2009 ήταν 15,4% επί του ΑΕΠ. Το πρωτογενές έλλειµµα το 2009 ήταν 10,1% επί του ΑΕΠ. Το 2003 ο
ρυθµός ανάπτυξης της χώρας ήταν 6%. Το 2009 ήταν –2,3%.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα της εκτίναξη του δηµόσιου χρέους από το 97% του ΑΕΠ στο 127% το 2009.
Το 2010 η Κυβέρνηση προχώρησε σε µεγάλες διαρθρωτικές
αλλαγές και µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Τέτοιες είναι η ψήφιση του ασφαλιστικού
νοµοσχεδίου, η µεταρρύθµιση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, η απελευθέρωση των οδικών µεταφορών, η ταχύρυθµη υλοποίηση των
επενδύσεων, η φορολογική µεταρρύθµιση, ο εκσυγχρονισµός και
η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, οι απλοποιήσεις των διαδικασιών για
την ίδρυση επιχειρήσεων, η εποπτεία και η διασφάλιση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, η δηµιουργία νέου χρηµατοπιστωτικού
πλαισίου.
Στο νέο προϋπολογισµό προβλέπεται η µείωση των δαπανών
το 2011 σε σχέση µε το 2010 κατά 0,3%. Το σύνολο των παρεµβάσεων στον τοµέα των δαπανών θα εξασφαλίσει εξοικονόµηση
πόρων ύψους 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε στόχο πάντα τη µείωση του ελλείµµατος από το 9,4% του ΑΕΠ στο 7,4% του ΑΕΠ.
Αυτοί οι πόροι µεταξύ άλλων θα προέλθουν από τη µείωση των
δαπανών υγείας κατά 2,1 δισεκατοµµύρια. Αυτό θα επιτευχθεί
µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τη µείωση στις τιµές των φαρµάκων, την καθιέρωση της λίστας φαρµάκων, τη διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισµών για τις προµήθειες
των νοσοκοµείων, την εισαγωγή περισσότερων γενόσηµων φαρµάκων και την καθιέρωση «οροφής» στις τιµές και στο ποσό των
υλικών που ξοδεύεται.
Προβλέπεται µείωση των αµυντικών δαπανών κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ, εξοικονόµηση 200 εκατοµµυρίων ευρώ από τη
µείωση των λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου κατά 5%, εξοικονόµηση 800 εκατοµµυρίων ευρώ από τις παρεµβάσεις στις
∆ΕΚΟ, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών του δηµοσίου και την εισοδηµατική πολιτική. Από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού προκύπτει η
εξοικονόµηση πόρων ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ από την
πρόβλεψη του ενοποιηµένου προϋπολογισµού για το 2011.
Όµως, το βασικότερο όπλο σε αυτή µας την προσπάθεια είναι η
διαφάνεια των δηµοσιονοµικών του κράτους. Η ανάρτηση των
αποφάσεων του κράτους στο διαδίκτυο θα είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της σπατάλης.
Στις αναπτυξιακές δαπάνες ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει
µέτρα για την ανάπτυξη και την οικονοµική δραστηριότητα, όπως
η διατήρηση του ύψους των δηµοσίων επενδύσεων µε το 2010,
δηλαδή στα 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Προωθεί την εντατικοποίηση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ µε τη στήριξη του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες αυτές κατανέµονται ως εξής: 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους, 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, που χρηµατοδοτούνται από τους εθνικούς
πόρους.
Παρά το αυστηρό πλαίσιο της δηµοσιονοµικής πολιτικής, που
εφαρµόζει ο νέος προϋπολογισµός, δίνει µια ανάσα στην οικονοµία µε συγκεκριµένα µέτρα, όπως η µείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, η κατάργηση του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης
κατοικίας, η µείωση του ΦΠΑ στις τιµές των φαρµάκων, η µείωση
του συντελεστή φορολόγησης των αδιανέµητων κερδών από το
24% στο 20%, η χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης 400 ευρώ
µετά την εξίσωση τιµών πετρελαίου θέρµανσης και πετρελαίου
κίνησης. ∆ίνεται ακόµα έµφαση στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος των δηµοσίων επενδύσεων σε αντιστάθµισµα της µείωσης
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ για την απορρόφηση διαρθρωτικών πόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω να αντιλαµβάνεστε ότι
κοινός τόπος µας είναι η έξοδος της χώρας µας από την κρίση.
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Ας επενδύσουµε, λοιπόν, στην επιτυχία του σταθεροποιητικού
προγράµµατος της Κυβέρνησης και ας σταθούµε δίπλα στον ελληνικό λαό, που αυτήν τη στιγµή δοκιµάζεται σκληρά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Στασινέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Αντώναρος ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’
Αθήνας κ. Αργύριος Ντινόπουλος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε έναν νέο όρο σήµερα
από την κυρία Υπουργό: την «πράσινη επανάσταση».
Κύριοι της Αριστεράς, εγώ ήξερα ότι οι µεγάλες επαναστάσεις
του περασµένου αιώνα –ασχέτως αν συµφωνεί ή όχι κανείς µαζί
τους- ήταν «κόκκινες επαναστάσεις». Τώρα ακούµε και για «πράσινες επαναστάσεις». Αυτό µου θυµίζει λιγάκι εκείνο που είχε πει
ο Πρωθυπουργός σε µια συνέντευξή του το καλοκαίρι για τον τέταρτο δρόµο προς το σοσιαλισµό.
Όµως, δεν ακούσαµε τίποτα από την κυρία Υπουργό, σε αυτήν
την έκθεση ιδεών –πρέπει να πω- που µας διάβασε, για το πάρκο
του Ελληνικού. Στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο ίδιος
ο Πρωθυπουργός είχε δεσµευθεί ότι θα γίνει πάρκο ο χώρος του
πρώην αεροδροµίου. Τώρα, η κυρία Υπουργός µούγκα. ∆εν
ακούσαµε τίποτα, διότι προφανώς η πράσινη ανάπτυξη είναι η
τσόχα του τζόγου και τα καζίνο, τα οποία σχεδιάζετε να κάνετε
στο Ελληνικό.
Και µη νοµίζετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα γίνουν για τους εµίρηδες του Κατάρ. Για κάποιους Έλληνες εµίρηδες ετοιµάζεται το
Ελληνικό. Και πραγµατικά µου προκάλεσε πολύ µεγάλη έκπληξη
το γεγονός ότι σε µια οµιλία διάρκειας δεκαοκτώ λεπτών δεν είπατε ούτε µία λέξη για τη µεγαλύτερη ελεύθερη έκταση που
υπάρχει στην πατρίδα µας, σε µια περιοχή που είναι η πιο επιβαρηµένη περιβαλλοντικά, όπως είναι η Αττική.
Θα σας έλεγα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αύριο, πριν έρθετε εδώ σε αυτήν την Αίθουσα για να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό, να περάσετε από µια αίθουσα του β’ ορόφου, αν δεν κάνω
λάθος –είναι η αίθουσα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας σας- όπου
υπάρχει µια φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου -είναι µια
ασπρόµαυρη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1970- και να θυµηθείτε λίγο εκείνο το σύνθηµα: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
Το σύνθηµα αυτό ήταν µάλλον δηµαγωγικό, διότι στα µέσα της
δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αυτή εδώ
η πατρίδα θεµελίωνε µια εθνική ανεξαρτησία και µια οικονοµική
ευηµερία µ’ ένα πολιτικό σύστηµα που -ασχέτως των αδυναµιών
του- αναπτύχθηκε µακριά από τη ξενοκρατία. Κι από το «η Ελλάδα στους Έλληνες» φτάσαµε σήµερα στο µνηµόνιο.
Αναρωτηθήκατε ποτέ τι ακριβώς είναι αυτό το µνηµόνιο, που
υπογράψατε; Αναρωτηθήκατε ποτέ όλα αυτά τα λεφτά που παίρνετε από τις τσέπες των Ελλήνων, πού πηγαίνουν; Πηγαίνουν
στις τράπεζες. Όλα αυτά τα οποία κάνετε και τα µέτρα τα οποία
παίρνετε, πηγαίνουν σε αυτούς που λίγο µετά τις εκλογές τους
αποκαλούσατε κερδοσκόπους. Και αυτοί ζήτησαν το µνηµόνιο
και έβαλαν ως εγγύηση, η οποία καταπίπτει καθηµερινά, τους µισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Γιατί, λοιπόν, αναγκαστήκατε να υπογράψετε το µνηµόνιο;
∆είτε τη σηµερινή διεθνή οικονοµική συγκυρία. Θα σας αναφέρω
ένα παράδειγµα.
Το 2011 οι ΗΠΑ -η πλουσιότερη χώρα του κόσµου- θα δανειστεί 4 τρισεκατοµµύρια δολάρια. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 θα δανειστούν 13 τρισεκατοµµύρια
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δολάρια. Η δε Ιαπωνία θα δανειστεί το 2011 ποσό, το οποίο είναι
ίσο µε το 50% του ΑΕΠ της.
Γιατί συµβαίνουν όλα αυτά; ∆ιότι έχουµε µια ασύµµετρη παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη. ∆ιότι υπάρχουν οι αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες αναπτύσσονται µε τόσο γρήγορο ρυθµό
που δηµιουργούν σοβαρότατα προβλήµατα στις ήδη αναπτυγµένες χώρες.
Όταν εµείς εδώ στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ, συζητάµε για τις
συντάξεις, οι Κινέζοι συζητούν για τα καινούργια πανεπιστήµια
τα οποία δηµιουργούν.
Όλες αυτές οι χώρες, οι λεγόµενες πλούσιες χώρες, οι οποίες
δανείζονται, από το 2007 µέχρι σήµερα υπέστησαν µια άνοδο του
δηµόσιου χρέους τους κατά 50%. Όλες αυτές οι χώρες υπέγραψαν κανένα µνηµόνιο; Υπέγραψαν µήπως µνηµόνιο –για να έρθουµε λίγο πιο κοντά στη γειτονιά µας- οι Πορτογάλοι ή οι
Ισπανοί; Οι Ισπανοί προχθές δανείστηκαν µε 5,5% και δεν υπέγραψαν µνηµόνιο.
Άρα, αυτή η υπογραφή του µνηµονίου, η παραχώρηση της
εθνικής κυριαρχίας, έγινε για ποιο λόγο; Έγινε γιατί ο σηµερινός
Πρωθυπουργός είναι ένας διεθνής παράγων, πολιτικός και οικονοµικός και ως διεθνής παράγων µετέτρεψε αυτήν εδώ την πατρίδα σε πειραµατόζωο. Και ως διεθνής πολιτικός και οικονοµικός παράγων έκανε αυτό που σήµερα, αυτήν την ώρα που µιλάµε εδώ, είµαστε µάρτυρες.
Κύριε Υπουργέ, παραλαµβάνετε –και είµαι σίγουρος ότι δεν
θα συµφωνείτε- το υποβρύχιο «Παπανικολής», το οποίο ερχόµενο από τη Γερµανία στην Ελλάδα του έφευγαν τα εξαρτήµατα!
Και το πληρώνετε 541 εκατοµµύρια ευρώ και ευελπιστείτε να το
πουλήσετε –γιατί βεβαίως δεν τολµάτε να βάλετε τα παιδιά του
ελληνικού λαού µέσα- για 400 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό πέτυχαν
οι διεθνείς επαφές του σηµερινού Πρωθυπουργού.
Και αναγκάζεστε εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να
µεταλλάσσεστε, να είστε δικαιολογηµένα θυµωµένα λιοντάρια
στις αίθουσες της Γερουσίας και του β’ ορόφου, που συνεδριάζουν οι επιτροπές. Και µέχρι να κατέβετε από το β’ όροφο και να
µπείτε στην Αίθουσα της Ολοµέλειας, είστε υποχρεωµένοι να µετατρέπεστε σε αρνιά.
Έρχεστε, λοιπόν, να ψηφίσετε έναν προϋπολογισµό, µε τον
οποίο βεβαίως διαφωνείτε. Και έρχεστε να ψηφίσετε νόµους, οι
οποίοι αποφασίζονται ερήµην σας. ∆ιότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι
όλες αυτές οι αποφάσεις για το µνηµόνιο, συναποφασίζονται σε
µια στενή ηγετική οµάδα, τα µέλη της οποίας δεν έχουν υποστεί
µέχρι τώρα ούτε καν τη βάσανο της λαϊκής ετυµηγορίας. ∆εν
είναι ούτε καν Βουλευτές. Ή όταν ορισµένοι εξ αυτών προσπάθησαν να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, αποδοκιµάστηκαν. Και αυτοί λαµβάνουν τις αποφάσεις αντί για εσάς. Και
εσείς είστε υποχρεωµένοι –και αντιλαµβάνοµαι την κρίση συνείδησης- να τις υπογράψετε.
Θα αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι
αν δεν ξαναγράψουµε την ιστορία, η ιστορία θα µας ξεγράψει.
Μην ξεγράψετε, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, τη δική
σας ιστορία. Μην ξεχάσετε τις δικές σας πολιτικές καταβολές.
Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλετε σήµερα το σύνθηµα,
που είχε πει ο γεννήτορας της παρατάξεώς σας πριν από είκοσι
πέντε, τριάντα χρόνια «Η Ελλάδα στους Έλληνες», να γίνει πραγµατικότητα, έχουµε όλοι πατριωτικό καθήκον να καταψηφίσουµε
τον προϋπολογισµό της τρόικας και του µνηµονίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αργύριο Ντινόπουλο, Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας», που οργανώνει
το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και
µια εκπαιδευτικός από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Βέρα Νικολαΐδου, Βουλευτής Β’ Πειραιά του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Ε’ Αντιπρόεδρος της
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Βουλής.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2011
είναι ένας προϋπολογισµός που δεν διαµορφώνεται απλά σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, αλλά έχει προαποφασιστεί και διαµορφωθεί σε συνεργασία της Κυβέρνησης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, προετοιµάζοντας το έδαφος για τα χειρότερα στο όνοµα της κρίσης, των
ελλειµµάτων, του χρέους, του µνηµονίου, συνθλίβοντας τις εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις, τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώµατα και καταδικάζοντας το λαό στη φτώχεια, για
να προστατεύσουν την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κι όσο και αν υποτίθεται ότι δεν
συµφωνείτε, αυτό αποδεικνύεται καθηµερινά και µόνο, αν θέλετε,
από τα πήγαινε-έλα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο διάστηµα, το χαρακτήρα των
επαφών που είχαν µε τους εταίρους τους στο ΠΑΣΟΚ και όχι
µόνο, τις συνεντεύξεις και τις απειλές, που είχαν το θράσος να
εκτοξεύσουν ότι ακόµη δεν έχουµε δει τα χειρότερα.
Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τον προϋπολογισµό από τη
σκοπιά του πολιτισµού. Ο πολιτισµός για εµάς είναι το σύνολο
των επιτευγµάτων του ανθρώπου στη δουλειά, στην επιστήµη και
στην τέχνη. Είναι, αν θέλετε, η αυτοσυνείδησή µας, όπως αποτυπώνεται στον τρόπο ζωής. Είναι τρόπος ζωής, συµπεριφοράς
στην καθηµερινότητα και στην ποιότητα της ζωής µας. Γι’ αυτό
και την πολιτιστική κληρονοµιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας τα θεωρεί κοινωνικά
αγαθά.
Ποιο πολιτισµό, όµως, προασπίζεται η σηµερινή Κυβέρνηση,
αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας; Τον πολιτισµό της φτώχειας, της ανεργίας, της
αµορφωσιάς, της µερικής απασχόλησης, της ψευτοκατάρτισης,
της υποβάθµισης της ζωής των εργαζοµένων µε το σάρωµα εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωµάτων, της περιθωριοποίησης τους, της περιθωριοποίησης των µεταναστών. Τον
πολιτισµό των µηχανισµών καταστολής, που φτάνει µέχρι και σε
επιστράτευση, όταν πρόκειται να αντιµετωπίσουν τους εργαζόµενους και αυτό ξέρετε ότι δεν πτοεί τους εργαζόµενους, αλλά
τους συσπειρώνει, τους κάνει να είναι πιο µαχητικοί στον αγώνα
τους για να λύσουν τα καθηµερινά προβλήµατα. Τον πολιτισµό
του ιδεολογικού αποπροσανατολισµού και της χειραγώγησης.
Και έχουµε την αντανάκλαση όλων αυτών στην πολιτιστική πολιτική, που θεωρεί τις τέχνες και την πολιτιστική κληρονοµιά
προϊόν, εµπόρευµα. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Είναι µια συνειδητή επιλογή για την προέλαση των επιχειρηµατιών, σύµφωνα
µε την περιβόητη στρατηγική της Λισαβόνας.
Βαθύτερη, λοιπόν, εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση του
πολιτισµού είναι οι πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης, ενδυνάµωση του κρατικού παρεµβατισµού, για πιο αποτελεσµατική εκµετάλλευση του πολιτισµού από την πολιτιστικοτουριστική
βιοµηχανία, σύµφωνα µε τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χθες βράδυ αυτό πια κατά κόρον το ακούσαµε από τον
Υπουργό Πολιτισµού σ’ ένα απολογητικό παραλήρηµα, θα έλεγα.
Προσπαθώντας να παρουσιάσει τη δράση του ενός χρόνου από
τη στιγµή που ανέλαβε Υπουργός Πολιτισµού, προσπάθησε να
πείσει -δεν ξέρω ποιους έπεισε, η προσπάθειά του σίγουρα απευθύνεται περισσότερο προς τους κυβερνητικούς Βουλευτές- ότι
το 2010 ήταν µία χρονιά επιβολής µέτρων, που δεν ήθελε η Κυβέρνηση, µια χρονιά συµµαζέµατος, όπως είπε, περιορισµού της
σπατάλης, τάξης, και ότι το 2011 θα είναι πια µία χρονιά λαµπερή, επιτάχυνσης και υλοποίησης των προγραµµατικών δεσµεύσεων της Κυβέρνησης.
Μας έφερε και παραδείγµατα από την τοπική διοίκηση για πενήντα τέσσερα προγράµµατα, προγραµµατικές συµβάσεις. Μόνο
που δεν είπε ότι οι συµβάσεις αυτές αφορούν κυρίως ενίσχυση
επιχειρηµατικού τουρισµού. ∆εν είπε κουβέντα, επίσης, ο Υπουργός, τον οποίο οι φορείς του πολιτισµού τον αποκαλούν
«Υπουργό φάντασµα», γιατί δεν έχει δεχθεί ένα χρόνο τώρα ούτε
ένα φορέα πολιτισµού. Τα ραντεβού τα κλείνουν µε διάφορες
συµβουλάτορες, οι οποίοι δεν ξέρω τί µεταφέρουν και πώς το
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µεταφέρουν. Το πρόβληµα είναι ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται, αλλά χειροτερεύει.
Ο λαλίστατος Υπουργός Εσωτερικών –δεν έχουµε, βέβαια, τίποτα προσωπικό µαζί του, αλλά ήταν πραγµατικά προκλητική η
χθεσινή του τοποθέτηση- δεν έκανε κουβέντα και για τα ποσά
που προβλέπονται, τόσο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
όσο και στους υπόλοιπους άξονες χρηµατοδότησης, που όλα
αυτά παραµένουν σκόπιµα ενδεικτικά και µεσοπρόθεσµα, γιατί
είναι σίγουρο ότι στην πορεία θα τροποποιηθούν, ό,τι λογιστικές
αλχηµείες και αν χρησιµοποιεί. Αυτή άλλωστε είναι η τακτική, όχι
µόνο του Υπουργείου Πολιτισµού, αλλά όλων των Υπουργείων.
Ειδικά, όµως, για το Υπουργείο Πολιτισµού βλέπουµε ότι όλο
και περισσότερο αποµακρύνεται από το να υλοποιηθεί ο στόχος
που χρόνια τώρα βάζουν οι φορείς του πολιτισµού για επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό τουλάχιστον, το 2% του
προϋπολογισµού.
Και αν θέλετε, αν και δεν είναι ώρα για να λέµε νούµερα, τρία
πραγµατικά νούµερα στις τρεις τελευταίες χρονιές 2008, 2009
και 2010 είναι ενδεικτικά. Το 2008 είχαµε µείωση –δεν µπορώ να
το χαρακτηρίσω, γιατί πραγµατικά είναι αστείο, για να µην πω
καµµία άλλη κουβέντα- και από 0,6% πήγε στο 0,51% του κρατικού προϋπολογισµού. Από το 2009 η ετήσια µείωση ήταν κατά
13% -αυτού του πενιχρού ποσοστού- και το 2010 προς το 2011
η µεταβολή είναι πάλι µείον 13,2%. Τι να κρίνουµε δηλαδή, για τα
επερχόµενα! ∆εν θα µείνει τίποτε, για πραγµατική ανάπτυξη του
πολιτισµού.
Το τι επικρατεί, το ξέρει πάρα πολύ καλά η Κυβέρνηση και το
ξέρουµε και όλοι. Οι βασικές δοµές και οι υπηρεσίες στο χώρο
του πολιτισµού βρίσκονται σε διαλυτικές καταστάσεις. ∆εν είναι
νοικοκύρεµα αυτό, όταν τα πάντα κοντεύουν να διαλυθούν: το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ∆ΗΠΕΘΕ, Λυρική, ορχήστρες
και δηµοτικά µουσικά σύνολα, αρχαιολογικές υπηρεσίες, Εικαστικό Επιµελητήριο. Και δεν είναι µόνο το ότι δεν επιχορηγούνται, αλλά, αν θέλετε, συστηµατικά υπάρχει µία υποτίµηση, στην
πορεία δεν επιχορηγούνται και µετά ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θα έρθει
πλέον να τα αποτελειώσει, ο περιβόητος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που σε
πάρα πολλούς τοµείς της κοινωνικής ζωής θα φέρει τα πάνω
κάτω. Αλλά ιδιαίτερα στον πολιτισµό πνευµατικά κέντρα, αθλητικοί φορείς, όλα αυτά που πραγµατικά είχαν ένα αποτέλεσµα όλα
αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι κλείνουν. Και οι νεοεκλεγµένοι αιρετοί θα αναγκαστούν ή να τρέχουν πίσω από χορηγούς ή να βάλουν το περιβόητο πολιτιστικό τέλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσο για τους εργαζόµενους στο χώρο του πολιτισµού, αυτοί
πραγµατικά δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Συµβασιούχοι απολύονται -απλά δεν ανανεώνεται η σύµβαση, όπως αρέσκονται να
λένε οι κυβερνητικοί, δεν υπογράφονται συµβάσεις, βρίσκονται
«στον αέρα».
Πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει εδώ η συνεδρίαση σήµερα ήµουν
µε µία αντιπροσωπεία από το ∆ήµο Νίκαιας, ανθρώπων που δουλεύουν πάνω από πέντε χρόνια στο πνευµατικό κέντρο, που
έχουν εγκριθεί οι προσλήψεις τους από το ΑΣΕΠ, αλλά από τον
Ιούλιο, δεν έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις τους. Και φυσικά, δεν
είναι τόσο απλό να κλείσει κάποιος οργανισµός όπου εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν παρελαύνουν απλά, αλλά δηµιουργούν.
Θα ήθελα, κλείνοντας -γιατί βλέπω το χρόνο ότι έχει περάσεινα πω ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για έναν άλλο πολιτισµό, για το σοσιαλισµό. Εµείς θεωρούµε ότι το κράτος πρέπει να δηµιουργεί τις υποδοµές για να
µπορούν οι καλλιτέχνες, να µπορεί ο λαός, να εκφράζονται πολιτιστικά, να δηµιουργούν, αλλά να έχουν πρόσβαση δωρεάν. Και
αυτό φαίνεται. Γι’ αυτό ακριβώς στηρίζουµε το αίτηµα των φορέων του πολιτισµού, γι’ αυτό το τουλάχιστον 2% του κρατικού
προϋπολογισµού.
Συνολικά, βέβαια, αυτός ο προϋπολογισµός, όπως και οι προηγούµενοι, δεν παύει να είναι όχι απλά ένας προϋπολογισµός ταξικός, αλλά είναι ένας προϋπολογισµός υποδούλωσης, συρρίκνωσης των λαϊκών αναγκών και των λαϊκών δικαιωµάτων. Είναι
αυτονόητο ότι τον καταψηφίζουµε.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βέρα Νικολαΐδου, Βουλευτή Β’ Πειραιά του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Το λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε Αθανασιάδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, έχουµε την τιµή να συµµετέχουµε
σ’ ένα επίλεκτο σώµα τριακοσίων αντιπροσώπων του έθνους, σε
µία εποχή που αποτελεί πολιτικό παράδοξο. Τώρα που ο ρόλος
των πολιτικών για την κοινωνία είναι ύποπτος, τώρα είναι η ώρα
της µεγαλύτερης κρίσης στη µεταπολεµική περίοδο, όπου υπάρχει ανάγκη να επιδείξουµε τις ηγετικές µας ικανότητες, υπεύθυνα
και αποτελεσµατικά. Όσο µεγαλύτερο το έλλειµµα αξιοπιστίας,
τόσο µεγαλύτερη και η ανάγκη να στηριχθούµε στις πολιτικές
δυνάµεις του τόπου, αυτές που δυστυχώς απαξιώνονται.
Ο προϋπολογισµός του 2011 αποτελεί για το ελληνικό κράτος
τον οδικό χάρτη, που πρέπει να διανύσουµε τους επόµενους δώδεκα µήνες. Είναι µία πορεία δύσκολη, µία επίπονη πορεία, που
θέλει πολλή δουλειά. Όπως γνωρίζετε, ο προϋπολογισµός του
κράτους για πολλά χρόνια µπορούσε να αποκλίνει, να µην υλοποιούνται δηλαδή οι προβλέψεις του. Στην εποχή του µνηµονίου
αυτό δεν µπορεί να συµβεί. Κάθε δόση της τρόικας είναι συνδεδεµένη µε την επίτευξη συγκεκριµένων, συµφωνηµένων και αναγκαίων στόχων.
Η διαφορά του προϋπολογισµού του 2010 µε του 2011 είναι
µία και λέγεται χαµένη αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αυτή κερδήθηκε.
Κανείς εδώ, µέσα σε αυτήν την Αίθουσα δεν αµφισβητεί τα δηµοσιονοµικά στοιχεία ή τη βούληση ή ακόµα και την ικανότητα
της Κυβέρνησης να τα αντιµετωπίζει κατάµατα. Κάνουµε το υποτιθέµενο πολιτικό κόστος πολιτικό κεφάλαιο ενός νέου και σύγχρονου τρόπου διακυβέρνησης.
Πέρυσι µιλούσαµε σ’ αυτήν την Αίθουσα και όλοι οι ξένοι ποντάριζαν ότι η Ελλάδα θα κηρύξει πτώχευση. Φέτος, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα, ο λαός της, έχει καταφέρει
ένα απίθανο και µοναδικό θαύµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
τη µεγαλύτερη µείωση ελλείµµατος, που έχει επιτευχθεί ποτέ.
Βεβαίως, µε θυσίες. Οι θυσίες του 2010 δεν πάνε σε κάποιον Καιάδα. Αντίθετα, η Ελλάδα έγινε η αφορµή να σταµατήσει η κακή
πρακτική του παρελθόντος για όλη την Ευρώπη, το «να βάζουµε
τα σκουπίδια δηλαδή κάτω από το χαλί». Όλες οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε στάδιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής,
τόσο οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη, αλλά και άλλες που
δεν ανήκουν, όπως η Αγγλία. Η Ελλάδα, όµως, επειδή αντιµετώπισε κατάµατα τους χειρότερους «σκελετούς στη ντουλάπα»,
είναι και η πρώτη που θα βγει από την κρίση.
Με τον περσινό προϋπολογισµό, για την υλοποίησή του ήδη
έχουµε κερδίσει την πρώτη κούρσα από τις τέσσερις µέχρι το
2014. Ο προϋπολογισµός του 2011 είναι ένας µεταβατικός προϋπολογισµός. Το 2011 θα έχουµε µικρότερη ύφεση από το 2010
και το 2012 αναµένεται ανάκαµψη, µε ποσοστό συν 2,2%.
Είναι η στιγµή που προσπαθούµε να αλλάξουµε πορεία σ’ ένα
σούπερ τάνκερ. Το καράβι µπορεί να αργεί να ανταποκριθεί στις
εντολές του τιµονιού, αλλά η στροφή είναι ήδη ορατή.
Ο προϋπολογισµός που κατέθεσε ο κ. Παπακωνσταντίνου έχει
δυο σηµαντικά πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε πέρυσι. Πρώτον,
έχει την έγκριση του οικονοµικού επιτελείου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, αφού βασίζεται σε πραγµατικά νούµερα,
το πραγµατικό έλλειµµα του 2009 στο 15,4% και στη µείωση που
επιτεύχθηκε µε αυτήν την Κυβέρνηση κατά έξι µονάδες, στο
94,%. Αυτή η µείωση θεωρείται άθλος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
∆εύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι βασίζεται σε µια καινούργια ελληνική οικονοµία, θωρακισµένη, µε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις.
Η περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος στο 7,4%, η µείωση της
ύφεσης το 2011 και η ερχόµενη ανάκαµψη το 2012 φαίνονται
στον προϋπολογισµό µε αριθµούς, που προκύπτουν όµως από
χειροπιαστές πολιτικές αποφάσεις που εµείς ως πολιτικό προ-
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σωπικό καταφέραµε σ’ ένα µόνο χρόνο.
Συγκεκριµένα, ψηφίσαµε και υλοποιήσαµε τη µεγαλύτερη διοικητική αλλαγή µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που εξοικονοµεί πάνω
από 2 δισεκατοµµύρια ετησίως, ενώ µειώνει τη γραφειοκρατία
και τον κατακερµατισµό των πολιτικών αποφάσεων. Ψηφίσαµε
και υλοποιήσαµε ένα νέο φορολογικό νοµοσχέδιο για να πληρώνουν όλοι τους φόρους τους αναλογικά και δίκαια. Ψηφίσαµε το
νόµο για τις ∆ΕΚΟ, όπου µπαίνει τάξη σε ελλειµµατικές πρακτικές του παρελθόντος και βοηθάµε αυτές τις κοινωφελείς εταιρείες να προχωρήσουν στο µέλλον, έχοντας εξυγιάνει τη
λειτουργία τους.
Επίσης, ψηφίσαµε το νέο νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, όπου κάναµε πράξη την πράσινη ανάπτυξη και προσελκύσαµε ήδη σηµαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό, ενώ
παράλληλα ξεκόλλησαν πολλές επενδύσεις στη ΡΑΕ, όπου στάλιζαν για πολλά χρόνια.
Ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για την προσέλκυση και υλοποίηση
σηµαντικών µεγάλων επενδύσεων για τη χώρα µας µε το fast
track. Ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στον
ΟΑΕ∆ να θεσµοθετήσει προγράµµατα ύψους πολλών δισεκατοµµυρίων, για να παραµείνουν οι εργαζόµενοι στη θέση τους, δίνοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας.
Φορολογήσαµε τους έχοντες και τα αυθαίρετα κτίσµατα, όχι
µόνο για τα έσοδα, αλλά και για να υπάρξει ενίσχυση στην ατιµωρησία και την παραβατικότητα του παρελθόντος. Καταθέσαµε
για ψήφιση το νέο επενδυτικό νόµο και επιζητούµε τη συναίνεση
για τον κάνουµε ακόµα καλύτερο. Με διαφάνεια, µε σηµαντικές
φοροελαφρύνσεις ευελπιστούµε να γίνει σηµαντικός µοχλός
ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Προχωρούµε σε δραστική
µείωση της σπατάλης στη δηµόσια υγεία, µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα και σε απογραφή και αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός είχε πει «ή
αλλάζουµε ή βουλιάζουµε». Πραγµατικά, φαίνεται ότι µόνο σε
δώδεκα µήνες αλλάξαµε σηµαντικά. Θα αλλάξουµε και άλλο,
προκειµένου η ελληνική οικονοµία να µπορεί να αποκτήσει εξωστρέφεια, ισχυρές εξαγωγές, δυναµικό τουρισµό, ισχυρή ναυτιλία, ισχυρή οικονοµία.
Η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για τη µείωση του ελλείµµατος και τη συγκράτηση του χρέους αποτελεί αναγκαία διαδροµή για το άνοιγµα των αγορών και την περαιτέρω αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να µπορέσει να
χρηµατοδοτηθεί η οικονοµία και η ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Παρά τα αναγκαία εισπρακτικά µέτρα του 2011, βάζουµε θεµέλια για την ανάπτυξη και ανακούφιση σηµαντικών κοινωνικών
οµάδων, µε µέτρα όπως η µείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, για
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τουρισµού, η µείωση του
ΦΠΑ στα φάρµακα, για να βοηθηθεί ο πολίτης και τα ασφαλιστικά
ταµεία, η µείωση του συντελεστή αδιανέµητων κερδών από το
24% που ήταν στο 20%, η χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης 400
ευρώ σε ετήσια βάση και η µείωση της τιµής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς οµάδες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας θα έλεγα ότι η Ελλάδα
αλλάζει. Με τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ανέφερα και µε
άλλες που θα ακολουθήσουν επιτυγχάνουµε δηµοσιονοµική σύγκλιση της χώρας µε την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ο προϋπολογισµός του 2011 πιστοποιεί ότι είµαστε σε καλό δρόµο, για να
βγούµε σε πορεία ανάκαµψης το 2011 και θετικής πορείας το
2012. Το 2012 θα µπορούµε να βγούµε στις αγορές «µε το σπαθί
µας», πλέον. Οι θυσίες του λαού ήδη πιάνουν τόπο και οι εταίροι
µας, µας υποδέχονται στις Βρυξέλλες µε σεβασµό και όχι µε
απαξίωση, όπως πρώτα.
Για όλα αυτά, για να έχουµε δικαίωµα στην ελπίδα ενός καλύτερου αύριο, ψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2011 ως ένα σηµαντικό µεταβατικό ορόσηµο για την ανάκαµψη της χώρας. Όσο
µειώνουµε το έλλειµµα, όσο αποπληρώνουµε το χρέος, όσο µεριµνούµε για την κατακράτηση θέσεων εργασίας στις επιχειρή-
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σεις, όσο αυξάνουµε την ανταγωνιστικότητά µας, τόσο πλησιάζουµε την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος µας.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Αθανασιάδη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’
Αθήνας κ. Παναγιώτης Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: «Τον προηγούµενο µήνα ήρθαν
να πάρουν τον Εβραίο γείτονά µου. ∆εν φώναξα. ∆εν ήµουν
Εβραίος. Την προηγούµενη εβδοµάδα ήρθαν και πήραν τον κοµµουνιστή γείτονά µου. ∆εν φώναξα. ∆εν ήµουν κοµµουνιστής.
Εχθές ήρθαν και πήραν τον οµοφυλόφιλο γείτονά µου. ∆εν φώναξα γιατί δεν ήµουν οµοφυλόφιλος. Σήµερα ήρθαν να πάρουν
εµένα, αλλά δεν υπήρχε κανένας να φωνάξει.» Με αυτά τα λόγια
του Μπρεχτ σήµερα µπορούµε να δούµε την ελληνική πραγµατικότητα, γιατί όσοι και αν φωνάζουν πια, δεν ακούγονται. Η
Βουλή των Ελλήνων από τις 4 Ιουνίου του 2010 βρίσκεται υπό
κατοχή. Έχουν περάσει ένα µνηµόνιο, για το οποίο συζητούµε
στο ναό της δηµοκρατίας, που είναι αντισυνταγµατική συµφωνία, είναι παράνοµη ψηφοφορία, µε λιγότερους από εκατόν ογδόντα Βουλευτές, διότι έτσι παραχωρεί εθνική κυριαρχία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κάποια στιγµή να ακούσουµε τις τελευταίες φωνές θεσµικών παραγόντων, οι οποίες θάβονται από τα εξαρτώµενα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που
προβάλλουν άλλου είδους πρότυπα. Μόνο στο ιστολόγιο, στα
µπλογκς και στις φωνές στους δρόµους ακούγονται οι αλήθειες,
έως ότου σταµατήσουν και εµάς να φωνάζουµε και να µιλάµε σε
αυτήν εδώ τη Βουλή.
Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ηµήτρης Παξινός µε
ανακοίνωσή του µε τίτλο «Αµετάκλητα και άνευ όρων» στις 16
∆εκεµβρίου είπε ότι µε το άρθρο 14 παράγραφος 5 της σύµβασης η Ελλάδα παραιτείται αµετάκλητα και άνευ όρων από τις
ασυλίες προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Τέτοιος πρωτόγνωρος όρος δεν συναντάται ούτε σε αποικιοκρατικές συµβάσεις, ένας όρος που παραβιάζει θεµελιώδεις αρχές του δικαίου
σε όλα τα επίπεδα, του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου, του εθνικού δικαίου.
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου κλείνει
λέγοντας: «Καλούµε την ελληνική Βουλή να τοποθετηθεί επί της
δανειακής σύµβασης, η οποία από τις 4 Ιουνίου έχει κατατεθεί
σε αυτήν. Χωρίς κάποιο προηγούµενο παραδώσαµε, µε µόνη µια
υπογραφή, την εθνική µας κυριαρχία, ολόκληρη τη δηµόσια περιουσία µας. Από της συστάσεως του νεοελληνικού κράτους είµαστε συνηθισµένοι να δανειοδοτούµαστε.»
Καταθέτω τη συγκεκριµένη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο
µπλογκ «portocali». Οι εφηµερίδες δεν τη φιλοξένησαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ακόµη, καταθέτω από την Ιερά Σύνοδο τη φωνή αγωνίας των
Πατέρων της Συνόδου που λέει: «∆ηλώνουµε ότι είµαστε µια
χώρα υπό κατοχή και εκτελούµε εντολές των κυρίαρχων δανειστών µας.» Αυτά δεν τα λέει κανένας φανατικός. Τα λέει η Ιερά
Σύνοδος, οι Έλληνες ιεράρχες. Και αυτή είναι ακόµα µια φωνή,
που επίσης δεν ακούστηκε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πρόγραµµα που έχει οργανωθεί από ξένα κέντρα, προκειµένου να απωλεσθεί η εθνική κυριαρχία, προχωρεί κανονικά. Συζητούµε εδώ µόνο για τα οικονοµικά του προϋπολογισµού αυτού.
Συζητούµε για την επίθεση που γίνεται σε εργαζόµενους, σε συνταξιούχους, σε µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, στην ελληνική οικογένεια και δεν συζητούµε γι’ αυτά που παράλληλα συµβαίνουν
στα εθνικά µας θέµατα, γιατί εκεί είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι
η απώλεια της εθνικής κυριαρχίας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την εβδοµάδα που ήρθε ως
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έπαρχος ο Στρος Καν να µιλήσει στην επιτροπή της Βουλής, µη
δεχόµενος ερωτήσεις, παρά µόνο από συγκεκριµένους που θα
υποδεικνύοντο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίπλα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και µε τη σύµφωνη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγινε δεκτή η µη κυβερνητική οργάνωση «Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Τούρκων της ∆υτικής Θράκης» ως συνδυασµένη µη
κυβερνητική οργάνωση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση! Αυτό, δε,
έγινε δεκτό και από τον Έλληνα αντιπρόσωπο!
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Σηµαίνει ότι
καταργείται η Συνθήκη της Λωζάνης, ξεκινά ο αγώνας για την αυτονόµηση της Θράκης, ξεκινά ο αγώνας, προκειµένου να παραδοθεί η Θράκη σ’ ένα αυτόνοµο κράτος τύπου Κοσόβου! Έτσι
ξεκίνησε το Κόσοβο. Και µάλιστα –προσέξτε- το καταστατικό
αυτό είναι ένα καταστατικό, το οποίο γίνεται µε τις ευλογίες των
Γερµανών και κατατίθεται στο ειρηνοδικείο του Γκίσσεν της Γερµανίας.
Καταθέτω το σύνολο του καταστατικού αυτής εδώ της οργάνωσης, η οποία είναι συνδυασµένη πλέον µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και είναι ο προάγγελος της προσπάθειας αυτονόµησης
της ελληνικής Θράκης, δηλαδή της απώλειας εθνικού εδάφους
που η ελληνική Κυβέρνηση συνοµολόγησε και όσοι ψηφίσουν
αυτόν τον προϋπολογισµό συνεχίζουν να συνοµολογούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τις προσπάθειες που ξεκινούν σε
εθνικά θέµατα για τη δηµιουργία δήθεν µειονοτικών θεµάτων και
σε άλλες περιοχές. Έχουµε την αναφορά στη λεγόµενη «αρβανίτικη µειονότητα». Βγαίνει µια εφηµερίδα της Ηπείρου ο «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», η οποία πριν από µια εβδοµάδα –την εβδοµάδα
που επισκέφθηκε ο Στρος Καν τη Βουλή- ανέφερε ότι οι δήθεν
τσάµηδες, δηλαδή οι σφαγείς των Ελλήνων Ηπειρωτών, οι συνεργάτες των Ναζί και των Ιταλών φασιστών, αυτοί οι οποίοι αιµατοκύλησαν την Ήπειρο, βγαίνουν και στις 24 Ιουνίου, που είναι
η µέρα της γενοκτονίας τους, και θα κάνουν αυτήν τη γιορτή του
µίσους, όχι στους Αγίους Σαράντα, που καταπίεζαν επί χρόνια
τον ελληνισµό της Βορείου Ηπείρου, αλλά στην Ηγουµενίτσα!
Την ίδια εβδοµάδα, µέσω αυτής της Οµοσπονδίας Τούρκων
∆υτικής Θράκης βγαίνει τσιτάτο, το οποίο καταθέτω και στο
οποίο ουσιαστικά προαναγγέλλεται το ξεκίνηµα µίας προσπάθειας για δηµιουργία µειονοτικού θέµατος και αποκατάστασης
των περιουσιών των συνεργατών των Ναζί στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Και εµείς δεν ασχολούµαστε µε αυτά, αλλά κατευθυνόµαστε εκεί που µας οδηγούν οι δανειστές και οι
τοκογλύφοι, δηλαδή να συζητούµε για την επίθεση που γίνεται
στον ελληνικό λαό. Είναι µεγάλη επίθεση. Όµως, η παράλληλη
επίθεση είναι αυτή που θα πρέπει να µας απασχολήσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή, αναφέρεται σε µακεδονική µειονότητα και σε
βλάχικη µειονότητα και ξεκινάει ο αγώνας για τη µείωση της εθνικής µας κυριαρχίας. Καταθέτω, επίσης, σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχουµε µια επίθεση, η οποία γίνεται από τη Γερµανία και από
τους τοκογλύφους σε όλα τα επίπεδα. Πριν από µια εβδοµάδα,
η «COSMOTE» χρηµατοδότησε διαφηµιστική καµπάνια της
«NOKIA», όπου ουσιαστικά απαλείφονται από τους χάρτες των
κινητών τηλεφώνων της «NOKIA» οι χάρτες της Κύπρου. Μάλιστα µας απαντούν στο blog «Olympia.gr» ότι η «NOKIA» σέβεται
το διεθνές δίκαιο και θα µας απαντήσει καταλλήλως ως υπεύθυνη. Ποιος το υπογράφει; Το υπογράφει η εταιρεία «CIVITAS».
Καταθέτω την απάντησή τους στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Καµµένος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν-
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σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η εταιρεία «CIVITAS» είναι η διαφηµιστική εταιρεία, που είναι
σύµβουλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η εταιρεία που
είναι σύµβουλος της «SIEMENS», η εταιρεία που αυτή τη στιγµή
πλήρωσε 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η Εξεταστική της «SIEMENS» βρήκε τις απάτες που είχε κάνει
στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία µε off-shore εταιρείες του ΟΤΕ
στην Κύπρο. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που έχει το κόµµα
της κ. Μπακογιάννη.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η επίθεση πλέον είναι γενικευµένη. Είναι
επίθεση εθνική. Χθες το βράδυ πήγε στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά
το περίφηµο υποβρύχιο «Παπανικολής». Μάδαγε στο δρόµο.
Έφευγαν όλα τα προστατευτικά καλύµµατα και έχασε το σόναρ
σε µία φουρτούνα οκτώ µποφόρ. Το συγκεκριµένο υποβρύχιο
είναι αυτό που µε τη µεσολάβηση του Νίκου Παπανδρέου πήγε
µέσω Κατάρ να πουληθεί -και θα πουληθεί- µε ενδιάµεσο γνωστό από τα παλιά του ΠΑΣΟΚ δανειστή στο Πακιστάν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Αυτά όλα γίνονται ταυτόχρονα και η επίθεση που δέχεται η πατρίδα µας είναι µια επίθεση που απαιτεί -η τελευταία ευκαιρία για
το Κοινοβούλιο- να αντιδράσουµε όλοι µαζί, να ενώσουµε τις
φωνές µας, να αφήσουµε στο πλάι τις ιδεολογικές µας διαφορές και να πούµε: «Όχι, η πατρίδα µας δεν παραδίδεται! Η Ελλάδα δεν σκλαβώνεται. ∆εν υποκύπτουµε στους τοκογλύφους
που δανείζουν µε τα µισά επιτόκια τις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να
διεκδικούν παράδοση της εθνικής κυριαρχίας!»
Εάν δεν γίνει αυτό, το µόνο που αποµένει είναι η ακροτελεύτια
διάταξη του Συντάγµατος, δηλαδή ότι η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε τον κ.
∆ηµήτριο Καρύδη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΥ∆ΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2010 ήταν ο δυσκολότερος
προϋπολογισµός των τελευταίων τριάντα πέντε χρόνων στη
χώρα µας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέσα σ’ ένα χρόνο πέτυχε
να αντιστρέψει την πορεία της χώρας προς τον γκρεµό και να
σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά, να µειώσει το έλλειµµα
από το 15,4% το 2009 στο 9,4% το 2010, δηλαδή συνολικά κατά
έξι ποσοστιαίες µονάδες. Από τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 22
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Συγκράτησε την αύξηση του δηµοσίου χρέους. Εξυγίανε τις
δηµόσιες δαπάνες. ∆ιέσωσε το ασφαλιστικό σύστηµα από βέβαιη χρεοκοπία.
Παράλληλα, η Κυβέρνησή µας εφαρµόζει µια δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών. Προχώρησε στην εντατικοποίηση ρυθµών απορρόφησης του ΕΣΠΑ, µε στόχο την ανάπτυξη
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας.
Εφαρµόζουµε τη µεγαλύτερη µεταρρύθµιση στην οργάνωση
και λειτουργία του κράτους µε το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Καθιερώσαµε τη διαφάνεια στις προσλήψεις µε την καθολική
εφαρµογή του ΑΣΕΠ σε όλο το δηµόσιο τοµέα και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε
την ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο.
Είναι φανερό ότι ο προϋπολογισµός του 2011 δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα, όχι µόνο στη δραστική µείωση των δαπανών και στον
περιορισµό της σπατάλης, αλλά και στις διαρθρωτικές αλλαγές
στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Και αυτός ο προϋπολογισµός θα είναι ένας πολύ δύσκολος προϋπολογισµός.
Όµως, αφήνουµε πίσω το παρελθόν της εύκολης λύσης, δηλαδή
να ζούµε µε δανεικά, υποθηκεύοντας το µέλλον των επόµενων
γενεών.
Γνωρίζουµε ότι οι πολίτες υποµένουν τις δύσκολες αλλαγές,
αλλά ταυτόχρονα διεκδικούν και ελπίζουν ότι οι δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης για µια διαρκή µάχη κατά της διαφθοράς, για την
ανάπτυξη, την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καταπολέµηση της ακρίβειας και
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τη στήριξη του κοινωνικού κράτους θα γίνουν πράξη.
Ο ελληνικός λαός δεν θα πάψει να απογοητεύεται και να αντιδρά, όσο οι πλούσιοι φοροδιαφεύγουν και όσο µένουν ατιµώρητοι αυτοί που καταχράστηκαν χρήµατα του δηµοσίου, όσο οι
τράπεζες «γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια» τους νόµους
που ψηφίζει η Βουλή, όπως συµβαίνει µε το θέµα της προστασίας των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και της ρευστότητας στην
αγορά, όσο οι τιµές των προϊόντων εκτοξεύονται στα ύψη, παρ’
ότι τώρα τελευταία γίνεται µια ουσιαστική προσπάθεια για τη µείωσή τους, όσο η γραφειοκρατία στερεί τη χώρα µας από σηµαντικές επενδύσεις, όσο οι αργοί ρυθµοί του κρατικού µηχανισµού
στερούν γιατρούς από τα κέντρα υγείας στα νησιά µας και καθηγητές από τα σχολεία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εκλογική µου περιφέρεια,
δηλαδή στον Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στα Κύθηρα, υπάρχουν έτοιµες προτάσεις από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από παραγωγικούς φορείς για τη
στήριξη και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Είναι κρίσιµο, ο νέος αναπτυξιακός νόµος που θα έρθει στη
Βουλή τον επόµενο µήνα να στηρίξει τη νησιώτικη ιδιαιτερότητα,
όπως έγινε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και να υιοθετήσει ποσοστά επιδότησης αντίστοιχα µε τους γειτονικούς νοµούς της Πελοποννήσου και όχι µε αυτόν της Αττικής.
Παράλληλα, η ενίσχυση της κρουαζιέρας ανοίγει νέους ορίζοντες για την τουριστική µας ανάπτυξη, για να γίνουµε πρωταθλητές από ουραγοί σε µια σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα.
Είναι, όµως, ανάγκη να αξιοποιήσουµε το ΕΣΠΑ, το νέο αναπτυξιακό νόµο και το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, για να επεκταθεί το ΒΙΠΑ του Σχιστού και να στηριχθούν οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, που ασχολούνται µε τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Να προχωρήσουµε σε βασικά έργα υποδοµών στα
νησιά, όπως σε λιµάνια, ύδρευση, βιολογικούς καθαρισµούς, διαχείριση απορριµµάτων. Να γίνει πράξη η άµεση επέκταση του
µετρό και του τραµ στον Πειραιά. Να ξεκινήσουν οι µεγάλες αναπλάσεις στο παραλιακό µέτωπο και στους µεγάλους ελεύθερους
χώρους, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2010 σφραγίστηκε από επώδυνες
και πολλές φορές άδικες αλλαγές, έχοντας ως κύριο µέληµα να
διασφαλίσουµε τη σωτηρία της χώρας µας. Είναι γεγονός ότι
όλους αυτούς τους µήνες έχουν κατατεθεί τόσες πολλές συνταγές εξόδου από την κρίση, που έχουν δηµιουργήσει σύγχυση
στους πολίτες. Σήµερα οι πολίτες, ο ελληνικός λαός νιώθει ανασφαλής. Οι πολίτες φοβούνται και επιζητούν καθαρούς ορίζοντες και λύσεις. Πολλοί έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο
πολιτικό σύστηµα και στους πολιτικούς. Άλλωστε τα τελευταία
αποτελέσµατα στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις
περιφέρειες πρέπει να µας χτυπήσουν ένα πολύ δυνατό καµπανάκι.
Η απαξίωση γεννά πλέον οργή και αγανάκτηση. Το 2011 όλοι
µας πρέπει να αποδείξουµε ότι δεν έχουµε χάσει την ψυχή µας,
ότι είµαστε κοντά και βιώνουµε µαζί µε τον ελληνικό λαό τη µεγάλη περιπέτεια που περνάει η χώρα µας. Ο µηδενισµός, η ισοπέδωση των πάντων και η πλήρης άρνηση τελικά προσφέρουν
κακές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό.
Η έξοδος από την κρίση χρειάζεται αποτελεσµατικότητα, πολιτική βούληση και πάνω απ’ όλα κοινωνική δικαιοσύνη. Η συνεννόηση είναι ένα από τα µεγάλα όπλα του Πρωθυπουργού
Γιώργου Παπανδρέου στη µάχη που δίνει για το µέλλον της Ελλάδας για να κινηθεί µε πιο γρήγορους ρυθµούς η αλληλεγγύη
στην αργόσυρτη Ευρώπη, για να γίνει πράξη η επιµήκυνση του
χρέους και η έκδοση των ευρωοµολόγων.
Χθες, µε έκπληξη άκουσα την επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Γιαννάκου, να λέει σ’ ένα ραδιοσταθµό ότι η πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου για να
συγκεντρωθεί ένα εκατοµµύριο υπογραφών στερείται σοβαρότητας. Τελικά ποια είναι η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας; Φωνές,
αρνήσεις φασαρία µέσα στη χώρα και άλλη στάση στην Ευρώπη;
Ποιο είναι τελικά το νόηµα της λέξης «υποκρισία»;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σωτηρία της πατρίδας µας
περνάει κυρίως µέσα από την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τον
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συνεχή αγώνα, για µια Ελλάδα που αφήνει πίσω της ένα ζοφερό
παρελθόν -που την έφερε στο χείλος της καταστροφής- για µια
Ελλάδα που αναπτύσσεται και κερδίζει τις προκλήσεις για ένα
καλύτερο αύριο, για την Ελλάδα της δηµιουργίας και της αισιοδοξίας. Με αυτές τις σκέψεις ψηφίζω τον προϋπολογισµό για το
2011.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καρύδη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Αποστολάκος Γρηγόριος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σήµερα έχουµε ισηµερία. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι έχουµε τη
µεγαλύτερη νύχτα του χειµώνα. Κατά µια θεµιτή, αν θέλετε, παράδοση πιστεύω ότι είναι και µια σκοτεινή µέρα και µια σκοτεινή
νύχτα για την πορεία αυτού του τόπου.
Άκουσα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής πάρα πολλούς επιθετικούς προσδιορισµούς σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισµό,
που καλούµεθα να ψηφίσουµε αύριο το βράδυ, όπως «κρίσιµος»,
«σοβαρός», «µοναδικός».
Θα συµφωνήσω σε κάτι: Είναι πράγµατι ένας µοναδικός προϋπολογισµός. Έχει µια µοναδικότητα. Από πού ξεκινάει η µοναδικότητα αυτού του προϋπολογισµού; Ότι είναι ο µόνος
προϋπολογισµός που δεν κατατίθεται και δεν ψηφίζεται µε βάση
τη συνταγµατική τάξη. Είναι ένας προϋπολογισµός που δεν φέρνετε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων επί τη
βάσει της νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µια αναίρεση λειτουργίας της εκτελεστικής
εξουσίας. Από την άλλη µεριά πάλι ψηφίζεται από την κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και µόνο, στο πλαίσιο λειτουργίας της
νοµοθετικής εξουσίας της χώρας, όχι επειδή το πιστεύει, γιατί
έχουν ήδη αρνηθεί σε πολιτικό επίπεδο ότι ψηφίζουν πράγµατα
που δεν πιστεύουν.
Όλα αυτά, λοιπόν, είναι αποτέλεσµα της δανειακής σύµβασης
και του µνηµονίου που έχει υπογράψει η χώρα. Νοµιµοποιούµαι
να πω απ’ αυτό το Βήµα ότι έχουµε πρόβληµα πολιτικό και συνταγµατικό. Έχουµε ένα πρόβληµα, που πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν επισηµάνει. Η υπόθεση αυτή αναιρεί εν τοις πράγµασι
τις δυο λειτουργίες της θεσµοθετηµένης ελληνικής πολιτείας:
την εκτελεστική εξουσία και τη νοµοθετική εξουσία. Και υπό την
έννοια αυτή, υπάρχει πολιτικό πρόβληµα και υπάρχει αυτόχρηµα
και συνταγµατικό πρόβληµα.
Και εξηγούµαι. Ψηφίσαµε το ν. 3845 στη Βουλή των Ελλήνων.
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών, πρέπει να µας δώσετε απαντήσεις σε κάποια ερωτήµατα. Άραγε, είχατε ή δεν είχατε την υποχρέωση να προσκοµίσετε τη σύµβαση αυτή για
κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων; Το επιχείρηµα που φέρνετε µε
το ν. 3847/2010, ότι έχει την υποχρέωση ο Υπουργός Οικονοµικών και εσείς, που είστε ο άµεσος συνεργάτης του, να το φέρετε
µόνο για ενηµέρωση, δεν στέκει, γιατί αυτή η σύµβαση που φέρατε και ψηφίσαµε στη Βουλή των Ελλήνων είναι µεταγενέστερη
του ν. 3845. Άρα, δεν υπάρχει αυτή η συνταγµατική υποχρέωση;
Άρα, δεν υπάρχει ένα σαθρό νοµικό επίπεδο λειτουργίας αυτής
της συµφωνίας;
∆εύτερον, πρέπει να µας απαντήσετε στο ερώτηµα, γιατί δεν
ενηµερώσατε τη Βουλή των Ελλήνων ότι παραιτηθήκατε -πάρα
πολλοί συνάδελφοι το έχουν αναφέρει- απ’ αυτήν την ασυλία της
λαϊκής κυριαρχίας.
Να µας απαντήσετε, επίσης, στο ερώτηµα γιατί υπογράψατε
και αποδεχθήκατε την ενδεχόµενη εκχώρηση των δανειακών
απαιτήσεων σε βάρος της χώρας µας σε περίπτωση ανώµαλης
εξέλιξης του δηµοσίου χρέους. ∆εν οφείλετε να δώσετε µια απάντηση για όλα αυτά; Εκτιµάτε ότι ξεφεύγουµε από τον έλεγχο
και την αρµοδιότητα της Βουλής των Ελλήνων; Άραγε, τι εξασφαλίσεις µπορείτε να δώσετε, αν τρίτη χώρα, η οποία εξαρτά
συµφέροντα σε βάρος της χώρας µας, γίνει ο αποδέκτης αυτής
της εκχώρησης;
Επίσης, θα πρέπει να µας δώσετε κάποιες πολιτικές απαντήσεις, διότι τελικά αυτό το κείµενο, το οποίο θα ψηφίσει η Βουλή
των Ελλήνων αύριο µε την κυβερνητική πλειοψηφία είναι ένας
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τυπικός νόµος, ένα τεχνοκρατικό κείµενο, το οποίο αναιρεί και
εξ άλλης αιτίας την επιχειρηµατολογία που ανέφερα νωρίτερα:
Ότι τελικά, ακόµα και αν θελήσετε να διορθώσετε κάποια πράγµατα από µόνοι σας, δεν µπορείτε. Αυτό που ψηφίζετε ως τυπικό
νόµο µπορεί η τρόικα να σας το αναιρέσει και να έρθει να το επικυρώσει η Βουλή των Ελλήνων.
Οφείλετε, επίσης, σε πολιτικό επίπεδο να µας πείτε και κάποια
άλλα πράγµατα. Ισχυρίζεστε ότι κάνατε πάρα πολύ ισχυρή διαπραγµάτευση, για να πάρετε αυτά τα 80 δισεκατοµµύρια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 30 δισεκατοµµύρια από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Πριν όµως, θα πρέπει να µας απαντήσετε σ’
ένα βασικό ερώτηµα. Ήταν επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
εισδοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που σηµαίνει την
τραγική αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ήταν δική σας επιλογή αυτή; Σε αυτό δεν έχετε απαντήσει.
Το µήνα Μάιο, εσείς, κύριε Σαχινίδη, δηλώνατε ότι από την
πρώτη στιγµή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας είχατε
αντιληφθεί ότι αυτή ήταν η µοναδική διέξοδος για τα αδιέξοδα
της ελληνικής οικονοµίας, που τα ανακαλύψατε µ’ ένα χρόνο καθυστέρηση και αφού πήρατε το δέλεαρ της εξουσίας. Αυτή ήταν
η µοναδική διέξοδος για να βγει η χώρα από τα αδιέξοδά της.
Αποφασίστε όµως, τι από τα δυο είναι. Ή χρεοκοπεί –και εκεί
συµφωνώ µε την Αριστερά- η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βάζει από
το παράθυρο το δούρειο ίππο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης ή χρεοκοπείτε
εσείς ως Κυβέρνηση, γιατί το ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ό,τι και να συµβαίνει από τα δυο ή κρυφή ατζέντα έχετε ή ανικανότητα κυβερνητική. Όµως, όλα αυτά θα πρέπει να τα απαντήσετε. Θα πρέπει να απαντήσετε γιατί στην πιο κρίσιµη
περίοδο λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας αδρανείτε.
Τα κράτη, κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι της Κυβέρνησης,
προχωρούν µε δυο τρόπους. Είτε µε τη σύγκρουση, γιατί η σύγκρουση µπορεί να δηµιουργήσει και πρόοδο είτε µε τη σύνθεση
των απόψεων ή τη σύγκλιση των δράσεων. Εσείς ούτε το ένα
πράττετε ούτε το άλλο. Απλώς πάτε µε τη δύναµη της αδρανείας.
Αποφασίστε, επιτέλους. Τελικά δεν µπορείτε να µας παρασύρετε
όλους στη λογική ότι «ή όλοι µαζί πάµε ή όλοι µαζί βυθιζόµαστε».
Το πολιτικό σύστηµα της χώρας που οφείλετε να το υπερασπιστείτε, δεν µπορείτε να το καταδικάσετε εσείς. Οι µειοψηφίες
και οι ελίτ των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τον τόπο αυτό και
οι κοµµατικές ελίτ που διαµορφώνουν τις κυβερνητικές εξελίξεις
δεν έχουν να κάνουν µ’ εµένα και µε δεκάδες άλλους συναδέλφους εδώ µέσα. ∆εν αποδεχόµαστε αυτήν τη µοµφή εµείς. Άρα,
ως Κυβέρνηση έχετε την ευθύνη να δώσετε θεσµική διέξοδο στα
µεγάλα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα αυτού του τόπου.
Εσείς ισχυρίζεστε ότι υπάρχει εθνική κρίση, οικονοµική κρίση
και οτιδήποτε άλλο λέτε. ∆ώστε όµως, µια διέξοδο. Πάρτε µια
πρωτοβουλία. ∆εν µπορούµε να δεχθούµε αυτό που κάνετε: Να
εκχωρείτε την πολιτική εξουσία, που είναι δηµόσιο αγαθό και
ανήκει στους Έλληνες πολίτες, να την απαξιώνετε κατ’ αυτόν τον
τρόπο και να ψηφίζετε πρόσφατα και να χαρίζετε στους καναλάρχες και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης το δικαίωµα της διαµόρφωσης της πολιτικής µε το ψευδεπίγραφο επιχείρηµα ότι ντε
και καλά θέλετε να βοηθήσετε τις διαφηµιστικές εταιρείες. Συναλλαγή δείχνει αυτό. ∆ιαπλοκή δείχνει αυτό.
Έχετε την υποχρέωση την υστάτη στιγµή να ασχοληθείτε µε
την διάσωση του πολιτικού συστήµατος της χώρας. ∆υστυχώς
για τον τόπο, σας επεφύλαξε την τιµή ο ελληνικός λαός να αναλάβετε τη διακυβέρνηση του τόπου. Αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Κλείνω µε µια παρατήρηση. ∆είτε τι συµβαίνει στην ελληνική
περιφέρεια. ∆είτε πως στενάζει ο τόπος. Είναι «άδειο πουκάµισο»
η ιστορία της αποκέντρωσης. Πάρτε κάποια µέτρα για να βοηθήσετε την ελληνική παραγωγή και τους αγρότες.
Το µεγαλύτερο εθνικό έγκληµα το οποίο υπάρχει αυτήν τη
στιγµή είναι η κατάρρευση της γεωργικής παραγωγής, είναι η
διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, που στηρίζει µέσω των Ελλήνων
γεωργών την ελληνική κοινωνία. Με τα επίσηµα στοιχεία που σας
έχουν στείλει, έχουµε µείωση του γεωργικού εισοδήµατος στην
Ελλάδα στο 4,3%. Τι θα κάνετε γι’ αυτό; Γιατί δεν φέρνετε µία
πρωτοβουλία να µπορέσουµε να σώσουµε έναν τοµέα της παραγωγής, του παραγόµενου εθνικού πλούτου του ΑΕΠ, όπως εί-
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θισται να λέγεται, µέσω της ελληνικής γεωργίας;
Τι κάνετε για τον τουρισµό; Τι κάνετε για τους δύστυχους που
ασχολούνται µε εκατό επαγγέλµατα, µε την οικοδοµή;
Ένα µόνο θα σας πω και κλείνω, για να µην φανώ ανακόλουθος. Έχετε αφήσει ανεξέλεγκτες τις τράπεζες. Κατηγορούσατε
τη Νέα ∆ηµοκρατία που έδινε τα 28 δισεκατοµµύρια για ενισχύσεις. Εσείς δίνετε άλλα 25, όµως δεν τους ελέγχετε. Και ξέρετε
τι γίνεται; Εικονικές χρηµατοδοτήσεις. ∆είτε στη Σπάρτη, δείτε
στο Γύθειο, δείτε στους Μολάους τι κάνουν. Κάνουν εικονικές
χρηµατοδοτήσεις το βράδυ και το πρωί τις αφαιρούν, για να λένε
σ’ εσάς και στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι βοηθούν την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Τίποτα απ’ αυτά δεν
κάνουν.
Έχετε χρέος, λοιπόν, να καθίσετε να ασχοληθείτε µε τα προβλήµατα του τόπου. Ειδάλλως ακολουθήστε άλλο δρόµο, αυτόν
που επιτάσσει το πατριωτικό καθήκον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Με βάση αυτό το σκεπτικό,
είναι αδύνατον να ψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Αποστολάκο.
Καλούµε στο Βήµα τον Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ
κ. Ροµπόπουλο Θωµά.
ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είµαι επαγγελµατίας πολιτικός. Είµαι Βουλευτής και
µαζί µε τους υπόλοιπους Βουλευτές, από κοινού, θέλω να βοηθήσω τη χώρα µου. Θέλω να είµαι µέλος µιας Κοινοβουλευτικής
Οµάδας, που έχει λόγο και φωνή. ∆ιαφορετικά, είναι σαν να
παίζω ποδόσφαιρο σε µια οµάδα και δεν µου επιτρέπεται να
ακουµπήσω την µπάλα. Λέω στον προπονητή µου: «Να σουτάρω
γνωρίζω, να κάνω παιχνίδι γνωρίζω, να δίνω πάσες ξέρω». Μου
λέει: «Όχι, εσύ πρέπει να τρέχεις µέσα στο γήπεδο µόνο. ∆εν
χρειάζεται να ακουµπάς την µπάλα». Του λέω: «Μα, ο κόσµος µε
έστειλε εδώ να παίξω µπάλα. Είναι στην κερκίδα και µε παρακολουθεί και θα τον απογοητεύσω». Μου απαντά: «∆εν πειράζει,
τρέχα».
Προσπαθώ να επικοινωνήσω µε τον Πρόεδρο. Έχω ζητήσει ραντεβού µαζί του από την προηγούµενη εβδοµάδα. Μέχρι αυτήν
τη στιγµή δεν επικοινώνησε µαζί µου. Συνειδησιακά, αλλά και τεχνοκρατικά, δεν µπορώ να δεχθώ τη µείωση των µισθών των χαµηλόµισθων και την περικοπή των συντάξεων των χαµηλοσυνταξιούχων. Μπορούµε να τα παγώσουµε για πολλά χρόνια.
∆εν µπορώ να δεχθώ την αναίτια ασφυξία στην αγορά που την
επιβάλλουν οι τράπεζες, µια κρίση η οποία έχει οδηγήσει στο
κλείσιµο πάρα πολλών επιχειρήσεων, στη δηµιουργία πάρα πολλών ανέργων.
Είµαι στην πραγµατική οικονοµία και βλέπω καθηµερινά ανθρώπους που έχασαν την εργασία τους να επιστρέφουν σπίτι
τους και να µην µπορούν να δικαιολογήσουν στην οικογένεια
τους, γιατί έχασαν τη δουλειά τους. Ήταν σωστοί. Τους λένε οι
επιχειρηµατίες «δεν έχει δουλειά». Είναι σαν χαµένοι. Είναι πάρα
πολύ σκληρό.
Ξέρετε τι είναι να έχει προγραµµατίσει κανείς τη ζωή του, να
έχει βάλει υποχρεώσεις δανείων και τώρα να µη µπορεί να τις
πληρώσει, όχι γιατί έπαιξε τα χρήµατα του στο καζίνο, αλλά γιατί
του µείωσαν το µισθό του ή απέλυσαν αυτόν ή τη γυναίκα του ή
το παιδί του;
Ψηφίσαµε πρόσφατα ένα νοµοσχέδιο για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά και έχω πολλές καταγγελίες από πολίτες ότι οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Κάτι πρέπει
να κάνουµε. Βλέπω καθηµερινά να κλείνουν επιχειρήσεις και δεν
βλέπω αυτό να έχει σταµατηµό. Πρέπει να τις στηρίξουµε.
Σίγουρα η Κυβέρνηση έχει πάρει πάρα πολλά µέτρα σωστά,
προς τη σωστή κατεύθυνση, σκληρά µέτρα, όµως, δύσκολα. Γι’
αυτό, ας δώσουµε µία ακόµη ευκαιρία στη Κυβέρνηση και σας
καλώ να ψηφίσετε τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
πενήντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από
το 6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη
Λακωνία κ. ∆αβάκης Αθανάσιος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ ένα
πνιγηρό, βαρύ και θα έλεγα ιδιαίτερα απογοητευτικό κλίµα, όχι
από τα δακρυγόνα ή τις βόµβες κρότου-λάµψης, οι οποίες κάθε
στιγµή πλέον αποτελούν µέρος της καθηµερινότητάς µας, διεξάγεται αυτές τις µέρες στη Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση του
προϋπολογισµού για το 2011. Είναι ένα κλίµα πνιγηρό και βαρύ,
γιατί ο ελληνικός λαός αποστερείται από την οποιαδήποτε ικµάδα ελπίδας, την οποία όφειλε το πολιτικό σύστηµα, όλοι µας,
δηλαδή, να του παράσχουµε, ιδιαίτερα σε µία κρίσιµη και θα
έλεγα απογοητευτική και ζοφερή περίοδο, την οποία περνούµε
σήµερα.
Προέρχοµαι από ένα κόµµα, το οποίο έχει στο ενεργητικό του
και στην πορεία του να περηφανεύεται ότι «έβαλε πλάτη», συνέδραµε και ήταν παρόν σε όλες τις µεγάλες ιστορικές επιλογές
αυτού του τόπου, ενός τόπου που σήµερα, εδώ και ένα χρόνο
έχει απαξιωθεί και το πολιτικό του σύστηµα, έχει απαξιωθεί οποιαδήποτε αισιόδοξη πλευρά της ζωής του και όλα εκείνα τα οποία
συνθέτουν αυτήν τη δυσοίωνη ατµόσφαιρα και τα οποία συνέχουν και τα µέλη αυτής της Αίθουσας.
Εµείς είµαστε εκείνοι που πρώτοι είπαµε ότι θα συµβάλλουµε
και θα συνδράµουµε µε τη δική µας παρουσία στην πορεία αυτής
της Κυβέρνησης. Εσείς είσαστε οι πρώτοι που απαξιώσατε τη
πενταετή διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, διασύρατε τη
χώρα στο εξωτερικό, την παροµοιάσατε ως «Τιτανικό» και σήµερα, έρχεστε προχωρούντες, όπως προηγουµένως είπε και η
κ. Μπιρµπίλη, µετά από την ισχυρή καταιγίδα, να βγούµε στον
ανοιχτό ωκεανό.
Στον ανοιχτό ωκεανό θα βγούµε µε ασφάλεια, όταν υπάρχει
εθνική συνοχή, όταν υπάρχει κλίµα συµφιλίωσης, όταν υπάρχει
συνέπεια και συνέχεια λόγων και έργων και όχι φαινόµενα ρεβανσισµού, αλλά και διαρραγής της εθνικής και της ψυχικής ενότητας, όπως και τα λεγόµενα του δικού σας Βουλευτή, του µόλις
πριν από λίγο κατελθόντος από το Βήµα. Και οι δικοί σας Βουλευτές ψηφίζουν νοµοσχέδια µε τη σιδηρά πυγµή της κοµµατικής
πειθαρχίας. Έχει διαρραγεί και το δικό σας εσωτερικό µέτωπο
κι αυτό πρέπει να σας εµβάλλει σε συγκεκριµένες επιλογές και
σε συγκεκριµένη στάση, πέρα από αυτή στην οποία έχετε σήµερα προχωρήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εχθές το βράδυ ακούσαµε τον
Υπουργό Πολιτισµού να οµιλεί για διάφορα πράγµατα, τα οποία
περισσότερο έµοιαζαν µε µία έκθεση ιδεών, παρά µε αυτό καθ’
αυτό το γίγνεσθαι στον τοµέα ευθύνης του Υπουργείου του.
Ακούσαµε τον κ. Γερουλάνο να επαίρεται για την τακτοποίηση
των συµβασιούχων, όταν όλοι γνωρίζουµε την πολιορκία της
Ακρόπολης, του εµβληµατικού αυτού µνηµείου της πατρίδας
µας, από τους συµβασιούχους, των οποίων αποτέλεσµα ήταν η
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού.
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει το δικαίωµα να εγκαλέσει και να κρίνει
την Κυβέρνηση αυτή, γιατί προσπάθησε, µε συντονισµένες κινήσεις, να δώσει λύση στο πρόβληµα των συµβασιούχων, ιδιαίτερα
στο Υπουργείο Πολιτισµού, µε την παράταση του ενός συν ενός
έτους της λειτουργίας αυτού του θεσµού.
Ακούσαµε τον κ. Γερουλάνο να µας λέει περί της διαχείρισης
του ιστορικού αποθέµατος, όταν όλοι γνωρίζουµε, κύριοι της Κυβέρνησης ότι µετά την κατάργηση του ΟΠΕΠ, όλα τα πωλητήρια
των µουσείων µας, των µεγαλυτέρων µουσείων της χώρας, όπως
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σήµερα είναι κλειστά.
Για ποια διαχείριση του ιστορικού αποθέµατος µπορείτε να µι-
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λάτε, κύριοι της Κυβέρνησης, όταν οτιδήποτε αποτελούσε µία
ελπιδοφόρα πνοή όσον αφορά την διαχείριση αυτού του αποθέµατος, εσείς την έχετε εξαφανίσει;
Πηγαίνετε σήµερα, πάρτε ένα τηλέφωνο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και θα δείτε ότι το πωλητήριό του είναι κλειστό.
Για ποια συνέργεια µπορούµε να µιλήσουµε σήµερα, όταν συνεζεύχθη το Υπουργείο Πολιτισµού µε το Υπουργείο Τουρισµού γι’
αυτόν το λόγο, όταν δεν υπάρχει καµµία συνέργεια, όταν σήµερα
ένας τουρίστας µπορεί να πάει στον χ αρχαιολογικό χώρο και να
είναι ανοικτός, ενώ το µουσείο δίπλα να είναι κλειστό;
Αντιλαµβάνεστε ότι δεν υπάρχει καµµία συγκεκριµένη πολιτική
όσον αφορά την συνέργεια –θα έλεγα- της διαχείρισης αυτού
του ζητήµατος, που αφορά τα ωράρια των µουσείων µας. Τα
µουσεία έχουν δεινοπαθήσει από την πολιτική του κ. Γερουλάνου. Έχουν δεινοπαθήσει και οι Έλληνες πολίτες, αλλά κυρίως οι
επισκέπτες της πατρίδας µας.
Πιστεύω ότι αυτήν τη στιγµή, αυτό το οποίο προέχει για όλους
µας είναι µια νέα πολιτική στον πολιτισµό, µια πολιτική που θα
αφορά και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, µια πολιτική τοµών και στις περιφερειακές υπηρεσίες.
Έχουµε ήδη µιλήσει εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, για τη σύσταση, την ίδρυση και λειτουργία µιας εφορίας σε κάθε νοµό,
µιας Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Αρχαιοτήτων Νεωτέρων Μνηµείων,
ούτως ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι Έλληνες πολίτες µε το
πρόβληµα, της γραφειοκρατίας στην αρχαιολογία. Η αρχαιολογία φαντάζει σαν ένας µπαµπούλας σε κάθε Έλληνα πολίτη, όταν
έχει την ατυχία, δυστυχώς, να συναλλαγεί µαζί της.
Σήµερα γνωρίζει ο κύριος Υπουργός Πολιτισµού πόσες σωστικές ανασκαφές γίνονται στη Σπάρτη και πόσο ταλανίζεται ο
κόσµος, οι πολίτες στη Σπάρτη -δεν το λέω επειδή είναι µόνο η
εκλογική µου περιφέρεια, αλλά το λέω διότι αποτελεί την εµβληµατική πόλη της αρχαιότητας µαζί µε την Αθήνα- οι Λάκωνες
πολίτες, ερχόµενοι σε επαφή µε την αρχαιολογία; Σήµερα θα
έπρεπε, επιτέλους, να υπάρξει µια σωστή διαχείριση.
Η περιουσία του Υπουργείου Πολιτισµού είναι ένα µεγάλο
αγκάθι, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προσπάθησε να το λύσει. ∆εν έχετε κάνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πληρώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Πολιτισµού 2 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε ενοίκια για να στεγαστεί,
ενώ όλη η οδός Ασωµάτων στο Θησείο και όλες οι περιοχές
αυτές πέριξ του Θησείου ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Είναι νεοκλασικά κτήρια, τα οποία είχαν απαλλοτριωθεί στο παρελθόν για να γίνουν ανασκαφές. ∆εν έχουν γίνει ανασκαφές και
αυτήν τη στιγµή θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µε λίγο κόστος, µε λίγα χρήµατα, προκειµένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες ή να φιλοξενηθούν κάποιες άλλες εκθέσεις πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι ο ρεβανσισµός, η αδικία
στους συµβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισµού, η µετέωρη
και νεφελώδης πολιτική -όπως ήταν προ λίγων ηµερών το νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο- οδηγεί σε δυσχερείς και αδιέξοδες πολιτικές και αδιέξοδες οδούς, όσον αφορά το µεγάλο, όχι
το συγκριτικό, αλλά το ασύγκριτο πλεονέκτηµα που έχει αυτός ο
τόπος, που είναι ο πολιτισµός µας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής: Η Ελλάδα, οι ελληνιστικές σπουδές, τα αρχαία ελληνικά γράµµατα έχασαν πριν από
λίγες µέρες µια µεγάλη φίλη τους, τη Ζακλίν Ντε Ροµιγί. Η Ζακλίν
Ντε Ροµιγί υπήρξε µια µεγάλη φίλη της Ελλάδας. Πολιτογραφήθηκε Ελληνίδα. Όλους εµάς -και σ’ αυτόν το ναό της δηµοκρατίας, όπως λέµε, αλλά και όλους εµάς, τον ελληνικό λαό- πρέπει
η απώλειά της να µας εµβάλλει σε σηµαντικές, σε συγκεκριµένες
σκέψεις όσον αφορά τη µεταχείριση που έχουν οι ελληνιστικές
σπουδές στο εξωτερικό, την πενία που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές σπουδές στις έδρες των ξένων πανεπιστηµίων, αλλά και τη
µεταχείριση που έχουν τα αρχαία ελληνικά γράµµατα από εµάς
τους νεοέλληνες. Όλοι µας έχουµε µια συνάφεια µε τα γράµµατα, έχουµε µια συνάφεια µε τις κλασικές σπουδές και θα έλεγα
ότι η εκλιπούσα ήταν πάνω από όλα µια σηµαντική πρέσβειρα
του ελληνικού πολιτισµού.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σαςήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά µια κραυγή αγωνίας του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Λακωνίας, το οποίο εκµετρά την τελευτή
του αυτές τις ηµέρες, σχετικά µε την ένταξη της Λακωνίας στην
αναπτυξιακή ζώνη κινήτρων. Η Λακωνία είναι ένας ακριτικός
νοµός, που «συνορεύει» µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Εµείς επί πέντε
χρόνια στη Νέα ∆ηµοκρατία προσπαθήσαµε και κατορθώσαµε
να αλλάξουµε αυτόν το χαρακτηρισµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε το και παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε ∆αβάκη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ: Πρέπει, επιτέλους, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, η Κυβέρνησή σας, κύριοι Υπουργοί, να καταλάβει ότι,
εκτός από την Αθήνα, υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος ∆αβάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η κυρία
Βασιλική Παπανδρέου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθήνας.
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη συζήτηση του προϋπολογισµού για το 2011, είναι
ευκαιρία να πούµε µερικές αυτονόητες αλήθειες: ποιοι είµαστε,
τι θέλουµε, πώς µπορούµε να το κάνουµε και κυρίως, τι µπορούµε να κάνουµε.
Επιτρέψτε µου να µιλήσω για λίγο προσωπικά. Έχω κουραστεί
να ακούω και να διαβάζω για δήθεν εσωκοµµατικές αναταραχές
στο ΠΑΣΟΚ. Το ξεκαθαρίζω από αυτό το Βήµα: Στηρίζω την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Θα ήταν ασυγχώρητο από τους
ψηφοφόρους µας και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αν µπροστά στην κατάσταση που ζούµε, προβάλλαµε προσωπικές στρατηγικές. Θα ήταν σαν µια κωµωδία µέσα σε µια τραγωδία.
Βεβαίως, στήριξη δεν σηµαίνει σιωπή, δεν σηµαίνει στοίχιση
πίσω από µια και µοναδική άποψη, πόσω µάλλον σήµερα, που
ζούµε τη βαθύτερη οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και ηθική
κρίση, κρίση θεσµών και αξιών, τη µεγαλύτερη µετά τον εµφύλιο
πόλεµο. Μάλιστα, θα έλεγα ότι ορισµένα «όχι» έχουν µεγαλύτερη
αξία στη συνολική προσπάθεια από τα στρατευµένα «ναι». Πρέπει να αντιληφθούµε την αξία που έχει το «όχι», όταν εντάσσεται
στη στρατηγική µιας χώρας και πιστεύω ότι είµαστε κοντά σε δύσκολα, αλλά απαραίτητα «όχι».
Η γνώµη µου είναι ότι ακόµα και µε την επί θύραις επιµήκυνση
της αποπληρωµής του δανείου των 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
δύσκολα βγαίνει ο λογαριασµός. Ακόµα και ένα νέο δάνειο, για
το οποίο µας µίλησε ο κ. Στρος Καν, δεν θα διευκολύνει την Ελλάδα, αλλά τους δανειστές µας. Ο υπέρµετρος δανεισµός των
προηγούµενων χρόνων είναι προφανώς η µεγάλη µας αδυναµία.
Υπό τις σηµερινές συνθήκες θα µπορούσε να αποδειχθεί και το
µοναδικό µας όπλο σε µια διαπραγµάτευση, µε στόχο, όχι να
αποπληρώνουµε απλώς χρέη στραγγαλίζοντας την κοινωνία,
αλλά να βρούµε ξανά το δρόµο της ανάπτυξης. Γνωρίζω ότι αυτό
είναι, επίσης, πολύ δύσκολο.
Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι συσχετισµοί είναι εναντίον µας.
Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις
Ηνωµένες Πολιτείες, το χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο έχει και
πάλι το «πάνω χέρι», ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πολιτική της
«βλέποντας και κάνοντας» αποδεικνύεται για άλλη µια φορά πολύ
αργή και µικρή στην αντιµετώπιση µιας κρίσης, που είναι, βεβαίως, όχι ελληνική, αλλά συνολική. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν πρέπει να αγωνιστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι όλες µου οι παρεµβάσεις έχουν ένα στόχο: Να βοηθήσω, στο µέτρο των δυνατοτήτων µου, την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία για να βγούµε
από τον εφιάλτη της κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό είναι αυτονόητο ότι υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2011. Σηµαίνει αυτό ότι µιλούµε για ένα προϋπολογισµό αξιόπιστο, που θα εκτελεστεί µε ακρίβεια και θα µας
βγάλει από τα αδιέξοδα; Η απάντησή µου είναι «όχι». Όπως ο

3116

προϋπολογισµός του 2010 και αυτός παρουσιάζει σηµαντικά
προβλήµατα, τόσο στη στόχευσή του, όσο και στις δυνατότητες
εκτέλεσής του. Όµως, είναι η προέκταση του µνηµονίου. Ως τέτοιον τον διαµόρφωσε η Κυβέρνηση και, πράγµατι, είναι ακριβώς
αυτό.
Το ερώτηµα που τίθεται, εποµένως, είναι τι παραπάνω πρέπει
να γίνει µέσα στο επόµενο διάστηµα και η απάντηση νοµίζω ότι
είναι: Πρώτον, να διαπραγµατευθούµε πολύ πιο σκληρά. ∆εύτερον, να επιταχυνθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες και δράσεις
που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη, στη διατήρηση και
στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλιώς θα βυθιζόµαστε
όλο και σε µεγαλύτερη ύφεση. Και τρίτον, να βελτιωθεί το management της κεντρικής διοίκησης σε καθηµερινή βάση.
Οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας θέτουν κατά καιρούς
το ερώτηµα πώς φτάσαµε µέχρι εδώ και υπονοούν ότι ως το Σεπτέµβριο του 2009, η χώρα δεν είχε ουσιαστικό οικονοµικό πρόβληµα, αλλά το απέκτησε αµέσως µετά, µόλις ανέλαβε τη
διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ. Πράγµατι, µπορεί να γίνει
κριτική για χειρισµούς και προσωπικά έχω ασκήσει τέτοιου είδους κριτική, αλλά αυτό δεν αλλάζει την αφετηρία.
Κυρίες και κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλιάξατε το καράβι και έρχεστε τώρα να µας καταγγείλετε, επειδή δεν µπορεί
να ταξιδέψει µε εννέα µποφόρ! Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ εκτός κυβέρνησης έλεγε «όχι σε όλα», ενώ
οι ίδιοι τώρα υπερψηφίζουν κάποιες διατάξεις. Αρκεί αυτό, για
να καλύψει την ενοχή σας; Νοµίζω πως όχι! Και το γνωρίζετε
πολύ καλά και εσείς!
∆εν σας ζητούµε να στηρίξετε την Κυβέρνηση. Σας ζητούµε
να στηρίξετε την Ελλάδα, γιατί και εσείς και εµείς, οι Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, έχουµε δυνατότητες να παλέψουµε γι’ αυτά
που είναι τα κορυφαία ζητούµενα στην κατά τα άλλα αναγκαστική πολιτική, που ασκεί η Κυβέρνησή µας. Και αυτά τα ζητούµενα είναι η δικαιοσύνη και η ανάπτυξη.
Η ελληνική κοινωνία, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, αναγνωρίζει
την αναγκαιότητα για σκληρά µέτρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν νιώθει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται είναι και δίκαια.
Για παράδειγµα, αναφέρουµε την οριζόντια περικοπή των αποδοχών που δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες κάθε ειδικότητας, τη µείωση των χαµηλών συντάξεων και τις επιχειρησιακές συµβάσεις, που προβλέπουν τις αναπόφευκτες θυσίες
για τις δύσκολες µέρες, αλλά δεν προβλέπουν τίποτα για τις
καλές µέρες που όλοι ελπίζουµε ότι θα ξανάρθουν ή, επίσης, τη
φοροδιαφυγή που δεν χτυπιέται.
Για παράδειγµα, γιατί δεν προχωρεί ο ουσιαστικός έλεγχος
του «πόθεν έσχες» για τους Βουλευτές, για όσους έχουν διατελέσει Υπουργοί και Υφυπουργοί τα τελευταία δέκα, δεκαπέντε
χρόνια; Αυτήν την πρόταση την είχα κάνει πριν από µήνες στην
Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Θεωρεί κανείς ότι είµαστε
Βουλή αγγέλων; Πώς θα δεχθούν οι πολίτες τις θυσίες, όταν οι
πολιτικοί εµφανίζονται να κάνουν περαίωση διά του κουκουλώµατος στα δικά τους θέµατα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2011 θα είναι η δυσκολότερη
χρονιά των τελευταίων χρόνων και πρέπει να προσπαθήσουµε
όλοι να γίνει η αρχή για µία λίγο πιο ανθρώπινη κοινωνία.
Πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να σηµειώσω ότι η επιτροπή για
το ευρωοµόλογο, που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης,
κ. Παπανδρέου, δεν είναι µια οµάδα µε έργο κοµµατικό. Θεωρούµε ότι το αίτηµα είναι εθνικό και µπορεί να ενώσει όλες τις δυνάµεις, κοµµατικές, κοινωνικές και επιστηµονικές. Θα ζητήσουµε
τη βοήθεια όλων των κοµµάτων, όχι µόνο σε επίπεδο συµπαράστασης, αλλά και σε επίπεδο συµµετοχής. Αυτό που µας απασχολεί είναι να καταφέρουµε να καταστήσουµε το θέµα του
ευρωοµολόγου θέµα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αν το πετύχουµε, ας πάρει τα εύσηµα η Αντιπολίτευση!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε την κ.
Παπανδρέου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό έχει ζητήσει το λόγο η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φώφη
Γεννηµατά.
Κυρία Γεννηµατά, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτησή µας για τον προϋπολογισµό του 2011 γίνεται ίσως την πιο δύσκολη στιγµή της
σύγχρονης ιστορίας µας. Ζούµε µια κρίση που πλήττει κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα, κάθε εργαζόµενο. Η Ελλάδα ζει µέσα σε
ένα πέπλο µελαγχολίας, αγωνίας και φόβου. Η ελληνική κοινωνία
βρίσκεται σε µία πρωτόγνωρη συνθήκη ανησυχίας, η οποία όµως
δεν γεννά µόνο αρνητικά συναισθήµατα, αλλά οδηγεί και σε περίσκεψη και σε αυτογνωσία, ατοµική αλλά και εθνική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Ξεκινώ µε αυτά τα λόγια, όχι απλώς για να περιγράψω µια κατάσταση που γνωρίζουµε, αλλά γιατί έχουµε αυτήν τη στιγµή µια
ευκαιρία οι πολιτικοί να δώσουµε ελπίδα, προοπτική και να προσφέρουµε υπεύθυνη ενηµέρωση στους πολίτες, σχετικά µε το
πού πάµε και το πού βρισκόµαστε.
Απέναντι στις θεωρίες συνωµοσίας και τα δυσοίωνα σενάρια
για το πού βαδίζει η χώρα, είναι χρέος µας να δώσουµε απαντήσεις µε βάση την αλήθεια, την απλή λογική και το πατριωτικό συναίσθηµα που δεν τα διαπραγµατευόµαστε µε κανέναν. Τα µέτρα
που πήρε και συνεχίζει να παίρνει η Κυβέρνηση είναι, πράγµατι,
σκληρά. Κανένας δεν το αρνείται. Ίσως να υπήρξαν και αστοχίες.
Υπάρχουν σίγουρα αδικίες, αλλά ήταν και οι συνθήκες πρωτόγνωρα δύσκολες. Είναι µέτρα απαραίτητα, προκειµένου να σωθεί
η χώρα από τη χρεοκοπία.
Η Κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να φτάσουµε όλοι µαζί
στο φως, που υπάρχει στο τέλος αυτού του τούνελ. Είναι πολύ
εύκολο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να κάνει κανείς κριτική στην
πολιτική του µνηµονίου. Είναι πολύ εύκολο να καταδικάζει κανείς
τις συνθήκες διεθνούς επιτήρησης, µέσα στις οποίες ζούµε. Είναι
ακόµα πιο εύκολο να πεις ότι έχεις µαγικές λύσεις. Όµως, στην
παρούσα φάση δεν έχει κανένα νόηµα να ξοδεύουµε τις δυνάµεις µας, χωρίζοντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε υποστηρικτές και σε αντιπάλους του µνηµονίου. Το µνηµόνιο δεν
είναι ιδεολογική πλατφόρµα. Ήταν η αναγκαία, η µοναδική λύση,
την ώρα που επιλέχθηκε.
Αυτήν τη στιγµή, ένα είναι το ζητούµενο. Θα µπορέσουµε, πώς
και πότε, να βγούµε από αυτήν τη µεταβατική περίοδο –διότι πρέπει να είναι µεταβατική περίοδος- ή θα σπαταλάµε πολύτιµες δυνάµεις σε µια συζήτηση γύρω από το µνηµόνιο;
Εµείς λέµε «ναι, µπορούµε», αρκεί γύρω από αυτήν την υπόθεση να συστρατευτούµε όλοι. Εάν σ’ αυτήν την πιο κρίσιµη
στιγµή µετά τον πόλεµο δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε και δεν
µπορούµε να συνεργαστούµε, αυτό θα είναι µια µεγάλη ήττα για
τον πολιτικό κόσµο συνολικά.
Εάν, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχετε ένα σχέδιο εξόδου
από την κρίση, περιµένουµε να µας το δώσετε. ∆εν χωρούν εγωισµοί αυτήν την ώρα. Πραγµατικά, θα µας βοηθήσετε πολύ!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η κρισιµότητα των
στιγµών απαιτεί µια καθαρή συµφωνία ανάµεσα στις πολιτικές
δυνάµεις. Απαιτεί συναίνεση, που θα κτιστεί µε ειλικρινείς όρους
και όχι στη λογική της συγκάλυψης. Όσοι έχουν ευθύνες, θα πρέπει να πληρώσουν, όπου και αν βρίσκονται. Επιτέλους, δεν είµαστε όλοι ίδιοι! Και οι θεσµοί και η δικαιοσύνη και η Βουλή θα
πρέπει να λειτουργούν αποτελεσµατικά, προκειµένου να µας
προστατεύουν, αλλά κυρίως για να προστατεύουν την ίδια τη δηµοκρατία µας.
Η Κυβέρνηση καλείται, µέσα σ’ ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να διορθώσει αδυναµίες δεκαετιών του ελληνικού κρά-
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τους. Είναι αλήθεια ότι το πολιτικό κόστος επηρέασε αποφάσεις
τα προηγούµενα χρόνια που δεν πάρθηκαν, γι’ αυτό και οδηγηθήκαµε µέσα στο 2010 σε επώδυνα µέτρα. Τώρα, προτεραιότητα
έχουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, η αντιµετώπιση της σπατάλης
και της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα, η πάταξη της φοροδιαφυγής, που θα βάλουν την Ελλάδα και πάλι στο δρόµο της κοινωνικής ευηµερίας και της δικαιοσύνης.
Το µεγάλο στοίχηµα της Κυβέρνησής µας, το καθηµερινό µας
µέληµα είναι πώς θα καταφέρουµε, µέσα σε αυτό το µεταβατικό
στάδιο, ο δρόµος προς την ανάπτυξη και τη σωτηρία να έχει όσο
το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Υπάρχουν επιλογές από συντηρητικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που πετάνε στο δρόµο χιλιάδες δηµοσίους υπαλλήλους, για να µπορέσουν να πετύχουν τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση. Εµείς τέτοια µοντέλα δεν τα θέλουµε
και δεν τα επιλέγουµε. Για εµάς, σ’ αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η αντιµετώπιση της φτώχειας,
είναι το πρώτο και καίριο µέληµά µας.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, για την αντιµετώπιση της ανεργίας και
για την ένταξη κυρίως των νέων, των γυναικών και των ευπαθών
οµάδων στην αγορά εργασίας, προωθεί αυτήν τη στιγµή δεκαεπτά προγράµµατα του ΟΑΕ∆, µε συνολικό προϋπολογισµό 2,6
δισεκατοµµύρια ευρώ. Συγχρόνως, µε τον επενδυτικό νόµο στοχευµένα στηρίζει την επιχειρηµατικότητα και ιδιαίτερα των νέων.
Την ίδια στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για µείωση
τιµών, σε βασικά αγαθά και αυτή η προσπάθεια έχει ήδη αποτελέσµατα.
Ανταποκρίνονται θετικά οι πρώτες επιχειρήσεις και πιστεύω
πως θα υπάρξει συνέχεια και αυτό θα έχει άµεσο αποτέλεσµα
στον οικογενειακό προϋπολογισµό. Μέχρι να δούµε την άκρη του
τούνελ, έχουµε ένα δρόµο δύσκολο. Αυτός ο δρόµος δεν µπορεί
να αφορά µόνο τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι’ αυτό γίνονται οι προσπάθειες και µέσα από τη νέα
φορολογική πολιτική.
Οι µισθωτοί, οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι δηµόσιοι υπάλληλοι
έχουν δώσει πια τα πάντα, φτάνουν στα όριά τους. Πρέπει να
προσφέρουν περισσότερα και οι «έχοντες». Πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθηµα δικαιοσύνης. Χρειάζονται θυσίες απ’ όλους
σε αυτήν την πορεία.
Η Κυβέρνηση δίνει τη µάχη της αξιοπιστίας στο εσωτερικό
αλλά και στο εξωτερικό. Η φωνή µας είναι σήµερα πιο δυνατή,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Πριν από ένα χρόνο ήµασταν το
«µαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Τώρα όλοι έχουν πεισθεί ότι το
πρόβληµα δεν ήταν µόνο ελληνικό, αλλά αφορά ολόκληρη την
Ευρώπη.
Η κρίση, λοιπόν, επιβάλλει ενιαία έκφραση και επιστροφή σε
µια ουσιαστική, κοινοτική αλληλεγγύη και σε καµµία περίπτωση
Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Επιβάλλει την καθιέρωση µόνιµου µηχανισµού στήριξης, στόχος που ήδη δροµολογήθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, αλλά απαιτεί και την έκδοση ευρωοµόλογου όπως έχει ήδη αναδείξει ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου. Αυτή είναι µια πρόταση, που κερδίζει διαρκώς έδαφος και µπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη των Ευρωπαίων
πολιτών.
Πρέπει να κοιτάµε µπροστά, να θέτουµε στόχους, να κερδίζουµε τις µάχες µια-µια, να συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε σε
πόλεµο. Η έξοδος δεν είναι µακριά. Από το 2012 όλα τα στοιχεία
δείχνουν ότι η χώρα θα επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης.
Το νούµερο µπορεί να είναι µικρό αλλά το πρόσηµο θα είναι θετικό. Μπορούµε να δουλέψουµε, για να κάνουµε αυτές τις εκτιµήσεις πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην προσπάθειά µας αυτή, σηµαντικό ρόλο παίζει η παιδεία. Η γνώση δεν είναι απλά δύναµη.
Αυτήν την ώρα η γνώση µπορεί να είναι ένα σηµαντικό αντίδοτο
στην κρίση. Η παιδεία µπορεί να γίνει ένα καθηµερινό, συγκεκριµένο, σύγχρονο µέσο ατοµικής και εθνικής ανάκαµψης. Αυτήν
την ώρα στο Υπουργείο Παιδείας γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια που έχει στόχο ένα ποιοτικό άλµα στην εκπαίδευση.
Οκτακόσια ολοήµερα σχολεία λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα,
παρά την κρίση. Οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας αποτελούν µια καινοτοµία, που µπορεί να προσφέρει απαντήσεις στις
ανάγκες των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονιών. Μπο-
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ρεί να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, τις δοµές υγείας και
ψυχικής υγείας, τον ΟΑΕ∆, τα τοπικά συµβούλια πρόληψης της
εγκληµατικότητας και να δηµιουργήσει µε αυτόν τον τρόπο ένα
δίκτυ προστασίας, που θα αντιδρά και θα αντιµετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Ο διάλογος που έχει ανοίξει στην ανώτατη εκπαίδευση µε
στόχο µια ανώτατη εκπαίδευση µε σεβασµό, µε κύρος, µε εξωστρέφεια, µε αυτοτέλεια, το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού µε βάση τις
ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής διασποράς, ο διάλογος που έχει ξεκινήσει για το νέο λύκειο και τα νέα προγράµµατα σπουδών και µέσα σε όλο αυτό το σύνολο των παρεµβάσεων και των προσπαθειών για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
τόσο οργανωµένα έχει θέση η διά βίου µάθηση.
Γιατί; Γιατί για πρώτη φορά µέσα από ένα εθνικό πρόγραµµα
διά βίου µάθησης και σύνδεσής της µε την απασχόληση σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που στηρίζουν επαγγελµατίες
µε προσόντα µέσα από την κατάρτιση και πολίτες µε γνώση µέσα
από την εκπαίδευση ενηλίκων.
Έχουµε να διαθέσουµε στην κατεύθυνση αυτή πάνω από 2 δισεκατοµµύρια και το 90% αυτών των πόρων θα πάνε για δράσεις
ουσίας και όχι σε µελέτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, δώστε µου δύο λεπτά να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θέλουµε να συνδέσουµε την κατάρτιση µε τις ανάγκες του νέου αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισµός,
τα ποιοτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες. Εφαρµόζουµε συστήµατα
για την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και
την προσαρµογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
εργαζοµένων στη νέα ζήτηση.
Θέλουµε διαφάνεια και ορθολογική κατανοµή των πόρων. Θα
σταµατήσει πια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πελατειακή
σχέση και στον τοµέα της κατάρτισης κι αυτό αποτελεί προσωπική µου δέσµευση.
Θέλουµε ο Έλληνας εργαζόµενος να µην υστερεί σε αυτό το
ανταγωνιστικό περιβάλλον από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους
και να µπορεί να έχει πιστοποιηµένα προσόντα µέσα από ένα
εθνικό πλαίσιο προσόντων. Να πάψουν οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι γνώσεις των Ελλήνων εργαζοµένων να είναι απλώς
ένα διακοσµητικό χαρτί στο δικό τους τοίχο.
Θέλουµε να αυξήσουµε τη συµµετοχή σε αυτά τα προγράµµατα της ∆ιά Βίου Μάθησης, που είναι πάρα πολύ χαµηλή σε
σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, όχι απλώς για να δούµε τους
δείκτες να αλλάζουν, αλλά γιατί πιστεύουµε ότι µπορούµε µέσα
από τη ∆ιά Βίου Μάθηση να βελτιώσουµε την ποιότητα της ζωής
µας.
Στην πρόταση που παρουσιάσαµε χθες που ξεκίνησε ο διάλογος, συµφώνησαν όλοι. ∆εν θα σας κουράσω µε λεπτοµέρειες,
γιατί έχω ήδη ξεπεράσει το χρόνο. Είναι όµως σηµαντικό ότι οι
κοινωνικοί εταίροι, η αυτοδιοίκηση, όλα τα πολιτικά κόµµατα,
οµοφωνούν στο χώρο της δια βίου µάθησης και η παιδεία συνολικότερα είναι ένας χώρος, που µπορεί να µας ενώνει.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι όλοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Η παιδεία είναι ένας
χώρος που µας καλεί να ξεπεράσουµε πλαστές διαχωριστικές
γραµµές και µικροκοµµατικά οφέλη. Οι πραγµατικές διαχωριστικές γραµµές σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρίσκονται µέσα στη σηµερινή κοινωνία, στις προκλήσεις, αλλά και
στις ανάγκες και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η αύξηση της
ανεργίας και της φτώχειας είναι η πιο µεγάλη απειλή. Προτεραιότητα της Κυβέρνησής µας είναι να στηρίξουµε τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και την επιχειρηµατικότητα στην εποχή της
κρίσης. Εκεί θα κριθούµε όλοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γεννηµατά.
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο η κ. Ουρανία ΠαπανδρέουΠαπαδάκη, Βουλευτής του ΛΑΟΣ από τον Έγριπο, δηλαδή από
την Εύβοια.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε χρόνο, τέτοιες µέρες, εδώ
στη Βουλή συζητείται ο προϋπολογισµός, που οπωσδήποτε είναι
µια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και η κάθε κυβέρνηση
καθορίζει το οικονοµικό πλαίσιο και τα όρια, βάσει των οποίων οι
πολίτες και οι κοινωνικές οµάδες µπορούν να αισθάνονται
ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
Στην περίοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του οικονοµικού
πολέµου –το είπε και η κυρία Υπουργός προηγούµενα- στην
οποία βρίσκεται ο κόσµος και βέβαια η χώρα µας η οποία
πλήττεται ιδιαιτέρως, την «άδεια χύτρα» του προϋπολογισµού –
όπως θα έλεγε πριν από πάρα πολλά χρόνια και ο Ροΐδηςέρχεται να µισογεµίσει -γιατί το γέµισµα είναι ένα µεγάλο
πρόβληµα- η ζητιανιά και η ελεηµοσύνη των σκληρών δανειστών
της τρόικας και βέβαια, των κατά τα άλλα φίλων και συνεταίρων
Ευρωπαίων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι λέξεις «ασφάλεια, αξιοπιστία,
σταθερότητα, κοινωνική γαλήνη» έχουν εξαλειφθεί από το
λεξιλόγιο, µα κυρίως έχουν εξαλειφθεί από τη ζωή και την ψυχή
των Ελλήνων πολιτών. Μέσα στην ψυχή του τι έχει αυτήν τη
στιγµή ο κάθε Έλληνας; Έχει στην ψυχή του και στην καρδιά του,
µόνο τον ειρωνικό λόγο και το σαρδόνιο γέλωτα -θα το πω
ιατρικά- του κ. Όλι Ρέν, ο οποίος δυο φορές ήρθε να µας πει
«κουράγιο Έλληνες». Αυτό είχε να µας πει ο κ. Ρεν.
Κύριε Υφυπουργέ των Οικονοµικών, χωρίς να είµαι οικονοµολόγος, έψαξα να βρω σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό σας έστω και
µία κοινωνική οµάδα που να µην πλήττεται βαρύτατα από τα
µέτρα σας. Ειλικρινά, όµως, δεν µπόρεσα να βρω καµµιά.
Και βέβαια, είναι γνωστές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
πριν από δεκαπέντε µήνες, όταν ανέλαβε την εξουσία της χώρας,
για την παιδεία -τότε ήταν σκέτη «παιδεία», τώρα είναι και «δια
βίου µάθησης», κυρία Υπουργέ- και για την πρόνοια και την υγεία.
∆υστυχώς, όµως στο πλαίσιο του «λεφτά υπάρχουν», αλλά που
ποτέ δεν βρέθηκαν -και τώρα πάτε αυτά που πιστεύατε ότι υπήρχαν να τα χαρίσετε- οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού
αποδείχθηκαν ένα πάρα πολύ µεγάλο και σκληρό ψέµα.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από το χώρο της δηµόσιας υγείας. Τα
προβλήµατα είναι γνωστά σε όλους και τα βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης, που πάει να επισκεφθεί ένα δηµόσιο νοσοκοµείο.
Τα δέχθηκε και χθες και τα επικρότησε και ο Υπουργός Υγείας.
Όµως, έχουν γίνει θετικές προσπάθειες στον τοµέα αυτό.
Βέβαια, οι εξαγγελίες της προηγουµένης Υπουργού Υγείας
ήταν τόσες πολλές, που δεν µπορούσαµε να τις παρακολουθήσουµε. Έγιναν και κάποιες προσπάθειες για κάποιες αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις, τις οποίες και εµείς σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και στο πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, αυτής της ανανέωσης και του κάτι να γίνει στο δηµόσιο χώρο της υγείας, εν
πολλοίς τις στηρίξαµε. Όµως, δεν βλέπουµε πουθενά να υλοποιούνται αυτές οι µεταρρυθµίσεις. Και όπου προσπαθούν να
υλοποιηθούν, εκεί υλοποιούνται µε βήµατα και ρυθµούς χελώνας, υλοποιούνται ερασιτεχνικά και αποσπασµατικά.
Έτσι, δεκαπέντε µήνες µετά από τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
το πάρτι και το φαγοπότι στις προµήθειες των νοσοκοµείων καλά
κρατεί, για να µην πω ότι κρατάει και περισσότερο. Όσον αφορά
δε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση –αυτό, δηλαδή, που θα
έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα- αυτή γίνεται ακόµα πιλοτικά σ’ ένα ταµείο.
Όσον αφορά τη µηχανοργάνωση για την υγεία, δεν συζητείται και µετατίθεται για το µέλλον. Ακούµε για το Μάρτιο και για
τον Απρίλιο και θα πω «Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι»!
Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, ο ενιαίος φορέας υγείας, η
κάρτα υγείας, αλλά και άλλα πολλά που είναι αυτονόητα στο
χώρο της υγείας και τα οποία είναι η καθηµερινότητα στις ανεπτυγµένες χώρες, για µας είναι ακόµα στα ράφια.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία συνάδελφε, πείτε για τα φα-
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κελάκια!
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Όλα αυτά, εµένα σαν
γιατρό, µε πληγώνουν, αλλά και µε θυµώνουν πάρα πολύ.
Και ο λόγος για τον οποίο συµβαίνουν όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γιατί και στον τοµέα της υγείας η Κυβέρνηση
ήρθε εντελώς απροετοίµαστη και λειτουργεί πρόχειρα και αποσπασµατικά. Κατά τα άλλα, προσπαθεί µε ασπιρίνες –αν είναι δυνατόν!- να θεραπεύσει τον καρκίνο!
Θέλετε, λέει, να µειώσετε τις δαπάνες της υγείας κάτω από το
6% του ΑΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Εµείς συµφωνούµε σ’ αυτό. Όµως, οι µειώσεις θα πρέπει να γίνονται εκεί που πρέπει. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνονται στα κάθε
λογής πιράνχας που συνεχίζουν ακόµα και σήµερα να λυµαίνονται ατιµώρητα τον ιερό χώρο της υγείας µε υπερκοστολογήσεις,
µε φακελάκια, µε αδικαιολόγητες φαρµακευτικές σπατάλες και
µε κακοδιοίκηση από άσχετους διοικητές, «κοµµατικούς φίλους».
Και, βεβαίως, εµείς δεν θα επιτρέψουµε να γίνονται περικοπές
σε κονδύλια που είναι απαραίτητα για την υγεία.
Τι να µειώσετε, δηλαδή, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, όταν
το 2010 η Χαλκίδα δεν διαθέτει σύγχρονο νοσοκοµείο; Το νοσοκοµείο που υπάρχει και λειτουργεί σήµερα προσβάλλει τον πολιτισµό µας. Και θα επιµένω να λέω ότι η Χαλκίδα έχει ένα
νοσοκοµείο, η ανέγερση του οποίου έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο
«γεφύρι της Άρτας», αφού το έχετε θεµελιώσει δύο φορές σε
λάθος οικόπεδο. Αν είναι δυνατόν! Η προηγούµενη Υπουργός το
ενέταξε στο ΕΣΠΑ και σήµερα εσείς το βγάζετε και από το ΕΣΠΑ.
Είναι δυνατόν να συµφωνήσουµε εµείς σ’ αυτές τις αποφάσεις
σας;
Θέλετε να µειώσετε κατά 13 δισεκατοµµύρια ευρώ τις δαπάνες
της υγείας.
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, τι θέλετε να πούµε στον άρρωστο
που ταλαιπωρείται στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων και που
κάποτε έβαζε το χέρι στην τσέπη, αλλά σήµερα η τσέπη του είναι
τελείως άδεια και τρύπια;
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, τι θέλετε να πούµε για την έλλειψη
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον άνθρωπο που προσπαθεί να βρει µονάδα εντατικής θεραπείας και συνεχίζει ακόµα
και σήµερα να τηλεφωνεί στο Βουλευτή και τον Υπουργό για να
του βρει µονάδα εντατικής νοσηλείας µε νοσηλευτή;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε!
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, αλλά δεν βάζετε
τελεία και δεν µπορώ και να σας διακόψω.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Τι θέλετε να πούµε
για τη µονάδα µεταµόσχευσης ήπατος, κυρία Υπουργέ; Ο κόσµος ταλαιπωρείται άδικα. Όµως, για σας µεγαλύτερη σηµασία
έχει να χτιστεί το τζαµί, που έχει δεκαπλάσια αξία, από το να δώσετε τη Μονάδα Μεταµόσχευσης του Ήπατος στους αρρώστους
που τη χρειάζονται.
∆υστυχώς, θα πω µόνο µια κουβέντα, γιατί θέλω να αναφερθώ
στην κυρία Υπουργό που ήταν υπεύθυνη για τα προνοιακά µας
ιδρύµατα.
Κυρία Υπουργέ, σ’ όλη τη χώρα τα προνοιακά ιδρύµατα είναι
στη χειρότερη κατάσταση που θα µπορούσαν να υπάρξουν. Και
να σας πω και κάτι άλλο; Το Ίδρυµα Ανιάτων στο Βαθύ Αυλίδος
–είναι έξω από την Αθήνα, έξω από τη Χαλκίδα- διαθέτει –ακούστε!- ένα νοσηλευτή για είκοσι εννέα συνανθρώπους µας µε
βαριά ψυχοκινητική κατάσταση! Αν είναι δυνατόν να συµβαίνει
αυτό! Πρόκειται για κάτι εντελώς απαράδεκτο!
Και στο σηµείο αυτό, θέλω να πω µια αλήθεια. Ευτυχώς που
την πρόνοια την έχει αναλάβει η ελληνική Εκκλησία. Πρόκειται
για µια αλήθεια που καλά είναι να την πούµε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ένας προϋπολογισµός που δεν
επενδύει στην εκπαίδευση, ένας προϋπολογισµός που δεν φροντίζει τη δηµόσια υγεία των πολιτών του, που δεν έχει κοινωνικό
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πρόσωπο και κοινωνική πολιτική, για µας, για το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό, είναι απαράδεκτος και εποµένως τον καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, κύριε Βελόπουλε.
Μην το κάνετε αυτό. Αυτά είναι αγγλοσαξονικά και δεν τα συνηθίζουµε εδώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι του παλιού Σοβιέτ, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μπορείτε να χειροκροτείτε, χωρίς να κρούετε τα έδρανα!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Χειροκροτείτε χωρίς να θορυβείτε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Χειροκροτείτε χωρίς να
θορυβείτε. Αυτό είναι το επίγραµµα από το Προεδρείο, τη υπαγορεύσει του Προέδρου κ. Κακλαµάνη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αφού είναι υπαγόρευση του κυρίου
Προέδρου, εντάξει!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να µας υποδείξει ο Πρόεδρος,
διότι αυτό είναι για κωφούς.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έτσι είναι, κύριοι συνάδελφοι.
Ακούστε µε τώρα, γιατί εδώ υπάρχει µια προσωπική διάσταση.
Καλώ στο Βήµα τον τέως Νοµάρχη στο Νοµό Ηλείας κ. Παναγιώτη ∆ηµητρουλόπουλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα δεν ήταν πάντα αυτή
που είναι σήµερα. Άλλοτε ήταν µικρότερη γεωγραφικά και άλλοτε µεγαλύτερη. Άλλοτε ήταν σπουδαία γεωπολιτικά και άλλοτε
όχι. Άλλοτε ήταν ενωµένη και άλλοτε διχασµένη.
Το βέβαιο, όµως, είναι ότι πάντοτε έβρισκε και βρίσκει το
δρόµο της είτε µε τον εύκολο είτε µε το δύσκολο τρόπο και πάντοτε έβγαινε σοφότερη από τις δύσκολες περιστάσεις.
Ο κοινός παρανοµαστής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντοπίζεται από τον ορισµό που έδωσε ο Αριστοτέλης για την αρχαία
ελληνική τραγωδία. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι το αντίτιµο της
ύβρεως είναι η κάθαρση. Και δεν υπήρξε ούτε µια στιγµή στην
ιστορία µας που να µην πληρώσαµε το αντίτιµο των λαθών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έγινε πρότυπο προς
µίµηση για όλους τους λαούς της γης, επειδή ακριβώς η ελληνική
φιλοσοφία εστίασε στο µέτρο είτε στην οικονοµία είτε στους νόµους είτε στις τέχνες. Παντού, λοιπόν, το ελληνικό µέτρο προσδιόρισε το όριο των επιλογών κάθε πολιτισµένου λαού.
Υπάρχει, λοιπόν, µεγαλύτερη ύβρις από την απώλεια του µέτρου από τους ίδιους τους Έλληνες; Υπάρχει µεγαλύτερο κόστος, πιο δυσχερής και πιο επαχθής κάθαρση απ’ αυτήν που
αξίζει σ’ εµάς; ∆εν υπάρχει. ∆ιότι εµείς ήδη µηδίσαµε. Εµείς, που
θα έπρεπε να φυλάµε τις «Θερµοπύλες» του ελληνικού µέτρου,
παραδοθήκαµε µε αφροσύνη στην ηδονή του καταναλωτισµού
και µάλιστα µε δανεικά.
Είµαστε, λοιπόν, εδώ σήµερα, όχι για να συζητήσουµε και να
ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό που θα µας έδινε ικανοποίηση,
αλλά είµαστε εδώ για να ψηφίσουµε το µόνο προϋπολογισµό,
που µας επέτρεψαν τα λάθη µας να έχουµε. Πρόκειται για έναν
προϋπολογισµό κάθαρσης από την ύβρη, την οποία εκτοξεύαµε,
όντας ανακόλουθοι µε τις αξίες µας, τα τελευταία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έλαβα το λόγο για να µιλήσω διερµηνεύοντας τις σκέψεις των πολιτών, οι οποίοι µε την
ωριµότητα που επιδεικνύουν δείχνουν να προπορεύονται πολλές
φορές των πολιτικών. Γι’ αυτόν το λόγο είµαστε υποχρεωµένοι να
τους ακούµε µε σεβασµό.
Ένας απλός οικογενειάρχης, πιθανόν ο πατέρας µας, δεν θα
άφηνε τον προϋπολογισµό της οικογένειάς του να φθάσει στην
απόλυτη καταστροφή µε την ευκολία που το έκανε ο πολιτικός
κόσµος τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα η προηγούµενη κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή.
Οι συµπολίτες µας διατυπώνουν ένα σαφέστατο ερώτηµα: «Τι
θα γίνει µετά; Ποια θα είναι η επόµενη µέρα;». Γιατί η επόµενη
µέρα σίγουρα δεν µπορεί να είναι η ίδια µε την προηγούµενη, να
είναι ίδια µε τη σηµερινή µέρα.
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Εξάλλου, η κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι συνώνυµη µε τη µετάβαση, µε τη µεταβατική περίοδο. Πολλές φορές,
αυτά τα µεταβατικά στάδια συµπαρασύρουν µια µορφή αµηχανίας. Το θέµα δεν είναι αν απαιτούνται τοµές. Αυτές απαιτούνται.
Το θέµα είναι προς ποια κατεύθυνση.
Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι µέσα απ’ αυτόν τον προϋπολογισµό και µέσα από τις πράξεις µας να πείσουµε τους συµπολίτες µας ότι είµαστε εδώ, για να τους περιγράψουµε και να τους
εγγυηθούµε µε αξιοπιστία µια δίκαιη και ασφαλή επόµενη µέρα.
Το πρόβληµα της κοινωνίας δεν είναι ο προϋπολογισµός αυτός
καθαυτός, διότι όλοι γνωρίζουµε ότι αυτός ο προϋπολογισµός
είναι ο απολογισµός των πράξεών µας.
Το πρόβληµα, λοιπόν, είναι ότι οι υπαίτιοι παραµένουν ακόµη
ατιµώρητοι. Η κοινωνία παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή τις συνέπειες της ύβρεως και περιµένει την κάθαρση, η οποία αλίµονό
µας αν ταυτιστεί µόνο µε την αποπληρωµή των χρεών. Είµαι βέβαιος ότι ο Πρωθυπουργός, µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες,
θα ηγηθεί της εθνικής και επιτακτικής ανάγκης της τιµωρίας των
ενόχων.
Αυτό που µένει σε µένα είναι να µοιραστώ µαζί σας µερικές
απλές σκέψεις για το ποια θα πρέπει να είναι αυτή η επόµενη
µέρα. Η Ελλάδα, όταν ξηµερώσει αυτή η µέρα, πρέπει να είναι
µια χώρα µε παιδεία προσανατολισµένη στο µέτρο, µε οικονοµία
προσανατολισµένη πρώτα στην παραγωγή και µετά στην κατανάλωση, στην εξωστρέφεια και όχι στην εσωστρέφεια και στο µεταπρατισµό. Θα πρέπει να είναι µια χώρα που θα τιµωρεί σκληρά
και σε πραγµατικό χρόνο τις ανεύθυνες πολιτικές αποφάσεις. Θα
πρέπει να είναι µια χώρα που δεν θα ζει µε αγκυλώσεις και στερεότυπα, που θα δηµιουργούν και θα παράγουν προνοµιούχες
οµάδες, µια χώρα, που, επιτέλους, θα έχει αντιληφθεί ότι το δηµόσιο υπάρχει εξαιτίας του πολίτη και υπέρ του πολίτη και δεν
µπορεί να είναι ένας µηχανισµός κατασπατάλησης του δηµόσιου
χρήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει
τη σοφία της, για να µην πάει χαµένη η θυσία της. Πρέπει να
δώσει στους πολίτες ένα νέο πλαίσιο εργασίας και βιώσιµης ανάπτυξης. Για παράδειγµα, δεν µπορεί ακόµη ο αγροτικός χώρος
να λειτουργεί ανοργάνωτα.
Για θυµηθείτε πόσα δισεκατοµµύρια έχουν κατευθυνθεί στον
πρωτογενή τοµέα από ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα για
σχέδια βελτίωσης και στους νέους αγρότες τα τελευταία χρόνια.
Βελτιώθηκε η αγροτική παραγωγή; Μειώθηκε το κόστος της;
Ωφελήθηκε ο αγρότης; Σαφώς όχι. Γιατί; Γιατί, αντί να οργανώσουµε ή να οργανώσουν οι αγρότες τη βελτίωση της παραγωγής τους, αγόραζαν περισσότερα ή µεγαλύτερα τρακτέρ,
µεταφέροντας έτσι τα χρήµατα που παίρναµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά στη Γερµανία και στις χώρες παραγωγής
αυτών των µηχανηµάτων, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο στην
ουσία το κόστος παραγωγής.
Γιατί δεν στηρίξαµε ως πολιτεία την ενοποίηση του κλήρου,
αφού ο µικρός και διάσπαρτος κλήρος, όπως όλοι γνωρίζουµε,
είναι δοµικό πρόβληµα της γεωργίας. Ταυτόχρονα δεν στηρίξαµε
τη µεταποίηση και την εµπορία από τους ίδιους τους αγρότες.
Σαφώς υπάρχουν πρακτικές προτάσεις.
Πρέπει, λοιπόν, οι δηµόσιες παροχές στην υγεία να οργανωθούν µε γνώµονα το µέτρο, ώστε το δηµόσιο χρήµα να καλύπτει
τις ανάγκες των πολλών και όχι τις πολυτέλειες των λίγων.
Τα νοσοκοµεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν φτιάχτηκαν
για τους γιατρούς και τους προµηθευτές. Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια δεν φτιάχτηκαν για τους καθηγητές. Στην παιδεία,
λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουµε ότι, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, είµαστε υποχρεωµένοι να εκπαιδεύουµε τους πολίτες όχι
ως εξαρτήµατα µιας καταναλωτικής κουλτούρας. Η διαρκής
αξιολόγηση και επανιεράρχηση των οργανωτικών δοµών είναι
προϋποθέσεις, για να βελτιωθούν όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τα είπα αυτά µιλώντας ως ένας από τα δέκα εκατοµµύρια πολίτες. Μιλώντας ως Βουλευτής που θα ψηφίσει αυτόν τον προϋ-
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πολογισµό, λέω ότι µέσα από τις γραµµές του διαβάζω τις πιθανότητες να έχουµε µια καλύτερη Ελλάδα την επόµενη µέρα και
γι’ αυτό θα πρέπει να στηριχθεί. Οι αριθµοί από µόνοι τους δεν
µπορούν να µας οδηγήσουν πουθενά. Εµείς, µε τις πολιτικές µας
επιλογές, µπορούµε να οδηγήσουµε τους αριθµούς εκεί που
χρειάζεται η πατρίδα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, περιµένω στον
επόµενο προϋπολογισµό να έχουµε πράξει τα αυτονόητα, αυτά
που θα έκανε ο κάθε απλός πολίτης, πιθανώς ο πατέρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
∆ηµητρουλόπουλο.
Παρακαλείται τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από
τη Β’ Πειραιώς και –µεταξύ των άλλων- πρώην Αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Αναστάσιος Νεράντζης να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Νεράντζη, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Υπακούοντας την προτροπή του µόλις κατελθόντος συναδέλφου, ο οποίος είπε να ανακτήσουµε τη σοφία µας, θα διανθίσω
την οµιλία µου, η οποία είναι αφιερωµένη και στον Προεδρεύοντα, µε µερικές προσεγγίσεις που έκαναν επί µέρους και οι αρχαίοι.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα περνάει αυτήν την περίοδο, την
κατ’ ευφηµισµόν εορταστική, εν µέσω καθολικής απεργίας, γενικής ανεργίας, αγοραστικής απραξίας, εν µέσω υποχρεωτικής νηστείας και –ελπίζω- µετανοίας.
Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών έκαµε δήλωση λέγοντας ότι
ο προϋπολογισµός αυτός είναι συνεπής. Μα, για όνοµα του θεού!
Η αυτοκριτική έχει χαθεί από το κυβερνητικό στρατόπεδο; Τι θεωρείτε εσείς αυτοκριτική; Ότι είναι µια απλή λογιστική πράξη
στην οποία πιστώνεσθε όσα θετικά συµβαίνουν στο χώρο και
χρεώνετε στην Αντιπολίτευση όσα αρνητικά; Αυτό θα πει αυτοκριτική; Άραγε –για να πάω στη σοφία των αρχαίων- δεν έχετε
υπ’ όψιν σας τι είπε ο Πλάτων; «Ύστερον εµποιείσθε έθεσιν και
ασκήσεσιν». Χρειάζεται και συνήθεια, χρειάζεται και εξάσκηση,
για να δείτε την αλήθεια. Πολύ φοβούµαι ότι δεν διαθέτετε κανένα απ’ αυτά τα δύο στοιχεία.
Περί ποιας συνεπείας άραγε οµιλείτε και πού την επιδείξατε;
Πού υπάρχει συνέπεια, όταν µε τον προϋπολογισµό σας και την
εν γένει οικονοµική σας πολιτική καταφάσκετε ακριβώς τα αντίθετα απ’ όσα διακηρύσσατε µέχρι τώρα;
Εσείς δεν ήσασταν εναντίον της αποκρατικοποιήσεως της
Ολυµπιακής, γιατί ήταν ο εθνικός αεροµεταφορέας; Τώρα απολαµβάνετε τα δηµοσιονοµικά και άλλα οφέλη από την αποκρατικοποίησή της, αλλά συγχρόνως δεν αποκαθιστάτε και τους
οκτακόσιους υπαλλήλους της, όπως έχετε νοµική υποχρέωση.
Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε ότι ξεπουλάµε τον Οργανισµό
Λιµένος Πειραιώς στους Κινέζους; Μα, ο κ. Πάγκαλος παρέστη
στο επίσηµο γεύµα, παρουσία του Κινέζου Προέδρου της
«COSCO» και επήνεσε αυτήν τη συµφωνία.
Εσείς δεν ήσασταν εκείνοι που λέγατε ότι «δεν πωλούνται τα
ασηµικά», εννοώντας τις ∆ΕΚΟ στρατηγικής σηµασίας; Μα στον
προϋπολογισµό που συζητάµε έχετε εγγράψει κονδύλι 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ για την πώληση των ΕΛΤΑ, για την πώληση
της ΕΡΓΟΣΕ και άλλων τινών. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν εκείνος
που έλεγε ότι υπάρχουν χρήµατα και ευθύς αµέσως µίλησε περί
«Τιτανικού»; Περί ποιας συνεπείας, λοιπόν, µιλάµε; Το µόνο στοιχείο που συνδέει την Κυβέρνηση µε τη συνέπεια είναι ότι είστε
συνεπείς στην ασυνέπειά σας. Αυτή είναι η ιστορία.
Μάλιστα, για να θυµίσω και την αρχαία σοφία περί της οποίας
µίλησε ο προηγούµενος οµιλητής, ο Θουκυδίδης είπε: «Και την
ειωθυίαν αξίωσιν των ονοµάτων ες τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει». Ακόµη και την έννοια των λέξεων άλλαξαν, προκειµένου να
δικαιώσουν τις θέσεις τους. Αυτή είναι, λοιπόν, η συνέπειά σας!
Για να δούµε, όµως και τα περαιτέρω: Τι συµβαίνει; Πάµε στον
τοµέα της δικαιοσύνης, στον οποίον εγώ έχω την ευθύνη. Ρίξατε
καµµιά µατιά στο σωφρονιστικό σύστηµα; ∆ύο νεκρούς µέσα στα
κελιά είχαµε το περασµένο δεκαπενθήµερο. Εκατοντάδες χιλιάδες κρατούµενοι µετέχουν στην αποχή από το συσσίτιο. Και στο
διάστηµα αυτό ο Υπουργός παραµένει απαθής. Οι κρατούµενοι
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τον καταγγέλλουν –χρησιµοποιώ τις φράσεις τους- ότι «µένει στη
θεωρία». Εκείνος αφελώς επικαλείται ότι δήθεν δεν του εζήτησαν να τους δει, ότι δεν υπήρχε αίτηµα ακροάσεως. Και εν τέλει,
αποφασίζει να επισκεφθεί ο ίδιος τις φυλακές, για να µιλήσει µαζί
τους.
Εκείνο όµως που συµβαίνει είναι φοβερό. Υπάρχει µια βίαιη εισπήδηση της εκτελεστικής εξουσίας, σ’ αυτό που λέγεται δικαστική εξουσία. Έχετε δει ποτέ για παράδειγµα, ο κ. Κακλαµάνης
που είναι παλαιότατος κι έχει διατελέσει και Υπουργός ∆ικαιοσύνης, αλλά και πολλοί άλλοι από εµάς, που διακονούµε το χώρο
της Θέµιδος, έχετε δει αρµόδιο Υπουργό να καταφέρεται εναντίον της ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, γιατί µε
µεγάλη πλειοψηφία έκρινε ρύθµιση, που εισήγαγε ο ίδιος, ως
αντισυνταγµατική; Κατηγόρησε το Συµβούλιο της Επικρατείας
ότι αποµακρύνεται από τις παραδόσεις του. Έχετε δει Υπουργό
∆ικαιοσύνης να καταφέρεται εναντίον της ολοµελείας του Αρείου
Πάγου, γιατί µε µεγάλη πλειοψηφία απεφάσισε την απόρριψη
της προσφυγής του Υπουργού εναντίον αποφάσεως του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου, που δεν έθετε σε προσωρινή αργία
έναν ανακριτή, τον πρώην ανακριτή της υποθέσεως «SIEMENS»;
Έχετε δει Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ο οποίος να µην προασπίζεται
τη δικαιοσύνη από επιθέσεις είτε θεσµικών – Βουλευτών, για παράδειγµα- είτε από τον Τύπο; Έχετε δει Υπουργείο ∆ικαιοσύνης,
το οποίο να νοµοθετεί a la carte;
Μας έφερε εδώ το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης «µέτρα επιεικείας»,
µέτρα µε τα οποία τον διευκολύνοντα –ο λαός το λέει «τον καταδίδοντα»- φθάνει στο σηµείο και να τον απαλλάσσει. Και είπαµε: «Ωραία. Αναγνωρίζουµε µια γενικότερη σκοπιµότητα».
Τουλάχιστον να µην έχει ήδη αποκτήσει ο «διευκολύνων» την ιδιότητα του κατηγορουµένου. Έτσι το έκανε και η Γερµανία. Τουλάχιστον, λάβετε υπ’ όψιν σας άλλες περιπτώσεις της ελληνικής
νοµοθεσίας, η οποία σύγκρινε τα αδικήµατα των δύο. Ούτε και
αυτό έλαβε υπ’ όψιν η Κυβέρνηση.
Από την άλλη πλευρά, έχουµε τεράστια κενά στους δικαστές,
τεράστια κενά στους γραµµατείς. Έχουµε καρκινοβασία στο
θέµα της ανοικοδοµήσεως ή προόδου των εργασιών νέων σωφρονιστικών καταστηµάτων και νέων δικαστηρίων. Έτσι, έχουµε
προσδιορισµό δικασίµου στην Αθήνα, για το 2013 µε αρχές 2014,
κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν να επαίρεται κανείς; Μα έφερε πολλά νοµοσχέδια ο Υπουργός, πράγµατι. Μερικά από αυτά είχαν ήδη ολοκληρωθεί επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας παραδείγµατος
χάριν περί διαµεσολάβησης. Άλλα από αυτά στηρίχθηκαν στην
απόφαση της ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, για
παράδειγµα, περί διοικητικής µεταρρύθµισης και τα ψηφίσαµε,
διότι ήταν ορθά. Σε πολλά άλλα όµως, που έχουν ψευδεπίγραφο
τίτλο «Επιτάχυνση της δικαιοσύνης» καταγγέλθηκαν αρµοδίως
και από δικαστικές ενώσεις, αλλά και από µας τους ιδίους, ότι
επιφέρουν αρκετές καθυστερήσεις, αντί να ωφελούν.
Να, λοιπόν, γιατί εµείς διαµαρτυρόµαστε. Ένας κορυφαίος ρήτορας, ο ∆ηµοσθένης, έλεγε: «Τοις ελευθέροις µεγίστη ανάγκη
η υπέρ των πραγµάτων αισχύνη». Πρέπει λοιπόν, να φαίνεται
αυτή η «υπέρ των πραγµάτων αισχύνη» στο κάθε κείµενο της
όποιας κυβέρνησης, στην κάθε πράξη της όποιας κυβέρνησης,
στην κάθε ενέργεια της όποιας κυβέρνησης. Όσο συναντούµε
απουσία, όσο ψηλαφούµε την ανυπαρξία αυτού του αξιώµατος
της αισχύνης, που επικαλείται ο αρχαίος που σας ανέφερα, τόσο
εµείς θα είµαστε αντίθετοι. Γι’ αυτόν το λόγο δεν µπορούµε να
ψηφίσουµε τον παρόντα προϋπολογισµό, γι’ αυτόν το λόγο εκφράζουµε τη δική µας αντίθεση σε όλα αυτά, τα οποία προβάλλονται από και διά του συγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Τον καταψηφίζουµε.
Κύριε Πρόεδρε, τήρησα και τον χρόνο επακριβώς, κατά
γράµµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Νεράντζη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σωστά µε τίµησε ο αγαπητός
µου φίλος και επί τριάντα χρόνια συνάδελφος εδώ, ο κ. Νερά-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ντζης. Πρέπει να πω ως πρώην Υπουργός ∆ικαιοσύνης πως σε
ό,τι αφορά τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είναι ακριβώς έτσι τα
πράγµατα. Πρέπει όµως να πω ότι δεν θα υπήρχαν οι ελλείψεις
στο ∆ικαστικό Σώµα, επίσης θα είχαµε και αρκετούς δικαστικούς
υπαλλήλους για να µην έχουµε αυτές τις καθυστερήσεις, που αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας, εάν στην προηγούµενη πενταετία αντί εκατόν πενήντα χιλιάδων προσλήψεων, που έγιναν
ιδιαίτερα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις ∆ΕΚΟ κ.λπ., δίδονταν πιστώσεις για χίλιες θέσεις, για δικαστές και δικαστικούς
υπαλλήλους. Θα ήµασταν καλύτερα.
Αυτά µε όλη την αγάπη και εκτίµηση στον φίλο µου τον κ. Νεράντζη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλή η προσθήκη και
γίνεται καλύτερη όταν τίθεται υπό τον τίτλο της αγάπης και της
εκτίµησης που έχει ο Πρόεδρος, κ. Κακλαµάνης, προς τον κατελθόντα του Βήµατος κ. Νεράντζη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Και υπό το βάρος Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σίγουρα ο κ. Νεράντζης θα
έλεγε τη γνώµη του, αλλά δεν τον άκουγαν οι απόντες σήµερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ένιοι εξ ηµών λέγαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά οι απόντες σήµερα
από την Βουλή και σιωπώντες δεν σας άκουγαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να διατυπώσουµε τις
ευχαριστίες µας προς τον κ. Νεράντζη συνεπώς, για το ευσύνοπτον του λόγου εντός του χρόνου –ήταν κανονιστικά σωστόςκαι διότι κάπου υπήρχε µια αφιέρωση σε µένα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Πάντοτε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρατήρησα εκ του περιεχοµένου της αγορεύσεώς σας, ότι ίσως ήταν ταιριαστή η
αφιέρωση και σας ευχαριστώ και γι’ αυτό.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Το φροντίζω να είναι ταιριαστές
οι αφιερώσεις µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει τώρα ο κόουτς, δηλαδή ο συνάδελφος, άξιος του Θερµαϊκού εν γένει, ευρύτερα, Βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο προϋπολογισµός του 2011
αποτελεί το καλύτερο παράδειγµα οµολογίας, εκ µέρους της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ότι εξαπάτησε προεκλογικά και µετεκλογικά τον ελληνικό λαό. Αυτήν την εξαπάτηση απέδειξαν οι
εισηγητές και οι υπόλοιποι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας
στις οµιλίες τους. Με αριθµούς και στοιχεία αποδόµησαν εξ ολοκλήρου, τόσο τον απάνθρωπο αυτόν προϋπολογισµό, όσο και τα
όποια µετέωρα επιχειρήµατα που ακούστηκαν από την πλευρά
της Συµπολίτευσης. Απέδειξαν επίσης ότι όλες οι παραδοχές,
στις οποίες υποτίθεται ότι στηρίζεται ο προϋπολογισµός, είναι
εντελώς αβάσιµες.
∆υστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, ο νέος προϋπολογισµός, αποτελεί κάτι το τελείως διαφορετικό από αυτούς των παρελθόντων
ετών. Περιλαµβάνει µόνο αυξήσεις στα έσοδα, µόνο µειώσεις
στα έξοδα, νέους πρόσθετους φόρους και άπειρες περικοπές,
κρυφές και φανερές. Για τους αδύναµους και τους µη έχοντες
επιφυλάσσει περαιτέρω νέες θυσίες, χωρίς την παραµικρή µέριµνα. Πόση αξία, αλήθεια, µπορεί να έχει ένας προϋπολογισµός,
για τον οποίο δηλώθηκε από το ίδιο το Υπουργείο Οικονοµικών
ότι θα αναµορφώνεται ανάλογα µε τις µηνιαίες επιθυµίες της
τρόικας;
Ο νέος προϋπολογισµός, αντανακλά απόλυτα το καθεστώς
δουλείας για το λαό, που προβλέπει το µνηµόνιο, το οποίο µε περισσή χαρά µας επιβάλλει αυταρχικά η Κυβέρνηση. Γιατί τα µέλη
της δικής σας Κυβέρνησης, µε πρώτο τον Πρωθυπουργό, ήταν
εκείνα που δυσφηµούσαν την πατρίδα µας στο εξωτερικό, αποζητώντας, βάσει σχεδίου, την εξωτερική και στην ουσία εξωθεσµική παρέµβαση. Χθες, ο κ. Μαρτένς, ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Κόµµατος, είπε ότι τις αποφάσεις πρέπει να παίρνουν οι εκλεγµένοι από το λαό, αυτοί που δίνουν το πληρεξούσιο στο λαό και
όχι η οποιαδήποτε τρόικα. Αυτοί θα κάνουν µια συµφωνία και από
κει και πέρα, την ευθύνη την έχει η ίδια η Κυβέρνηση, που ψηφίστηκε από το λαό. Με αυτόν τον τρόπο θα ισχυρίζονταν ότι οι
δυσµενείς όροι µας επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
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το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ότι οι ίδιοι δεν µπορούν να
κάνουν τίποτα.
Έτσι και έγινε. Τα λόγια τους και η αβελτηρία τους εκτόξευσαν τα spreads από τις εκατόν τριάντα στις χίλιες µονάδες βάσης
µέσα σε λίγους µήνες. Ποιοι επένδυαν στη χρεοκοπία της Ελλάδας και εσείς µε την πρακτική σας τους παραχωρήσατε το έδαφος για να δηµιουργήσουν περιουσίες; Ήδη, µετά την
υπερήφανη υπογραφή του µνηµονίου, απεφάσισαν και διέταξαν
την εφαρµογή µέτρων, που άµεσα οδήγησαν σε δραστικές περικοπές µισθών στο δηµόσιο τοµέα και στις ∆ΕΚΟ, δραστικές
µειώσεις συντάξεων των χαµηλοσυνταξιούχων, εργασία µέχρι τα
βαθιά γεράµατα, µηδενισµό των επικουρικών συντάξεων, χιλιάδες απολύσεις στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ασφαλιστικά ταµεία µε µοναδική παροχή την ανασφάλεια, σε ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώµατα και εργασιακές σχέσεις µεσαίωνα, σε εκατοντάδες χιλιάδες νέων ανέργων, χωρίς επιδόµατα
ανεργίας.
Επιπλέον, όλοι οι Έλληνες υποφέρουν από µια σειρά από πρωτιές αυξήσεων στις τιµές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που κατάφερε η Κυβέρνηση. Ενδεικτικά αναφέρω: Πρώτοι στον
πληθωρισµό µε 5,2%. Πρώτοι στην αύξηση των τιµών των καυσίµων µε 37,9%. Πρώτοι στην αύξηση των τιµών των επιβατικών
µεταφορών µε 17,3%. Πρώτοι στην αύξηση των τιµών των τσιγάρων µε 8,7%. Πρώτοι στην αύξηση των ασφαλίστρων µεταφορών µε 12,4%. Και πρώτοι στην αύξηση του µεσαίου συντελεστή
του ΦΠΑ κατά 30%.
Όλα όσα πράξατε µέχρι σήµερα και όσα απεργάζεστε για το
µέλλον, το µόνο συµφέρον που διασφαλίζουν είναι των δανειστών και των τοκογλύφων και όχι το συµφέρον του ελληνικού
λαού.
Παρ’ όλα αυτά, έχετε το θράσος να ζητάτε συναίνεση από
εµάς για τα εγκληµατικά µέτρα σας, µια συναίνεση που εσείς την
αρνηθήκατε δύο χρόνια πριν για µέτρα σαφέστατα ηπιότερα, ενώ
εµείς ψηφίσαµε τριάντα τρία νοµοσχέδια από τα εξήντα δύο, εξήντα τρία, µε κόστος για την παράταξή µας, αλλά µε τη λογική ότι
πάνω από όλα είναι το συµφέρον της πατρίδος. Όπως, όµως,
σας απάντησε ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς, όποιος συναινέσει σε αυτά τα µέτρα, τα καταδικαστικά για τον κόσµο, είναι
συνένοχος στο έγκληµα.
Παραλείψατε, φυσικά, να µας αναφέρετε, έστω και µια χώρα
όπου παρόµοια µέτρα απέδωσαν το παραµικρό για τους κατοίκους της, πέρα από εξαθλίωση, µιζέρια, φτώχεια και κοινωνικές
εκρήξεις.
Σκοπεύετε να µας οδηγήσετε µέχρι και στο τελευταίο σκαλοπάτι µιας βαθιάς και πολύχρονης ύφεσης και να µετατρέψετε τη
χώρα µας σε τριτοκοσµική και το λαό σε πτωχούς. Είναι ολοφάνερο αυτό στο νέο προϋπολογισµό που, έστω και αισιόδοξα,
προβλέπει: ∆ηµόσιες επενδύσεις µείον 7,5%. Ιδιωτική κατανάλωση µείον 4,3%. ∆ηµόσια κατανάλωση µείον 8,5%. Ανεργία
14,5%. Ύφεση 3%. Τόκους 15,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για τα δάνεια που εσείς λάβατε από τους τοκογλύφους.
Το βασικότερο και το χειρότερο είναι ότι παρεδόθη µέρος της
εθνικής κυριαρχίας στην τρόικα και περιµένουµε να δούµε τι έπεται, δηλαδή για την εκµετάλλευση του Αιγαίου, για την ονοµασία
των Σκοπίων, για όλα αυτά τα σοβαρά θέµατα. ∆ιότι από τη
στιγµή που παραχωρείται εθνική κυριαρχία, όλα θα πρέπει να τα
περιµένουµε.
Η ύφεση της ανταγωνιστικότητας δεν λύνεται µε µείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, ο
Πρόεδρος του ΙΟΒΕ -εσείς τον βάλατε δεν είναι της Νέας ∆ηµοκρατίας- ο οποίος είπε ότι αυτό είναι τέταρτο κατά σειρά µέγεθος στο κόστος παραγωγής που επηρρεάζει την ανταγωνιστικότητα.
∆εν έχουµε, λοιπόν, ελπίδα να περάσουµε στην ανάπτυξη. Σ’
αυτήν την ανάπτυξη, την επιθυµητή, στην εκ νέου δραστηριοποίηση της επιχειρηµατικότητας και στις επενδύσεις, στοχεύει
το µοντέλο που εµείς προτείνουµε, µε το πρόγραµµα που ανακοινώσαµε πριν από λίγους µήνες. Προσβλέπει στην ανάκαµψη
και στην ανάπτυξη και όχι στη συρρίκνωση και στην καθίζηση,
που εσείς επιθυµείτε.
Βασικό όπλο µας είναι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
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του οποίου όλοι γνωρίζουµε την ευεργετική επίδραση που επιφέρει στην ανάπτυξη. Σύµµαχός µας οι µεγάλες δυνάµεις του
ελληνισµού, ο τουρισµός και η ναυτιλία, που θα δραστηριοποιηθούν και θα κινητοποιηθούν εκ νέου και η αξιοποίηση της εθνικής
περιουσίας, τα οποία τα λέει ο Πρόεδρός µας εδώ και µήνες. Επίσης, πρόσθετη βοήθεια παρέχουν και µεγάλες συµφωνίες όπως
αυτές που πετύχαµε µε τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
και µε το λιµάνι του Πειραιά, συµφωνίες που τόσο πολύ εσείς πολεµήσατε, προτάσσοντας ανύπαρκτα πετροδολάρια.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να αναφέρω και λίγα λόγια για
τον αθλητισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆υστυχώς, δεκαπέντε µήνες που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ η γενική εντύπωση που δηµιουργείται, ακόµα και σ’ έναν ανεξάρτητο
παρατηρητή, είναι ότι ο αθλητισµός, πλέον, απαξιώνεται και µαραζώνει στην πατρίδα µας.
Τα παρακάτω παραδείγµατα µας προϊδεάζουν για τις συνέπειες στη φυσική υγεία των πολιτών και κυρίως των παιδιών και
των νέων: Γήπεδα και κολυµβητήρια που κλείνουν, γιατί δεν
έχουν να πληρώσουν τους λογαριασµούς κοινής ωφέλειας. Ακύρωση σε όλη την περιφέρεια των αθλητικών έργων µέσω Σ∆ΙΤ
και µηδενισµός των αντίστοιχων κονδυλίων στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Είχαµε κάνει µετά από ενάµιση χρόνο είκοσι τέσσερα έργα, που είναι χρονοβόρα, δεκατρία κολυµβητήρια και έντεκα γήπεδα, µέσω Σ∆ΙΤ, τα οποία κόπηκαν. Συζήτησα µε τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πιστεύει στην ανταποδοτικότητα, και ελπίζω ότι γι’ αυτόν το λόγο µπορεί να τα βάλει πάλι.
∆ραστικές περικοπές στα ποσά που προορίζονταν για τη διοργάνωση των Special Olympics και των Μεσογειακών Αγώνων. Οι
Μεσογειακοί Αγώνες πήγαν σε περιφέρεια, ώστε να αναπτυχθεί
η περιφέρεια. Είναι οι πρώτοι αγώνες που γίνονται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι πρώτοι µεγάλοι αγώνες που γίνονται
και πρέπει να γίνουν όλα αυτά, τα οποία είχαµε υποσχεθεί ότι θα
γίνουν.
Σας καλούµε, λοιπόν, να αναθεωρήσετε την πολιτική σας, γιατί
ο αθλητισµός είναι κοινωνικό αγαθό, το οποίο η πολιτεία έχει
υποχρέωση να παρέχει προς κάθε πολίτη, δωρεάν και ανεµπόδιστα.
Κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Βοιωτίας,
κ. Τόγιας Βασίλειος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΓΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε συζήτηση για τον προϋπολογισµό και για την οικονοµία κατ’ επέκταση είναι κρίσιµη,
αλλά έχει και ένα µειονέκτηµα: Αναγκαζόµαστε να µιλάµε και να
αναφέρουµε αριθµούς.
Απορώ πώς αυτήν την ανάγνωση του προϋπολογισµού δεν την
κατανοούν οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας που επιµένουν
να υπερασπίζονται τα ανυπεράσπιστα.
Θα κοινοτοπήσουµε αν επαναλάβουµε για µια ακόµη φορά τις
αυταπόδεικτες ευθύνες της Νέας ∆ηµοκρατίας. Είναι χρέος
αυτής της παράταξης, επιτέλους, να τις αναλογιστεί και να προχωρήσει σε µια γενναία αυτοκριτική, για να πάµε παρακάτω.
∆εν χρειάζεται να αναφέρουµε τίποτα περισσότερο. Το 2006
έως το 2009 τετραπλασιάσατε το έλλειµµα. Το 2003 έως το 2009
διπλασιάσατε το χρέος και φέρατε τη χώρα να είναι στην τριακοστή θέση, µε τις δηµόσιες δαπάνες στο 47% του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος.
Αυτοί οι αριθµοί πρέπει να σας οδηγήσουν σε κάτι που δεν είχατε τον καιρό που κυβερνούσατε, δηλαδή, σε σεµνότητα και ταπεινότητα. ∆εν χρειάζεται να πούµε κάτι άλλο. Πρέπει, όµως, να
συµφωνήσουµε επιτέλους, για να προχωρήσουµε.
Πριν από ένα χρόνο η Ελλάδα απέφυγε τη χρεοκοπία, δεν απέφυγε όµως τη σωτηρία. Είµαστε στην καρδιά µιας µάχης που συ-
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νεχίζουµε και τη δίνουµε. Την απέφυγε µε όλα τα οικονοµικά
στοιχεία να είναι δυσµενή, να είναι σε βάρος της και πρώτα απ’
όλα -κάτι που είναι το κρισιµότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει
η ελληνική οικονοµία σήµερα και στην προοπτική της- το θέµα
του χρέους, το µεγάλο κρίσιµο θέµα του χρέους. Η αντιµετώπισή
του είναι «µητέρα» όλων των οικονοµικών µαχών. Ρίχνει βαριά τη
σκιά. Θα την παροµοίαζα µ’ ένα βρόγχο, µε ένα σκοινί βρεγµένο
που όσο περνάει ο καιρός σφίγγει ολοένα και περισσότερο σαν
θηλιά στο λαιµό της ελληνικής οικονοµίας. Το επιτόκιο που δίνουµε σήµερα για να διατηρήσουµε το χρέος είναι µεγαλύτερο
από την αύξηση του εισοδήµατος. Το χρέος, µε βάση αυτήν την
απλή οικονοµική θεώρηση, µας λέει ότι δεν είναι διατηρήσιµο.
∆εν µπορούµε να διατηρήσουµε τα επίπεδα του χρέους, όπως
έχουν έστω σήµερα. Εµείς έχουµε επιτόκιο αποπληθωρισµένο
6%, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µειώθηκε 5% και πάµε µε έλλειµµα προϋπολογισµού 8%.
Το χρέος είναι σήµερα στο 135%, αυξηµένο δηλαδή. Πού θα
βρίσκεται το 2015; Κανείς δεν µπορεί να το πει. Ποιος θα µας δανείσει τότε µέσω των οµολόγων; Ποια αγορά θα βρει να µας δανείσει; Ποια είναι η λύση;
Η αναφορά στο χρέος γίνεται γιατί χρειάζεται δράση. Χρειάζεται δραστική αντιµετώπιση σε ό,τι αφορά εµάς και σε ό,τι
αφορά τους άλλους. Γιατί αυτήν την κατάσταση δεν µπορούµε
να την αντιµετωπίσουµε µόνοι µας.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τους άλλους, σε συνδυασµό µε δικές
µας δράσεις και πρωτοβουλίες. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός µε την αποφασιστική και την τολµηρή τους παρέµβαση
πέρυσι, παίρνοντας επώδυνα µέτρα και µε τεράστιο κόστος, απέδειξαν ότι διαθέτουν κύρος και αποφασιστικότητα. Αυτού του κύρους και της αποφασιστικότητας πρέπει να κάνουν χρήση τώρα.
Και ο Πρωθυπουργός µε το τεράστιο κύρος που διαθέτει στο
εξωτερικό να πει, επιτέλους, στους άλλους, δηλαδή στους πιστωτές: «Το χρέος µας είναι και δικό σας χρέος και µε την έννοια του χρέους και µε την έννοια της υποχρέωσης». Αυτό πρέπει
να γίνει τώρα. Ελάτε να το διευθετήσουµε. Τώρα, όµως, γιατί
τώρα είναι η ώρα να γίνει αυτή η διευθέτηση που είναι εκτεθειµένες οι αγορές στα ελληνικά οµόλογα.
∆εύτερον, σε σχέση µε εµάς και τους άλλους: Μάχη και απαίτηση να υπάρξει πραγµατική Ευρωζώνη.
Λέγεται και είναι αλήθεια, ότι η Ευρώπη είναι ένας νοµισµατικός γίγαντας, αλλά είναι και ένας δηµοσιονοµικός νάνος.
Μπορούµε µε συγκεκριµένες ενέργειες και συγκεκριµένες
µάχες να απαιτήσουµε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και ουσιαστική λειτουργία της Ευρωζώνης, µε κορυφαίο το θέµα των ευρωοµολόγων, αλλά και περισσότερα, µε µεγαλύτερους προϋπολογισµούς, µε προοδευτική συµµετοχή των µελών στη λειτουργία της Ευρωζώνης. Γιατί η συµµετοχή της χώρας στη ζώνη του
ευρώ πρέπει να έχει επιτέλους και οφέλη, όχι µόνο κόστος. Και
αυτό το οφείλουν οι χώρες του Βορρά, που δόµησαν ένα ευρώ
κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα τους, που δόµησαν ένα ευρώ
κοµµένο και ραµµένο για να έχει αποτέλεσµα για αυτούς την παραγωγή πλεονασµάτων, ενώ για τις φτωχιές χώρες του Νότου,
µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την παραγωγή ελλειµµάτων.
Αυτό είναι υποχρέωσή τους και εµείς πρέπει να το διεκδικήσουµε.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά εµάς, η λύση δεν είναι να γίνουµε φτωχότεροι, η λύση δεν είναι να παράγουµε φτώχεια, δεν είναι να
παράγουµε συρρίκνωση. Η λύση είναι να παράγουµε πλεόνασµα.
Το χρέος και του προϋπολογισµού και της οικονοµίας µας από
εδώ και πέρα είναι η παραγωγή πλεονάσµατος µε τις εξής προτεραιότητες:
Πρώτον, έσοδα: Τα έσοδα ξέφυγαν. Φοροδιαφυγή: Αυστηρή
θέσπιση του «πόθεν έσχες». Χρειαζόµαστε νέο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα -ο κόσµος δεν αντέχει την αδικία κάποιοι
να πληρώνουν και κάποιοι να φοροδιαφεύγουν- που οδηγεί σε
δήµευση των φορολογικών στοιχείων όσων φοροδιαφεύγουν.
∆εύτερον, δηµόσια περιουσία: Έλεος! Επιτέλους συζητείται
σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο. Πρέπει να γίνει δηµόσια καταγραφή. Πρέπει να γίνει η αξιοποίησή της. Ένα κράτος που δεν
ξέρει τι έχει και τι περιλαµβάνει, δεν λειτουργεί.
Τρίτον, πλεόνασµα: Χρειαζόµαστε πλεόνασµα στις εξαγωγές
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για να µπορεί να λειτουργήσει η οικονοµία. Χωρίς πλεόνασµα
στο εµπορικό ισοζύγιο, τα πράγµατα θα χειροτερέψουν.
Τέταρτον, δηµιουργία παραγωγής και αύξηση παραγωγικότητας: Αυτό πρέπει να γίνει αυτήν τη στιγµή. Το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας προέχει και επιβάλλεται να υλοποιηθεί.
Χρειαζόµαστε δηµιουργία παραγωγικού προτύπου. Αυτή πρέπει
να είναι η προτεραιότητα της Κυβέρνησης από εδώ και πέρα και
εκεί θα κριθούµε, στην παραγωγή θετικού πλεονάσµατος. Χρειάζεται να λειτουργήσει το ΕΣΠΑ, να προχωρήσει η περιφερειακή
ανάπτυξη, να δοθούν αρµοδιότητες στους περιφερειάρχες, να
γίνουν επενδύσεις σε συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
να γίνουν στοχευµένες δράσεις µε εξωστρεφή προσανατολισµό.
Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακή πολιτική, χρειάζεται αναπτυξιακή ανάσα για να κατορθώσει να πάρει πλεόνασµα και να
ξεφύγει από την κρίση. ∆ιαφορετικά, τα χειρότερα είναι µπροστά µας.
Αυτός ο προϋπολογισµός, µε αυτές τις προϋποθέσεις, µπορεί
να είναι ένα θετικό βήµα για να επενδύσουµε στην ελπίδα και όχι
στο φόβο, που την έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός και που εµείς
µπορούµε να την εγγυηθούµε.
Με αυτές τις προϋποθέσεις ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι
ένα θετικό βήµα και να έχει ένα θετικό αποτέλεσµα. Γι’ αυτό και
τον υπερψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τόγια.
Το λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’ Αθηνών.
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε τον προϋπολογισµό και θεωρείται ότι συζητάµε. Επί
της ουσίας δεν συζητάµε, γιατί δεν έχουµε καµµία δυνατότητα,
έστω και αν αποφασίσουµε ή κριθεί από τη συζήτηση ότι κάτι
πρέπει να αλλάξει στον προϋπολογισµό, να µπορέσουµε να το
κάνουµε. Όπως δεν µπορούµε να το κάνουµε, γιατί δεν λειτουργούµε ως Κοινοβούλιο σε καµµία περίπτωση.
Πότε άλλαξε η διάθεση του οποιουδήποτε Υπουργού, ή της
γραφειοκρατίας, που έγραψε ένα νοµοσχέδιο που εισηγείται ο
αρµόδιος Υπουργός, από τη Βουλή; Πότε πραγµατικά ψηφίσαµε;
Είµαστε σε µια περίοδο, στην οποία ο κόσµος δικαιολογηµένα
είναι οργισµένος, όχι µόνο γιατί του είπαµε ψέµατα επί σειρά
ετών, γιατί επί σειρά ετών ψηφίζουµε πλασµατικούς και ανεφάρµοστους προϋπολογισµούς, αλλά γιατί σήµερα που του ζητάµε να κάνει όλες αυτές τις θυσίες -που έχει χάσει το 1/4 -1/3
του εισοδήµατος του- δεν του έχουµε περιγράψει δυο βασικά
πράγµατα:
Πρώτον, δεν του έχουµε περιγράψει ότι φτάσαµε στον πάτο
του βαρελιού, ότι δεν θα κληθεί να πληρώσει άλλο, ότι αυτοί οι
περιορισµοί αρκούν για να έρθει ένα αποτέλεσµα µετά από κάποια χρόνια.
∆εύτερον, δεν τον έχουµε πείσει –και δεν έχουµε πειστεί και
όλοι και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης και οι Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης- ότι αυτή η περιοριστική πολιτική θα φέρει, πράγµατι, αποτέλεσµα.
Έχω εδώ τον πίνακα µε τη συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισµού από το Υπουργείο Οικονοµικών, που αναφέρει ότι
το 2014 το χρέος θα φτάνει περίπου το 160% του ΑΕΠ.
Πώς µπορούµε, λοιπόν, να πούµε ότι αξίζουν όλες αυτές οι θυσίες, όταν δεν καταφέρνουµε να αλλάξουµε τα πράγµατα; Και
για να αλλάξουµε τα πράγµατα, νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξουµε
πρώτα απ’ όλα τον εαυτό µας. ∆εν µπορεί να είναι αυτή η εικόνα
του Κοινοβουλίου. ∆εν µπορεί να είναι αυτή η λειτουργία του Κοινοβουλίου. ∆εν µπορεί πλέον να στοιχιζόµαστε διαρκώς πίσω
από µια κοµµατική πειθαρχία σε οποιαδήποτε συζήτηση. ∆εν εξετάζουµε ενδελεχώς τα νοµοσχέδια. ∆εν λαµβάνονται υπ’ όψιν σοβαρές παρατηρήσεις. Ψηφίζονται νοµοσχέδια και σε µια
εβδοµάδα έρχεται τροπολογία, γιατί οι παρατηρήσεις που έκαναν οι Βουλευτές, δεν έγιναν δεκτές από τη γραφειοκρατία που
τα εισηγείται.
Έχουµε απολέσει το νοµοθετικό µας χαρακτήρα. Έχουµε ένα
χαρακτήρα επικυρωτικό και µιλάµε, µιλάµε, µιλάµε, µηρυκάζοντας ο καθένας την κοµµατική του θέση, χωρίς όµως να προτεί-
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νουµε πραγµατικά στον ελληνικό λαό ουσιαστικές λύσεις.
Και αν δεν αλλάξουµε τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής, είναι
βέβαιο ότι το πολιτικό σύστηµα θα παρασυρθεί στη δίνη αυτής
της κρίσης. Γιατί δεν υπερασπιζόµαστε σε καµµία περίπτωση τη
δουλειά που µας ανέθεσε ο κόσµος να κάνουµε. Και αυτή η δουλειά είναι να νοµοθετούµε και να ελέγχουµε. ∆εν κάνουµε τίποτα
από τα δύο µε τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το τελευταίο διάστηµα
βρέθηκα πολύ κοντά στον κόσµο, να πω ότι είναι πολύ µεγάλη η
απόσταση που χωρίζει πλέον την πλατεία Συντάγµατος από την
οποιαδήποτε γειτονιά της χώρας. Είναι πάρα πολύ µεγάλη η απόσταση που χωρίζει πλέον το ναό του Κοινοβουλίου από τον
κόσµο. Γι’ αυτό βλέπουµε αυτήν την οργισµένη αντίδραση, όχι
µόνο απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά στο σύνολο
του πολιτικού κόσµου.
Είµαι βέβαιος ότι µέσα από τις παρεµβάσεις που θα µπορούσαµε να κάνουµε και να συνδιαµορφώσουµε τελικά λύση στα
προβλήµατα, θα καταφέρναµε ενδεχοµένως να πείσουµε για το
ότι οι θυσίες έχουν νόηµα να γίνουν.
Σήµερα δεν έχουµε πείσει τον κόσµο ότι οι θυσίες έχουν νόηµα
να γίνουν. Σήµερα δεν έχουµε πείσει ότι υπάρχει µια σοβαρή, συγκροτηµένη, εναλλακτική πρόταση.
Ειπώθηκε πολλές φορές και από Υπουργούς της Κυβέρνησης
η ανάγκη συναίνεσης. Αλλά η συναίνεση δεν µπορεί να υπάρξει
έτσι απλά µε τη µορφή λευκής επιταγής. «Συναίνεση» σηµαίνει
«σύνθεση». «Συναίνεση» δε σηµαίνει επειδή κάποιος προτείνει
κάτι διαφορετικό, ενδεχοµένως εφαρµόσιµο, να µη γίνεται δεκτό.
Ποιος από τους συναδέλφους, τους λίγους, που παρακολουθούν τη συνεδρίαση σήµερα, είχε κάτι θετικό να προτείνει για τη
διαµόρφωση και του προϋπολογισµού και της κυβερνητικής πολιτικής; Πότε οι παρατηρήσεις του έγιναν δεκτές; Στο διάδροµο
της Βουλής, που προσπαθεί να βρει κάποιον Υπουργό και να του
πει σε τριάντα δευτερόλεπτα µια ιδέα;
Άκουσα πριν συνάδελφο να λέει ότι καταργήθηκαν τα Σ∆ΙΤ
στον αθλητισµό. Μα, τα Σ∆ΙΤ δεν επιφέρουν δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισµό. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει κάποιος Υπουργός στο τέλος που να αποφασίζει και να µην είναι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση αυτή που θα αποφασίζει για τη σύµπραξη µιας
συµβάσεως µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα; Ποιος ο
λόγος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υιοθετώντας µια φράση του νυν
Πρωθυπουργού «ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε», να πω ότι δεν
πρέπει πλέον να το λέµε µόνο για τη χώρα, αλλά πρέπει να το
λέµε και για την ίδια τη Βουλή, για τον τρόπο λειτουργίας του
πολιτικού συστήµατος.
Γιατί µόνο τότε, αν αλλάξουµε εµείς τον τρόπο λειτουργίας και
συµπεριφοράς µας, αν ανακαλύψουµε τους κοινούς τόπους, αν
δεχθούµε ότι οι τριακόσιοι που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό
έχουν ο καθένας την αυθεντικότητα της έκφρασής του και πρέπει να γίνει σεβαστή, αν σταµατήσει πλέον η γραφειοκρατία των
Υπουργείων και τώρα και η γραφειοκρατία της τρόικας να επιβάλει τις πολιτικές, αν συνθέσουµε απόψεις, θα µπορέσουµε να
πείσουµε ότι αλλάζοντας, µπορούµε να αλλάξουµε και τον τόπο.
Αλλιώς, ο κόσµος θα αλλάξει εµάς και θα αποκτήσει άλλη πολιτική ηγεσία µέσα από την οποία θα αντιµετωπίσει αυτήν την
κρίση διακινδυνεύοντας ενδεχοµένως το ρίσκο µιας άγουρης ή
όχι έτοιµης και χωρίς εµπειρία, για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα πολιτικής ηγεσίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα καταψηφίσω
τον προϋπολογισµό, γιατί δεν µου εγγυάται, ότι θα αλλάξουν τα
πράγµατα. Θα περίµενα µία σοβαρή πολιτική κουβέντα, για το
πώς θα αλλάξουµε το ίδιο το πολιτικό σύστηµα, ώστε να µπορέσουµε να φέρουµε πραγµατικό αποτέλεσµα στον τόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαρβιτσιώτη.
Πριν δώσω το λόγο στην κ. Ζήση, θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τα άνω δυτικά θεωρεία πα-
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ρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα ένας µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις Βυτίνας Αρκαδίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται και παρακαλείται η κ. Ροδούλα Ζήση, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ και Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, να λάβει το
λόγο.
Ορίστε, κυρία Ζήση, έχετε το λόγο.
ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, αναφερθήκατε στην αλλαγή αντίληψης,
στην αλλαγή που πρέπει να γίνει, στο άλλο µοντέλο πια σκέψης
πολιτικής διακυβέρνησης, κοινοτικής συνεργασίας, αλλαγής του
πολιτικού συστήµατος.
«Αυτός που δεν αναγνωρίζει τα προβλήµατα αφήνει ανοιχτή
την πόρτα απ’ όπου καταφθάνουν οι τραγωδίας», λέει ο Πάολο
Κοέλο στο «Εγχειρίδιο του Πολεµιστή του Φωτός». Και εµείς και
εσείς, κύριοι συνάδελφοι, κοινοβουλευτικοί πολεµιστές και µαχητές όλων των κοµµάτων οφείλουµε να βρούµε τον κοινό βηµατισµό, για να µην αφήσουµε ανοιχτή την πόρτα στην
τραγωδία-χρεοκοπία της χώρας µας. Οφείλουµε να συζητήσουµε, να σχεδιάσουµε, να αντιπαρατεθούµε και να συνθέσουµε,
όµως, όχι µόνο πάνω στα µεγέθη του κρατικού προϋπολογισµού,
αλλά και πάνω στην πολιτική κατεύθυνση που παίρνει η χώρα,
για τα επόµενα χρόνια.
Να δούµε κατάµατα την αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να την πούµε στον ελληνικό λαό, χωρίς να προσκρούουµε στα βράχια της προνοητικής αυτοσυντήρησης του
πολιτικού µας συστήµατος. Να µετρήσουµε το πολιτικό µας ανάστηµα µε µέτρο την αυτογνωσία, την αυτοκριτική και τη δηµιουργική µας συνεισφορά στο µεγάλο εγχείρηµα της διεξόδου
από την ύφεση και στην ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
Ο προϋπολογισµός του 2011 αντανακλά την αλήθεια, την ειλικρίνεια και τις ενέργειες, που κατευθύνουν σε αυτούς τους στόχους. Είναι ένας προϋπολογισµός που βασίζεται σε έγκυρα
στατιστικά δεδοµένα, κάτι που αποτελεί ήδη µία πρώτη µεγάλη
κατάκτηση της Κυβέρνησης στον αγώνα για την ανάκτηση της
ευρωπαϊκής και διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας µας. Είναι το
εργαλείο της ετοιµότητας, της άµυνας και της θωράκισης που
χρειάζεται η χώρα για το επόµενο βήµα, για το δίδαγµα, για το
πόρισµα που έχει ανάγκη, για να αντιµετωπίσει η χώρα την κρίση
και τις παγίδες της.
Ζούµε σε µία εποχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα
µπορούσε να χαρακτηριστεί µε µία φράση ως η εποχή των συνδέσεων. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας µας η µελλοντική
της πορεία δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεµένη µε την πάλη, που
διεξάγεται αυτήν τη στιγµή για τη µελλοντική φυσιογνωµία,
ακόµη και για το ίδιο το µέλλον της Ευρώπης. Ποτέ άλλοτε στην
ευρωπαϊκή ιστορία δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεµένες οι εξελίξεις στη γηραιά ήπειρο µε τις εξελίξεις στο παγκόσµιο επίπεδο.
Αν έχει αποδείξει κάτι αυτή η κρίση, αυτό είναι ότι δεν αφορά
µόνο την Ελλάδα. ∆εν είναι ένα αποκλειστικά ελληνικό φαινόµενο, µία ελληνική εξαίρεση. Αντιθέτως, πρόκειται για µία κρίση
πολύπλευρη, για κρίση συστηµική, για κρίση πρώτα πολιτική, για
κρίση θεσµών και έπειτα οικονοµική. ∆εν αφορά την Ελλάδα,
ούτε καν την οµάδα των µελών του ευρωπαϊκού Νότου, που µε
περισσή περιφρόνηση κάποιοι διεθνώς, θέλησαν να αποκαλέσουν «PIIGS», από τα αρχικά των λέξεων Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία εις την αγγλικήν. Είναι µία κρίση που
έχει φέρει στην επιφάνεια τις δοµικές αστοχίες µίας νοµισµατικής Ένωσης, που δεν συνοδεύτηκε από θεσµικά κατοχυρωµένη
και δηµοκρατική οικονοµική διακυβέρνηση.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, ηγέτης
της απήχησής του στα προβλήµατα της ανθρωπότητας, σηκώνει την Ελλάδα ψηλά, ψηλότερα. Προσπαθεί να τη βγάλει από το
αδιέξοδο µε στόχο του την εξαντλητική ανοδική ευθεία της ανάπτυξής της, χωρίς πλαγιοδροµήσεις και αναβολές. Κατάφερε ο
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Έλληνας Πρωθυπουργός µε τις σκληρές διαπραγµατεύσεις να
γίνεται σήµερα λόγος επίσηµα για ευρωοµόλογα, για µόνιµους
θεσµούς οικονοµικής διακυβέρνησης, που θα αξιοποιούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -σε ένα ρόλο περισσότερο πολιτικόαλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και για
ένα γνήσιο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, που θα είναι σε θέση να
στηρίξει το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Έτσι ερµηνεύεται και η πρωτοποριακή πρόταση του Πρωθυπουργού, για την ενεργοποίηση του µηχανισµού της πρωτοβουλίας των πολιτών µε τη συλλογή ενός, τουλάχιστον, εκατοµµύριου υπογραφών, ώστε να τεθεί επίσηµα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ζήτηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης
και της έκδοσης του ευρωοµολόγου. Θα είναι η πρώτη φορά που
θα ενεργοποιηθεί αυτός ο µηχανισµός. Και είναι η κατάλληλη
στιγµή, διότι επείγει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει
σαφές και κατανοητό και στις Βρυξέλλες ότι οι λαοί έχουν λόγο
για το µέλλον του ευρώ, για το µέλλον της Ευρώπης.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της
Βουλής, οφείλω να σας πω ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει κάνει
ήδη όλες αυτές τις διεργασίες. σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας της Συνθήκης της Λισαβόνας, ώστε σε κοινές συνεδριάσεις µε άλλες επιτροπές να
έχουµε ήδη καταθέσει συνεισφορά γνώµης µετά από αρκετές
συνεδριάσεις για το θέµα της πρωτοβουλίας των πολιτών στηρίζοντας έτσι τη συµµετοχική δηµοκρατία, τη διαβούλευση και την
κοινή πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται αλλαγή µοντέλου.
Αλλαγή µοντέλου πολιτικής διαχείρισης και οικονοµικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισµός που συζητούµε, είναι ένα εργαλείο
προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Κυβέρνηση της χώρας και η στήριξη που θα δώσει, µέσω των
κονδυλίων του προϋπολογισµού, σε µία ανάπτυξη έξυπνη, βιώσιµη και φιλική προς το περιβάλλον, θα κρίνουν σε µεγάλο
βαθµό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της περιφέρειας κυρίως και
την ευηµερία των περιφερειών µας.
Με την έννοια αυτή η Μαγνησία που συµµετέχει στις θυσίες
όλου του ελληνικού λαού, συµµετέχει στην κοινή µείζονα προσπάθεια του ελληνικού λαού, απαιτεί πολλά και προσδοκά πολλά
από την προσπάθεια αυτή, γιατί έχει πολλά να ωφεληθεί για το
µέλλον και την προκοπή της από την ευόδωση αυτής της τιτάνιας προσπάθειας.
Χρειαζόµαστε ένα νέο όραµα, ένα µοντέλο ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης της οικονοµίας που να προσφέρει στους πολίτες
µία κάποια προοπτική, µία κάποια αξιοπρέπεια, κύριοι Υπουργοί,
και ελευθερία και όχι απλώς την επιβίωση.
Η συνταγή µας για την επιτυχία έγκειται σε τρεις λέξεις: ∆ουλειά, δουλειά, δουλειά. Είναι ακόµη η συνεργασία, η συνέργεια,
η διαβούλευση και η συναίνεση, οι έννοιες κλειδιά, για να κατορθώσουµε να διορθώσουµε τα λάθη και να ανταποκριθούµε
στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Χρειάζεται εργατικότητα, αφοσίωση, ενδιαφέρον, δηµιουργικότητα χωρίς όρια, γιατί τα όρια τα µόνο όρια, όπως πάντα- είναι τα όρια του οράµατός µας, να
συνεισφέρουµε στην κοινωνία µας και να αποτελούµε µέρος της
και προοπτική της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
Και η κοινωνία µας απαιτεί να προωθηθούν τοµές, καινοτοµία,
µεταρρυθµίσεις και την εγγύηση ενός σχεδίου ασφάλειας, που
µπορεί να αντιµετωπίσει την απειλή της φτώχειας και της περιβαλλοντικής υποβάθµισης, που εγγυάται την Ελλάδα των περιφερειών και τις βιώσιµης ανάπτυξης, που ορίζει την πολιτική και
οικονοµική σταθερότητα και την προοδευτική πορεία της χώρας
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των πτερύγων της Βουλής,
όσο εντατική και εάν είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης, χρειάζεται συµµετέχοντες τους Έλληνες πολίτες και όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Γι’ αυτό και σας καλώ να στηρίξετε τον προϋπολογισµό και επιµένω και εµµένω, επειδή η
εµµονή στο στόχο της σωτηρίας της Ελλάδας είναι η εντολή του
ελληνικού λαού. Είναι ένα χρέος απέναντι στον όρκο που δώ-
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σαµε στην πατρίδα, αλλά και στην ελπίδα, ότι δεν θα την εγκαταλείψουµε ποτέ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε και για
το χρόνο –αλλά αυτό είναι δευτερεύον- και για το περιεχόµενο
της αγόρευσής της την Αντιπρόεδρο κ. Ροδούλα Ζήση.
Παρακαλείται ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χάρης Καστανίδης να λάβει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περίπου ένα χρόνο τώρα η
χώρα µας αντιµετωπίζει έκτακτες οικονοµικές συνθήκες. Η Κυβέρνηση έχει κληθεί να τις αντιµετωπίσει εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα αυστηρών δηµοσιονοµικών περιορισµών, ένα
πρόγραµµα το οποίο έχει επιβάλλει θυσίες στον ελληνικό λαό,
τις οποίες έχει αποδεχθεί να επωµισθεί, έχοντας εύλογες προσδοκίες ότι θα πετύχει.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα, όσο δηλαδή η χώρα βιώνει µεγάλη
οικονοµική κρίση, διατυπώνονται στη δηµόσια συζήτηση ορισµένα ερωτήµατα στα οποία θέλω ν’ απαντήσω.
Το πρώτο ερώτηµα που διατυπώνεται είναι εάν η χώρα µπορούσε µε διαφορετικούς χειρισµούς της Κυβέρνησης να αποφύγει την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης. Η απάντηση είναι
ότι κατά το µήνα Απρίλιο, όταν ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αποφάσισαν την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης, περιθώρια διαφορετικής επιλογής δεν υπήρχαν, διότι ήδη οι αγορές
είχαν «αποφασίσει» µε τον τρόπο τους ότι δεν υπήρχαν πια δανειοδοτικές δυνατότητες προς µία χώρα, η οποία παρουσίαζε αρνητικά δηµοσιονοµικά µεγέθη.
Οι επιλογές που είχε η Κυβέρνηση εκείνη τη στιγµή στη διάθεσή της ήταν ή ν’ αποφασίσει την προσφυγή στο µηχανισµό
στήριξης ή να καταφύγει σε δραµατικές επιλογές σχετικά µε
τους µισθούς και τις συντάξεις.
Επέλεξε την πρώτη εκδοχή. Η εξέλιξη των γεγονότων δικαίωσε την επιλογή της Κυβέρνησης, ότι δηλαδή δεν υπήρχε άλλη
δυνατότητα πλην της προσφυγής στο µηχανισµό στήριξης, εξαιτίας της άρνησης των αγορών να συνεχίσουν την δανειοδότηση
προς τη χώρα.
Όταν κάνω λόγο για γεγονότα, τα οποία ακολούθησαν, αναφέροµαι στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η οποία είναι η δεύτερη
χώρα που προσέφυγε –για διαφορετικούς βέβαια λόγους- στο
µηχανισµό στήριξης και η πιθανολογούµενη τρίτη περίπτωση
προσφυγής της Πορτογαλίας, ενώ την ίδια ώρα όλες οι χώρες
της Νότιας Ευρώπης δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από τις επιθέσεις των αγορών.
Το δεύτερο ερώτηµα, το οποίο πλανάται στη δηµόσια συζήτηση, είναι γιατί οι διεθνείς αγορές επέλεξαν να επιτεθούν σε
βάρος της χώρας µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου και όχι νωρίτερα. Η απάντηση έχει δύο όψεις, τις οποίες θέλω να περιγράψω.
Προ των εκλογών του Οκτωβρίου του 2009 στους κύκλους της
Ευρωζώνης ήταν γνωστό το οικονοµικό και δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας, αλλά δεν ήταν γνωστό στην πλήρη έκτασή
του. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει µέχρι και αυτήν τη στιγµή
διαδοχικές δηλώσεις είτε Υπουργών Οικονοµικών άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε θεσµικών παραγόντων του EUROGROUP ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλώσεις οι
οποίες επιβεβαιώνουν ότι ναι µεν είχε προσδιοριστεί το πρόβληµα, αλλά η ακριβής έκτασή του αποσαφηνίσθηκε µέσα από
τις συνεχείς αναθεωρήσεις των δηµοσιονοµικών στοιχείων µετά
τον Οκτώβριο του 2009.
Η αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών στοιχείων δεν έγινε και
δεν γίνεται, όπως ορισµένοι υπονοούν, επειδή η ελληνική Κυβέρνηση προσέφερε τα στοιχεία, αλλά γιατί η EUROSTAT και οι
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε συνεχείς ελέγχους προσδιόρισαν τα πραγµατικά µεγέθη µετά τις
εκλογές του Οκτωβρίου.
Όταν οι αγορές αντελήφθησαν ποια είναι η πραγµατική δηµοσιονοµική εικόνα της χώρας, είχαν έναν πρόσθετο λόγο –πέραν
του δισταγµού για τη δανειοδότησή της - να ασκήσουν πίεση
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προς την Ελλάδα. Ο λόγος αυτός ήταν απολύτως πραγµατιστικός, αλλά και ιδεολογικός.
Όταν ξέσπασε η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση, ξεκινώντας από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και διαδιδόµενη
σ’ όλο τον κόσµο, οι διεθνείς αγορές µπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απεδέχθησαν –
πιέζοντας ταυτοχρόνως- τη γενναία χρηµατοδότηση από το
κράτος.
Η αποτροπή της κατάρρευσης του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος οφείλεται στην αποφασιστική και γενναία χρηµατοδότηση των προϋπολογισµών των κρατών, προϋπολογισµών
βεβαίως που συγκροτούνται από έσοδα των φορολογουµένων.
Οι διεθνείς αγορές εκείνη την περίοδο της οξυµένης κρίσης βολεύονταν, γιατί η χρηµατοδότηση εξασφάλιζε ότι δεν θα υπήρχε
άλλος οργανισµός, όπως η LEHMAN BROTHERS, που θα κατέρρεε.
Όταν το καλοκαίρι του 2009 άρχισε να συστηµατοποιείται η
συζήτηση µεταξύ κυρίως ισχυρών χωρών, ότι για να αποτραπούν
µελλοντικές κρίσεις θα έπρεπε οι ισχυρές οικονοµίες να αποφασίσουν µέτρα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε παγκόσµια
κλίµακα, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θέλοντας να δείξουν
ποιος είναι αυτός ο οποίος κανοναρχεί στη διεθνή οικονοµία.
Αφού, λοιπόν, εισέπραξαν όσα εισέπραξαν από τις κρατικές
ενισχύσεις, µπροστά στον κίνδυνο να υπάρξουν χρηµατοπιστωτικοί κανόνες, επέλεξαν έναν αδύναµο κρίκο των χωρών ανά τον
κόσµο –ήταν η Ελλάδα- προκειµένου να επιτεθούν και να δηλώσουν έτσι ότι οι ίδιες προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο παγκόσµιο
οικονοµικό σκηνικό. Οι δύο αυτοί λόγοι εξηγούν γιατί οι διεθνείς
αγορές επέλεξαν την επίθεση µετά τις εκλογές του Οκτωβρίου
του 2009.
Ποιες είναι όµως τώρα οι διεθνείς αγορές; Πίσω από το γενικό
χαρακτηρισµό «διεθνείς αγορές» κρύβεται ένας «θεός», τον
οποίο καλούνται πολλοί να υπηρετήσουν. Οι διεθνείς αγορές
είναι µερικές δεκάδες γίγαντες χρηµατοπιστωτικοί, τράπεζες
επενδυτικών πρωτοβουλιών, επενδυτικά κεφάλαια και οίκοι αξιολόγησης.
Το δοµηµένο αυτό σύστηµα είναι που προσδιορίζει τις εξελίξεις, γι’ αυτό και καθιστά επιτακτική την υποχρέωση των χωρών
της παγκόσµιας κοινότητας, όχι µόνο να αντιληφθούν, αλλά και
να προχωρήσουν σε ρυθµίσεις που δεσµεύουν τη λειτουργία των
αγορών.
Το τρίτο ερώτηµα που πλανάται στη δηµόσια συζήτηση είναι
εάν τα µέτρα, τα οποία έλαβε η ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία µε τους δανειστές µας και τα οποία συµπυκνώθηκαν στο
µνηµόνιο, είναι µέτρα που αναλογούν σε µια προοδευτική σοσιαλδηµοκρατική και κεντροαριστερή κυβέρνηση.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπό στοιχειωδώς οµαλές οικονοµικές συνθήκες καµµία κυβέρνηση που
εκπροσωπεί το χώρο της σοσιαλδηµοκρατίας δεν θα ελάµβανε
τέτοια µέτρα. Ορισµένα από τα µέτρα που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού ή στην αναδιάρθρωση των
κρατικών λειτουργιών οφείλαµε να τα υποστηρίξουµε σε κάθε
περίπτωση. Υπάρχουν όµως άλλα που δεν ταιριάζουν στην ιδεολογική και προγραµµατική φυσιογνωµία του κόµµατος που κυβερνά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους µας και τους
πολίτες, είναι ότι τα µέτρα αυτά έχουν αποφασιστεί κάτω από
συνθήκες απόλυτα έκτακτες, υπό τις οποίες το προέχον κριτήριο
της κυβερνητικής πολιτικής είναι να σωθεί η χώρα εν µέσω αλλεπάλληλων οικονοµικών κυµάτων που φέρει η δηµοσιοοικονοµική κρίση.
Είναι, επίσης, προφανές, ότι η Κυβέρνηση πράττει και οφείλει
να πράττει διαρκώς στους άλλους τοµείς, πέραν της οικονοµίας,
µε τρόπο που να επιβεβαιώνει την ιδεολογική και προγραµµατική
φυσιογνωµία της. Υπάρχουν τοµείς όπως η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή η πρόνοια, στους
οποίους η επιβεβαίωση της φυσιογνωµίας ενός κόµµατος της κεντροαριστεράς είναι απολύτως αναγκαία. Ως προς την υποθηκευµένη οικονοµία, λόγω των αρνητικών εξελίξεων κατά τα
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προηγούµενα έτη, η υποχρέωση της Κυβέρνησης είναι να διασώσει τη χώρα από οικονοµική καταβύθιση.
Με την πάροδο του χρόνου και όσο θα σταθεροποιείται η οικονοµική κατάσταση, θα επανέλθουν πολιτικές για τους πολίτες
που χειµάζονται και πρέπει να υποστηριχθούν.
Όσο όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός
και η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει δυσβάσταχτες οικονοµικές συνθήκες, τόσο στους Έλληνες πολίτες οξύνεται το αίσθηµα ότι µια
θυσία δικαιώνεται, όχι µόνο ως προς τα οικονοµικά αποτελέσµατα, αλλά και όσο περισσότερο εδραιώνεται στο ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον το αίτηµα της δικαιοσύνης. Οι πολίτες ζητούν η δικαιοσύνη να είναι στοιχείο της συµπεριφοράς όλων µας
και απαιτούν να υπάρξει παραδειγµατική τιµωρία και απόδοση
της ευθύνης σ’ αυτούς που θα κριθεί από τα εκάστοτε αρµόδια
όργανα, ότι όντως ευθύνονται για την αρνητική εξέλιξη της οικονοµίας µας.
Έχετε ακούσει όλοι σας –είµαι σίγουρος- όπως έχω ακούσει
και εγώ, ότι το αίτηµα αυτό επανέρχεται και σε δηµόσιες και σε
κατ’ ιδίαν συζητήσεις. Βεβαίως, καµµία τιµωρία ή αναγνώριση
ευθύνης δεν µπορεί να γίνει χωρίς τον απόλυτο σεβασµό των δικονοµικών εγγυήσεων και του νοµικού πολιτισµού. Αλλά ο ελληνικός πολιτικός κόσµος, όπως και η δικαιοσύνη, πρέπει να
λάβουν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν ότι η εγκαθίδρυση αισθήµατος δικαιοσύνης ελαφρύνει το βάρος που έχει αναλάβει ο ελληνικός
λαός. Άρα, θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε σ’
αυτό το αίτηµα.
Ορισµένοι σκέφτονται ότι µια βασική πηγή προβληµάτων είναι
ο νόµος περί ευθύνης υπουργών. ∆εν έχουν εν όλω άδικο. Αλλά
η εφαρµογή -σπεύδω να δηλώσω- ενός νόµου, ακόµα και αν προβλέπει σηµαντικούς περιορισµούς, πρωτίστως επαφίεται στην
αποφασιστική στάση και βούληση µιας Κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων να τον εφαρµόσουν.
Τα προβλήµατα κυρίως ξεκινούν από την ενδοτική στάση
προηγούµενων κυβερνήσεων στον πειρασµό να µην εφαρµόσουν
το νόµο περί ευθύνης υπουργών. Η αποφασιστική στάση της παρούσας Κυβέρνησης είναι ότι πρέπει πρώτον, να εφαρµόσει το
νόµο περί ευθύνης υπουργών και δεύτερον, στα περιορισµένα
όρια που επιτρέπει το Σύνταγµά µας, να υπάρξουν µεταβολές
του.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης θα αναλάβει πολύ σύντοµα νοµοθετική πρωτοβουλία που θα τροποποιεί το νόµο περί ευθύνης
υπουργών, µέσα βέβαια στα περιθώρια που επιτρέπει το άρθρο
86 του ισχύοντος Συντάγµατος. Τα µέτρα που θα συγκροτήσουν
αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία είναι κυρίως τα µέτρα που
έχει αποφασίσει η Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας µε συµφωνία, αν όχι όλων, των περισσοτέρων κοµµάτων.
Αλλά η ουσιαστική και θεαµατική µεταβολή του νόµου περί ευθύνης υπουργών θα γίνει µετά την Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Μέχρι τότε, οφείλουµε να δώσουµε δείγµα γραφής.
Θα υπάρξουν και άλλες βεβαίως θεσµικές πρωτοβουλίες από
το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. ∆εν θα σας κουράσω στη συζήτηση
επί του προϋπολογισµού. Θα είναι κυρίως πρωτοβουλίες για την
ψήφιση αναµορφωµένων των βασικών κωδίκων, δηλαδή του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, του Ποινικού Κώδικα, του Σωφρονιστικού Κώδικα, Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά και του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας.
Θα υπάρξουν, επίσης, πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της
ψηφιακής δικαιοσύνης, µια επιλογή που είναι εκ των ων ουκ άνευ,
διότι η δικαιοσύνη στην πράξη δεν µπορεί να απονεµηθεί σωστά
και ταχέως αν δεν φτάσουµε στην ψηφιακή της υποστήριξη.
Άλλες χώρες το έχουν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια.
Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι µια σειρά από δράσεις εντασσόµενες στο πρόγραµµα της ψηφιακής σύγκλισης και στο πρόγραµµα της διοικητικής µεταρρύθµισης θα καταλήξουν, µε την
επιλογή αναδόχων, στους πρώτους τρεις µε τέσσερις µήνες του
εποµένου έτους, του 2011, οπότε θ’ αρχίσουν πια να διαµορφώνονται
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε όλοι ότι στις δύσκολες περιόδους χρειάζεται µεγάλο πολιτικό θάρρος. Χρειάζεται πολιτικό σθένος για να υπερασπιστείς δύσκολες πολιτικές
επιλογές. Η Κυβέρνηση µε την συµπεριφορά της µέχρι σήµερα -
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και παρά τα επιµέρους λάθη που µπορεί κανείς να αναζητήσειέχει επιδείξει το πολιτικό σθένος και την αποφασιστικότητα να
διασωθεί η χώρα.
Νοµίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να κατατείνουµε προς
τον ίδιο στόχο, ο καθένας βεβαίως από την ιδεολογική και προγραµµατική του θέση, γιατί πριν απ’ όλα αυτό που αξίζει, πριν
από την εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης µερικότερης κοινωνικής
ή οικονοµικής πολιτικής, είναι η διάσωση της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κ. Χαράλαµπο Καστανίδη.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο η Βουλευτής Επικρατείας της
Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Ευγενία Σπέντζα-Τσουµάνη.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του εποµένου έτους θα πρέπει ασφαλώς να αξιολογηθεί µε γνώµονα την
κρισιµότητα της περίστασης. Το κύριο ερώτηµα εποµένως είναι
αν στον προϋπολογισµό του 2011 προδιαγράφονται οι δυνατότητες µιας αποτελεσµατικής διαχείρισης του δηµοσιονοµικού και
αναπτυξιακού προβλήµατος από την Κυβέρνηση, η οποία χρειάζεται να αντιµετωπίσει τη βελτίωση της θέσης της χώρας µας
στις διεθνείς αγορές, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την
ανάπτυξη. Είναι στοιχήµατα πολύ σηµαντικά αυτά που καλείται
να καλύψει.
∆υστυχώς το δείγµα γραφής, βάσει της µέχρι τώρα πορείας,
προδιαθέτει ήδη αρνητικά. Όπως τεκµηρίωσαν µε αριθµούς αρκετοί από τους συναδέλφους της παράταξής µας, ο προϋπολογισµός του 2011 αποτελεί ένα µνηµείο ανακρίβειας και
ασυνέπειας. Οι αποκλίσεις και οι αστοχίες σε µεγέθη, όπως η
ύφεση, τα έσοδα, ο πληθωρισµός και η ανεργία, µαρτυρούν την
ατελέσφορη πολιτική της Κυβέρνησης, το έλλειµµα σχεδιασµού,
την αδράνεια της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Κυρίως όµως επιβεβαιώνει ότι η τυφλή προσήλωση στους
όρους µιας δανειακής σύµβασης και µόνο δεν συνιστά πρόταση
διακυβέρνησης µε αναπτυξιακή προοπτική.
Έτσι, ο προϋπολογισµός του 2011 κληρονοµεί τα δηµοσιονοµικά βάρη και ακολουθεί εν πολλοίς την αποτυχηµένη φιλοσοφία
του φετινού προϋπολογισµού. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή
εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στα έσοδα και λιγότερο στις
δαπάνες, καταδικάζοντας επίσης και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Οι προβλέψεις για τα έσοδα είναι εξαιρετικά αισιόδοξες, δεδοµένης της σηµαντικής υστέρησης που παρατηρήθηκε το 2010,
αλλά και των αρνητικών ρυθµών ανάπτυξης που προβλέπονται
για το 2011. Η περαιτέρω αύξηση της έµµεσης φορολογίας αναµένεται να επιτείνει την ύφεση, επιφέροντας αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, καθώς η οριζόντια περικοπή εισοδηµάτων και οι φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν εξαντλήσει πια
την αντοχή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Από την άλλη, η ουσιαστική µείωση των δαπανών µέσω του περιορισµού της σπατάλης και της ριζικής αναδιοργάνωσης του
δηµόσιου τοµέα ναρκοθετείται από τη διατήρηση ισορροπιών µε
το συνδικαλιστικό κατεστηµένο. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων από βασικό αναπτυξιακό εργαλείο υποβιβάζεται σε λογιστικό εργαλείο, ενώ η υποχρηµατοδότησή του αποτελεί,
επίσης, ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ
και των Σ∆ΙΤ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοντά στα ζητούµενα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της αναπτυξιακής ώθησης, εξίσου θεµελιώδης είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η
στήριξη των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων. Ένας δηµοσιονοµικός σχεδιασµός θα έπρεπε οπωσδήποτε να λαµβάνει υπ’
όψιν τις µεγάλες κοινωνικές ανισότητες, συµπεριλαµβανοµένων
κι εκείνων µεταξύ γυναικών και ανδρών, για να πετύχει όχι µόνο
τη δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων, αλλά
και την εξοικονόµηση πόρων.
Από αυτό το Βήµα έχω ξαναϋποστηρίξει το θέµα της ανάγκης
της διαµόρφωσης προϋπολογισµών µε βάση το φύλο. Είναι κάτι
που η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε ξεκινήσει ως πιλο-
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τική εφαρµογή και είναι κάτι που βλέπουµε µε λύπη µας ότι η Κυβέρνηση θεωρεί ως µη αναγκαίο. Να υπογραµµίσω δε και να αναφέρω µια πολύ πρόσφατη, µόλις χθεσινή, ανακοίνωση του
αρµόδιου Επιτρόπου του Συµβουλίου της Ευρώπης Χάµαρµπεργκ, ότι «οι προϋπολογισµοί λιτότητας οδηγούν µαθηµατικά
σε παιδική φτώχεια».
Αυτό ετοιµάζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την εποµένη µέρα και για τα παιδιά µας;
Είναι, λοιπόν, αδύνατον ο προϋπολογισµός του 2011 να πετύχει αυτόν το στόχο της κοινωνικής ισορροπίας. Και αυτό για τους
παρακάτω λόγους: Πρώτον, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία διαµορφώνονται στο 1,15% του ΑΕΠ, υπολειπόµενες σηµαντικά του επιπέδου της προηγούµενης χρονιάς. Η περικοπή των
επιδοµάτων κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ αντιστοιχεί σε µείωση
περίπου 19%, µε χαρακτηριστικές τις περικοπές των επιδοµάτων
τριτέκνων και πολυτέκνων. Επίσης, η εξοικονόµηση 500 εκατοµµυρίων ευρώ από τα επιδόµατα ανεργίας αναµένεται να πλήξει
σηµαντικό αριθµό δικαιούχων, λαµβανοµένων, µάλιστα, υπ’ όψιν
και των προβλέψεων για την εκτόξευση του ποσοστού ανεργίας
στο 14,6% το 2011.
∆εύτερος λόγος, οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης εµφανίζονται µειωµένες κατά 15,6% σε σχέση µε τα µεγέθη του 2009, τη
στιγµή που τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα εσόδων λόγω της αυξανόµενης ανεργίας και της διείσδυσης µορφών ευέλικτης απασχόλησης.
Τρίτον, οι δαπάνες για την παιδεία µειώνονται συνολικά κατά
1,5 δισεκατοµµύριο σε σχέση µε το 2010 και ανέρχονται πλέον
στο 2,75% του ΑΕΠ, το χαµηλότερο ποσοστό των τελευταίων
τριάντα πέντε ετών.
Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι σε συνθήκες παρατεταµένης
ύφεσης, υψηλής φορολόγησης και αύξησης του κόστους διαβίωσης, η περιορισµένη αύξηση των πόρων του ΕΚΑΣ, καθώς και
η εκ νέου πρόβλεψη µιας, περιορισµένης επίσης, έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης δεν επαρκούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ώστε να διαµορφωθεί ένα αποτελεσµατικό
δίκτυ κοινωνικής προστασίας των χαµηλών εισοδηµατικών κλιµακίων που ζουν στο όριο της φτώχειας, που θα ξεπεράσουν σύντοµα το όριο της φτώχειας και που κινδυνεύουν από την
περιθωριοποίηση.
Θα ήθελα δε να σηµειώσω ότι, πέραν του ότι το ύψος των κοινωνικών δαπανών στη χώρα µας υπολείπεται του ευρωπαϊκού
µέσου όρου, το πρόβληµα έγκειται κυρίως στην αποδοτικότητά
τους, η οποία παραµένει από τις χαµηλότερες, αν όχι η χαµηλότερη, µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο το
οποίο, βεβαίως, επιτάσσει και µας υποχρεώνει να προβούµε σε
παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό της αναδιανοµής του εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία συµφωνεί µε
την ανάγκη δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε την προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, την ώθηση επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και τον εξορθολογισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Με
επίγνωση του θεσµικού µας ρόλου και µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις της χώρας, στηρίξαµε πρωτοβουλίες που
θεωρήσαµε σωστές και καταθέσαµε ρεαλιστικό σχέδιο έγκαιρα
για τη τόνωση της αγοράς και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Καταψηφίζουµε -καταψηφίζω κι εγώ προσωπικά- αυτόν τον
προϋπολογισµό για τους λόγους που εξέθεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ωστόσο, η καταγεγραµµένη, σύµφωνα µε πλήθος δεικτών,
ανεπάρκεια της οικονοµικής πολιτικής µάς προειδοποιεί όλους
ότι η Κυβέρνηση έχει τεράστια υποχρέωση, οφείλει να στρέψει
την προσοχή της στις προτεραιότητες που θέσαµε εγκαίρως, δηλαδή, στη διαρθρωτική µείωση των δαπανών, στην τόνωση των
φορολογικών εσόδων, στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου -που το ακούµε και δεν το βλέπουµε- στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας, της καινοτοµίας και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των κοινωνικών δαπανών. ∆ιαφορετικά, θα είναι υπόλογη ενός ακόµη σχεδίου επί χάρτου, διακυβεύοντας τη
συλλογική προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε και εµείς
την κ. Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία.
Καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή Ηµαθίας του ΠΑΣΟΚ κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για να ξεκινήσω από τον φίλο κ. Τζέκη, κατανοώ την πλευρά
της Αριστεράς όταν κάνει κριτική µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα,
γιατί πραγµατικά έχει µία συνέπεια, έχει σταθερές θέσεις, έχει
αγώνες κοντά στο εργατικό κίνηµα και εν πάση περιπτώσει, δεν
µπορεί να τους καταλογίσει και κάποιος κάτι, γιατί δεν κυβέρνησαν αυτοί τη χώρα.
Όµως, πραγµατικά µού προκαλεί µεγάλη εντύπωση να έρχονται Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας τους οποίους, λες και
έχουν πάθει πολιτική αµνησία, λες και για πρώτη φορά σ’ αυτήν
την χώρα θα ψηφίσουµε τον πρώτο προϋπολογισµό, ξεχνώντας
ότι µόλις πριν ένα χρόνο κυβερνούσαν αυτήν τη χώρα, δηµιούργησαν τα τεράστια ελλείµµατα, δεν άκουσα να λένε τίποτα για
όλα αυτά, όπου πήραν το χρέος από τα 160 δισεκατοµµύρια
ευρώ και το έκαναν να ξεπεράσει τα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πήραν το έλλειµµα από το 5% και το πήγαν στο 15%. Και έρχονται σ’ αυτήν την Αίθουσα -αφού είχαµε µία ανάπτυξη σ’ αυτήν τη
χώρα πάνω από τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες, φτάσαµε να
έχουµε αρνητικό πρόσηµο για πρώτη φορά- και εµφανίζονται, οι
καταστροφείς ουσιαστικά της ελληνικής οικονοµίας, ως τιµητές
και αναρωτιούνται γιατί υπάρχει µνηµόνιο σ’ αυτήν τη χώρα.
Κοιταχτείτε λίγο στο καθρέφτη! Θα πάρετε την απάντηση. Αν
κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως Νέα ∆ηµοκρατία, θα πάρετε την
απάντηση γιατί υπάρχει µνηµόνιο σήµερα στη χώρα.
Είναι ένας προϋπολογισµός που πραγµατικά πιστεύουµε ότι
µπορεί να οδηγήσει αυτήν τη στιγµή σε µία άλλη κοινωνική πολιτική, µπορεί να δηµιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στη χώρα; Είναι ένας προϋπολογισµός ο οποίος
πιστεύουµε ότι µπορεί, πραγµατικά, να απαντήσει στα τεράστια
προβλήµατα που έχει σήµερα ο τόπος;
∆εν είµαστε αιθεροβάµονες. Βλέπουµε ποια είναι η πραγµατικότητα και πάνω σ’ αυτήν την πραγµατικότητα, µέσα σε εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, προσπαθούµε να χτίσουµε
έναν προϋπολογισµό που ελπίζουµε και πιστεύουµε ότι θα είναι
µια βάση όπου η Ελλάδα θα µπορέσει να πατήσει σταθερά για να
κάνει τα επόµενα βήµατά της µπροστά. ∆ιότι όλα αυτά τα χρόνια
είχαµε µια διαρκή οπισθοδρόµηση της χώρας.
Και επειδή ακούω πολλούς Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας
να έρχονται εδώ και να µας περιγράφουν ότι αυτή η οικονοµική
πολιτική είναι λαθεµένη και θέλουν να µας πουν µια άλλη οικονοµική πολιτική, την οποία, βεβαίως, δεν την έχουµε ακούσει,
αναρωτιέµαι το εξής και είναι εύλογο το ερώτηµα: Καλά, οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας και ο κ. Σαµαράς, που σήµερα
είναι Αρχηγός της, αυτό το µαγικό µυστικό γιατί δεν το είπε στον
κ. Καραµανλή να µην εξαναγκαστεί να αποδράσει νύχτα και µάλιστα, χωρίς φεγγάρι; Να το έλεγε, λοιπόν, τότε, το µυστικό, να
λύναµε τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας και να µην είµαστε σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα να συζητάµε για µνηµόνια, για
τρόικες και για όποια άλλα ζητήµατα.
Επίσης, πολλοί Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας –και λυπάµαι ειλικρινά- ξέφυγαν από τη συζήτηση και άρχισαν να µιλάνε
για πατριωτισµό, άφησαν υπονοούµενα περί µειοδοσίας και µας
πήγαν πολλά χρόνια πίσω σε παρωχηµένα, σε ξεπερασµένα ζητήµατα. Σήµερα, οι νέοι άνθρωποι, οι άνεργοι, οι άνθρωποι του
µόχθου, της εργασίας έχουν άλλες προτεραιότητες και άλλες
ανάγκες και σίγουρα δεν µπορούν να αντιληφθούν όλα αυτά, τα
οποία µε λύπη µου ακούω από Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κάποιοι άλλοι µε ειρωνική, µάλιστα, διάθεση καταβάλλουν
προσπάθεια να απαξιώσουν τη συνεχή παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας στο εξωτερικό, όπου είναι στην πρώτη
γραµµή για τη σωτηρία της πατρίδας, αντί να επαινούν αυτήν τη
µεγάλη του προσπάθεια. ∆εν είναι κρυπτόµενος, δεν προσπαθεί
να δοξαστεί κρυπτόµενος ή -αν θέλετε- να αποδοκιµαστεί κρυπτόµενος. Είναι στην πρώτη γραµµή της µάχης και του αγώνα µε
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αποτέλεσµα να συζητάµε για το µηχανισµό στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητάµε για τα ευρωοµόλογα και, απ’ ό,τι
φαίνεται, να δικαιώνεται από πολλές χώρες κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, επιτέλους, µπαίνουν και τα πολιτικά
ζητήµατα σ’ αυτήν τη µεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει πλέον να δει τους λαούς και όχι τα συµφέροντα
µιας οικονοµικής ολιγαρχίας. Επαναπροσδιορίζει, λοιπόν, και
επαναπροσανατολίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις
πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις που παίρνει ο Πρωθυπουργός της χώρας µας.
Κύριε Υπουργέ, κατανοεί η ελληνική κοινωνία ότι είµαστε σε
έκτακτες ανάγκες και µοιραία το ΠΑΣΟΚ δρα έτσι, το οποίο
πραγµατικά βελτίωσε τα προηγούµενα χρόνια και κυρίως την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου το βιοτικό-οικονοµικό επίπεδο
των Ελλήνων, των συνταξιούχων, των εργαζόµενων. Το κατανοεί,
αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είµαστε λίγο δικαιότεροι. Το ότι
πάµε σε όλους ανάλογα µε το τι µισθό έχουν ή τη σύνταξη έχουν
και κάνουµε περίπου µε έναν ενιαίο τρόπο την περικοπή ίσως δεν
είναι και το δικαιότερο. Ίσως θα πρέπει να το δείτε ξανά αυτό το
κοµµάτι, γιατί πιστεύω ότι όταν ο κόσµος νοιώθει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, στηρίζει ακόµη περισσότερο.
Επειδή είναι παρών και ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, θέλω και
αυτόν να τον συγχαρώ δηµόσια γιατί, πραγµατικά, αφουγκράζεται την κοινωνία και παίρνει πολιτικές πρωτοβουλίες και νοµοθετήµατα που πραγµατικά θα εξυγιάνουν και την πολιτική ζωή της
χώρας και θα δώσουν µια άλλη κατεύθυνση µέσα στην ελληνική
κοινωνία, γιατί το πολιτικό προσωπικό σήµερα δοκιµάζεται, χλευάζεται και πιστεύω ότι πρώτα και κύρια από εκεί πρέπει να ξεκινήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆υστυχώς, ο χρόνος είναι αµείλικτος.
Επειδή προέρχοµαι από έναν αγροτικό νοµό, κύριε Υπουργέ,
πιστεύω ότι πρέπει –και άκουσα τον κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα όραµα, ότι έχει ένα σχέδιο για την ελληνική γεωργία- άµεσα, γρήγορα, έγκαιρα να έρθουν αυτά τα νοµοσχέδια
στη Βουλή για να δώσουν µια άλλη προοπτική και κατεύθυνση.
Επειδή αναφέρθηκα στους Έλληνες αγρότες, θα ήθελα -µιας και
είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος- να πω ότι η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να παραµείνει µε αυτά τα χαρακτηριστικά για να στηρίξει την
ελληνική ύπαιθρο, για να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες, διότι,
πραγµατικά, είναι ένα πολύ κρίσιµο και χρήσιµο εργαλείο.
Βέβαια, για να µπορέσουµε να αντισταθµίσουµε τις όποιες
απώλειες από το εισόδηµα, νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί µεγάλη
µάχη -παίρνει τις πρωτοβουλίες ο κ. Χρυσοχοΐδης- στη µείωση
του κόστους διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών.
Στηρίζουµε, λοιπόν, τον προϋπολογισµό, στηρίζουµε την Κυβέρνηση γιατί πιστεύουµε ότι µπορεί να δώσει ξανά προοπτική,
ελπίδα και ανάπτυξη στη χώρα. Εµείς θα σταθούµε δίπλα στην
Κυβέρνηση, η οποία µε υπευθυνότητα, µε σοβαρότητα και µε συνέπεια χαράσσει την πολιτική της και οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
θα είναι αλληλέγγυοι σ’ αυτήν την προσπάθειά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Σιδηρόπουλο, τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Νοµού Ηµαθίας.
Έχω την τιµή να καλέσω στο Βήµα τον Βουλευτή Επικρατείας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κώστα Καζάκο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να διατυπώσω µερικές σκέψεις για ένα κεφάλαιο του νοµοσχεδίου που αναφέρεται στον πολιτισµό. Έχω
την εντύπωση ότι ο πολιτισµός, επειδή είναι πολύ πλατύτερη η
έννοια από τον προϋπολογισµό, δεν µπορεί να αποτελεί κεφάλαιο αυτού του νοµοσχεδίου, διότι ο πολιτισµός καλύπτει ολόκληρη τη ζωή µας και όχι µόνο τις δραστηριότητες που έχουν
σχέση µε τον προϋπολογισµό.
Έχει µια διαφορά. Είναι µέγεθος ποιοτικό και όχι ποσοτικό και
χαρακτηρίζει την ποιότητα των σχέσεων ανάµεσα στους πολίτες
που απαρτίζουν µια κοινωνία. Αυτό λέµε πολιτισµό. Όταν οι σχέσεις αυτές έχουν περιεχόµενο υψηλού επιπέδου, χαρακτηρίζονται από αξίες, από αρχές, από ιδέες, από ιδανικά και άλλες
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τέτοιες έννοιες που χρησιµοποιούµε, τότε έχουµε µια άνοδο της
κοινωνίας και µπορούµε να µιλάµε και για εποχές ακµής. Όταν
αυτές οι σχέσεις φτωχαίνουν, µπροστά στη λέξη πολιτισµός
µπαίνει το στερητικό άλφα και έχουµε κοινωνίες και πολίτες που
κάθε χρόνο γίνονται όλο και πιο απολίτιστοι.
Ένας λαός δηµιουργεί τον πολιτισµό του, το σύγχρονο, ζωντανό πολιτισµό του, που είναι υποχρεωµένος να δηµιουργήσει,
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις οι οποίες, αν δεν υπάρχουν,
ο πολιτισµός γίνεται αόρατος, εξαφανίζεται. Έχει αυτήν την ιδιότητα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά µπορεί και να φεύγει από τη ζωή
µας.
Αυτές οι προϋποθέσεις είναι µια σταθερότητα, είναι ένα ασφαλές, σταθερό επίπεδο, θεµέλιο και σε βάθος χρόνου ασφαλές,
όπου µπορεί ο πολίτης να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει, να οργανώσει τις δυνάµεις του, να δει τις προοπτικές των επιθυµιών
και των προσδοκιών του και όχι µόνο για τις γενιές που είναι σε
δράση, αλλά και για τους επιγενοµένους, για τα παιδιά µας, τα
εγγόνια µας, τα δισέγγονά µας. Τότε, όταν υπάρχουν αυτές οι
προϋποθέσεις, εµφανίζονται φαινόµενα στη ζωή των ανθρώπων
που ανάγονται στην έννοια πολιτισµός.
Σήµερα η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες είναι καταδικασµένοι να βαδίζουν επάνω σε µια κινούµενη άµµο. Όπου
πατήσουν το πόδι τους βουλιάζουν µέχρι το λαιµό µέσα σε ένα
βαλτότοπο. Είναι η πραγµατικότητά µας ζοφερά και βοσκηµατώδης, όπως θα την χαρακτήριζαν παλιοί πεζογράφοι µας.
Σ’ αυτήν την κατάσταση της ανασφάλειας δεν µπορούν να παράγουν καθόλου πολιτισµό. Εκεί ο πολιτισµός αποδρά από τη
ζωή µας. ∆εν υπάρχει Έλληνας πολίτης αυτήν τη στιγµή που να
µην αισθάνεται ανασφαλής και έντροµος από τους κινδύνους
που τον περιζώνουν κάθε µέρα. Μάλιστα, όχι µόνο για τους µικρούς κινδύνους, για τα µικρά προβλήµατα της καθηµερινότητάς του, αλλά και για τα µεγάλα εθνικά προβλήµατα. ∆εν υπάρχει
κανένας Έλληνας πολίτης αυτήν τη στιγµή που δεν αισθάνεται
ότι κινδυνεύει η εθνική µας κυριαρχία, η εθνική µας ανεξαρτησία, το εθνικό µας έδαφος, αυτά τα άγια χώµατα που έχουν ποτιστεί µε αίµα -όπως λέµε κατά καιρούς- ο εθνικός µας πλούτος.
Ακούµε για κοιτάσµατα πετρελαίου και αερίων εκεί στο αρχιπέλαγος. Ποιος πολίτης δεν ξέρει ότι οι µεγάλες δυνάµεις, τα
στρατιωτικά συγκροτήµατα, οι πολιτικές ενώσεις τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειας Αµερικής τύπου ΝΑΤΟ και τα µεγάλα οικονοµικά συγκροτήµατα δεν παίζουν αυτήν τη στιγµή
ζάρια πάνω στο τοµάρι µας κι έχουν φέρει το ελληνικό κράτος σε
πλήρη υποτέλεια, σε πλήρη εξάρτηση και ότι, όταν µας δίνουν
να ρίξουµε και εµείς καµµιά ζαριά, µας δίνουν ζάρια χαλασµένα
και φέρνουµε συνέχεια ντόρτια και διπλές και ασόδυο; Ποιος
Έλληνας πολίτης αισθάνεται αυτήν τη στιγµή ότι είναι σε σταθερό έδαφος;
O Έλληνας πολίτης ζει την πλήρη παράνοια και την πλήρη σύγχυση. Τι ζει, δηλαδή, αυτήν την ώρα; Τους ίδιους ανθρώπους στα
ίδια κόµµατα -το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ- και οι συν αυτοίς, οι πρόθυµοι σύµµαχοι.
Με την ίδια πολιτική που κατάφεραν µε κόπο και µόχθο, αλλά µε
συνέπεια, αξιοσύνη και ικανότητα, έφεραν τον τόπο αυτήν τη
στιγµή σ’ αυτό το χάλι και σ’ αυτήν τη ντροπή.
Βλέπει τους ίδιους ανθρώπους στα ίδια κόµµατα, µε τους ίδιους συµµάχους, µε την ίδια πολιτική, να αυτοχαρακτηρίζονται
«σωτήρες της πατρίδας». Αυτό είναι κάτι που ταράζει το µυαλό
του ανθρώπου. ∆εν αντέχεται να ακούµε κορώνες σπαραξικάρδιες, κραυγές από στελέχη, από σοβαρούς κατά τα άλλα ανθρώπους, ότι τα µέτρα που έρχονται κάθε µέρα από την
Κυβέρνηση χτίζουν τη ευηµερία του ελληνικού λαού. Τα ακούσαµε στο κατεπείγον πολυνοµοσχέδιο της περασµένης εβδοµάδας.
Αυτές είναι καταστάσεις που τις βλέπουµε µόνο σε φαρσοκωµωδίες. Εδώ µέσα προκαλούν απέραντη θλίψη, όταν ακούγονται.
Τα πράγµατα είναι ωµά. Προφάσεις δεν υπάρχουν πια. Η κατάσταση έχει γίνει απάνθρωπη και ωµή. ∆εν ψάχνουµε κάτω από
τα λόγια να βρούµε το κρυµµένο νόηµά τους. Αυτό πια έχει µπει
στην επικεφαλίδα. Είναι µία κατάσταση που θυµίζει εκείνο το
βοσκό που κατέβηκε στο πανηγύρι του χωριού και τον είδε ο τσέλιγκας και του είπε «βρε, παιδί µου, πού τα άφησες τα πρόβατα

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

αφύλαχτα;» και εκείνος του είπε «όχι, αφεντικό, έχω αφήσει το
λύκο να τα φυλάει»!
Έχω την εντύπωση ότι σ’ αυτά τα κονδύλια που περιγράφονται στον τοµέα του πολιτισµού, αυτά τα λίγα λεφτά, καλό θα
ήταν τώρα να τα γλυτώσετε και αυτά. Κόψτε τα και αυτά! ∆ιαλύστε και τις υπηρεσίες, διαλύστε και τους οργανισµούς και το
Υπουργείο! Άχρηστα είναι! Πολιτισµός δεν µπορεί να παραχθεί
κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. Τι θα διαχειρίζεστε; Ποιον πολιτισµό; Κανέναν πολιτισµό δεν έχετε να διαχειριστείτε. Και τα λεφτά
αυτά δεν φθάνουν ούτε για τις ανελαστικές δαπάνες του Υπουργείου. Του φορτώσατε και τον τουρισµό, φορτώθηκε και ένα
σωρό άλλους τοµείς που είναι άσχετοι µε το αντικείµενό του και
δεν µπορεί να κάνει τίποτα µ’ αυτά.
Και θα λέµε εδώ κορώνες, θα λέµε για τον πολιτισµό ότι είναι
το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα και όλα αυτά τα πράγµατα, τα
οποία όµως είναι ανύπαρκτα. Καλό είναι να στεκόµαστε µε περισσότερη συναίσθηση ευθύνης απέναντι στο λαό µας που βασανίζεται, που έχει χάσει το µέλλον του. Βλέπετε, το µέλλον είναι
µία αόριστη έννοια, ανύπαρκτη στην ουσία. ∆εν υπάρχει µέλλον.
Το µέλλον καθορίζεται και υπάρχει εφ’ όσον έχουµε δηµιουργικό
και ζωντανό παρόν. Αυτό τώρα έχει πέσει στα Τάρταρα και κάθε
µέτρο που φέρνει η Κυβέρνηση αυτήν τη στιγµή είναι άλλη µία
σπρωξιά προς το βάραθρο! Είναι σαν να κρατιέται ο κόσµος από
κανένα κλαράκι, καµµία προεξοχή του βράχου και πηγαίνετε µε
την αρβύλα και του πατάτε τα χέρια, για να γκρεµιστεί να πάει
στον πάτο.
Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουµε οι Έλληνες αυτήν τη
στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καζάκο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το Α’ Τµήµα του Β’ Γυµνασίου Αιγίου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής )
Παρακαλώ το Βουλευτή Β’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριο
Λιντζέρη να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας τις
σκέψεις του αναµφίβολα πνευµατικού ανθρώπου της σύγχρονης
Ελλάδας κ. Καζάκου, δεν µπορώ παρά να µπω στον πειρασµό να
απαντήσω ότι η έννοια πολιτισµός στην ελληνική πλούσια συνθετική γλώσσα είναι απόρροια της πόλης. Η πόλη κατοικείται από
πολίτες, διοικείται από πολιτικούς που έχουν σκοπό να φέρουν
τον πολιτισµό.
Ας επιδιώξουµε όλοι εµείς εδώ να κάνουµε πράξη αυτήν την
εννοιολογική συνέχεια. Αναµφίβολα, ο πολιτισµός αποτελεί ένα
από τα πολύ µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας
και αυτό θα πρέπει να το πιστέψουµε και να το κάνουµε επένδυση και πράξη και στα εσωτερικά µας και στα εξωτερικά µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του προϋπολογισµού και φέτος, όπως εξελίσσεται, δεν είναι τίποτα άλλο παρά
άθροισµα µονολόγων, εις ώτα µη ακουόντων, θα έλεγα. Κι όµως,
ήταν και είναι ευκαιρία η πανθοµολογούµενη κρίση να αποτελέσει την έναρξη για πραγµατικό διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση
και –ει δυνατόν- συστράτευση, για να γεννηθεί η ελπίδα σ’ αυτόν
τον τόπο που τόσο έχει ανάγκη ο λαός.
Κυρίες και κύριοι, η οικονοµία είναι αναµφίβολα ο δείκτης για
την πρόοδο, την ευηµερία, την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας. Είναι όπως η καρδιά ενός οργανισµού –και αυτό το λέω,
µε αφορµή το ότι βλέπω τον καθηγητή της καρδιολογίας- που αν
πάψει να χτυπά, τότε κόβεται το νήµα της ζωής. Και όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι η δαµόκλειος σπάθη της κατάρρευσης, της
πτώχευσης που επλανάτο µέχρι πρότινος απειλητική πάνω από
το κεφάλι της χώρας και των πολιτών, δεν έχει αποµακρυνθεί οριστικά. Τα µεγάλα και οξυµένα προβλήµατα της ελληνικής οικο-
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νοµίας είναι ακόµα µπροστά µας.
Η κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας είναι, κατά κοινή οµολογία, η µεγαλύτερη της µεταπολεµικής περιόδου. Τα τρία µείζονα ενδογενή προβλήµατα που συνθέτουν αυτήν την κρίση και
εκπέµπουν ένα ισχυρό SOS είναι το έλλειµµα, το χρέος και η
απουσία ανταγωνιστικότητας. Χρόνια τώρα υποβαθµίζαµε το γεγονός ότι η χώρα καταναλώνει περισσότερα απ’ όσα παράγει.
Αγνοούσαµε επιδεικτικά ότι ζούσαµε µε δανεικά. Ανεχόµασταν
τη λειτουργία ενός προβληµατικού δηµόσιου τοµέα. Απολαµβάναµε τα πρόσκαιρα κέρδη και οφέλη, αγνοώντας τις µακροπρόθεσµες ζηµιές.
Σήµερα, όµως, όπως λέει και ο λαός µας, ο κόµπος έφθασε
στο χτένι και οφείλουµε να δούµε την αλήθεια κατάµατα. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι υπεύθυνες είναι όλες εκείνες οι πολιτικές που υποτίµησαν την ανάγκη δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
στη χώρα, που αδιαφορούσαν για την εκτίναξη των ελλειµµάτων
υποτιµώντας τους θανάσιµους κινδύνους της αλόγιστης αύξησης του δηµόσιου χρέους.
Είναι πλέον πασιφανές ότι το υπόδειγµα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας έχει πλέον κορεστεί. Αν θέλουµε οικονοµική
ανάπτυξη, πρέπει να επικεντρωθούµε στους προσδιοριστικούς
παράγοντες του προϊόντος που παράγουµε, του ΑΕΠ. Πρέπει να
δώσουµε συγκεκριµένες απαντήσεις και λύσεις για τις σχέσεις
του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα, να εξειδικεύσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας και, κυρίως,
να δούµε πώς µπορούν αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα να
µεταφραστούν µε συγκεκριµένες πολιτικές και να αποδώσουν
συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Η µεγάλη οικονοµική κρίση καλεί
όλους µας να τραβήξουµε την κουρτίνα στην άκρη. Τα προβλήµατα είναι µπροστά µας και είναι γνωστά. ∆εν µπορούµε να τα
κρύβουµε ή να τα προσπερνάµε.
Κυρίες και κύριοι, ακούγονται πολλά για το µνηµόνιο. Η Ελλάδα, πριν από ένα χρόνο, είχε να διαλέξει ανάµεσα στη χρεωκοπία ή στη δυνατότητα να κερδίσει χρόνο και να προσπαθήσει
µε σκληρά µέτρα και τρόπους να σταθεί ξανά στα πόδια της. Τρίτος δρόµος ούτε υπήρξε ούτε προτάθηκε από κανέναν! ∆εν
µπορώ να φανταστώ µία ελληνική κυβέρνηση που θα έπραττε
διαφορετικά. Η επιλογή της πτώχευσης που κάποιοι αβασάνιστα
υπαινίσσονται, θα συνιστούσε απονενοηµένη κίνηση εθνικής αυτοκτονίας, φτώχειας και παρακµής για αρκετές γενιές Ελλήνων.
Σήµερα, όµως, δεν βρισκόµαστε µπροστά σ’ αυτό το δίληµµα.
Αυτό πέρασε, απαντήθηκε και, εν πάση περιπτώσει, θα κριθεί
ιστορικά. Κυρίες και κύριοι, σήµερα, η Κυβέρνηση επιδιώκει να
συγκροτήσει ένα ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο και να λάβει σειρά µέτρων που θα άµβλυναν τις δυσµενείς
συνέπειες του µνηµονίου.
Οφείλει να συνθέσει τις επιµέρους πολιτικές της µε µία πειστική πρόταση που θα απεγκλωβίζει τη χώρα βήµα βήµα από τα
δεινά µίας παρατεταµένης ύφεσης.
Ας σταµατήσει λοιπόν η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να αναζητά
υπεύθυνους και υπαίτιους για το µνηµόνιο. Ας κοιτάξει στον καθρέφτη και θα τον δει. Και η Ελάσσων Αντιπολίτευση όµως ας
πάψει να εκµεταλλεύεται τα συναισθήµατα των πολιτών. Υπόλογη για το µνηµόνιο δεν είναι η τρόικα οι συντηρητικές δυνάµεις της Ευρώπης. Υπόλογη είναι στο σύνολό της η πολιτική τάξη
της χώρας µας και η καταστροφική πολιτική της τελευταίας εξαετίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα σήµερα, για να έχει
µερίδιο στο µέλλον, οφείλει να θέσει ένα νέο εθνικό µετρήσιµο
στόχο. Οι προηγούµενοι µεγάλοι στόχοι που επετεύχθησαν,
όπως η ΕΟΚ, η ΟΝΕ οι Ολυµπιακοί Αγώνες έµειναν µετέωροι,
αφού αντιµετωπίστηκαν ως σκοπός, ως τέλος και όχι ως αφετηρία για το µέλλον. Η παραγωγική Ελλάδα µπορεί να είναι ο νέος
εθνικός µετρήσιµος στόχος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες µάς παρακολουθούν
όλους µε αγωνία. Οφείλουµε όλοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, να προτάξουµε το κοινωνικό όφελος στο πολιτικό κόστος, να εγκαταλείψουµε τις άγονες κοµµατικές αντιπαραθέσεις.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει µε την πράξη της, συγχρόνως όµως
καλείται να αποδεικνύει καθηµερινά, ότι η πολιτική της δηµιουργεί στέρεες βάσεις για την υπέρβαση της κρίσης. Οι πολίτες µπο-
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ρεί να κατανοήσουν τη σκληρότητα των µέτρων. ∆εν µπορούν
όµως, να δικαιολογήσουν αστοχίες, λάθη και παραλείψεις. Οι πολίτες δεν αντιστρατεύονται τις µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Στηρίζουν τις διαρθρωτικές
αλλαγές.
Όµως, επιτρέψτε µου να πω, δεν είναι διαρθρωτικές αλλαγές
η οριζόντια µείωση των µισθών, που βεβαίως και άδικες είναι και
αναποτελεσµατικές. ∆ιαρθρωτικές αλλαγές είναι αυτές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα και προϋποθέτουν µελέτη σε βάθος και λήψη συγκεκριµένων µέτρων.
Για παράδειγµα, για την ΕΘΕΛ, η οποία µόλις το 2009 µετέφερε τετρακόσια είκοσι εκατοµµύρια επιβάτες και εισέπραξε
µόλις 104 εκατοµµύρια ευρώ, µε ανείσπρακτες βεβαιωµένες
οφειλές 640 εκατοµµύρια από έξι συναρµόδια Υπουργεία, για τα
οποία µάλιστα στον προϋπολογισµό δεν υπάρχουν κωδικοί. Για
όλα αυτά βέβαια δεν φταίνε οι οδηγοί και οι µηχανικοί. Φταίει η
κακή διοίκηση, ο κακός τρόπος µε τον οποίο µέχρι τώρα πολιτευόταν η ΕΘΕΛ και ο ΟΑΣΑ και πρέπει άµεσα να παρέµβει η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ: Μόνο µία φράση θα πω, κυρία Πρόεδρε.
Κλείνοντας θα πω ότι ο φετινός προϋπολογισµός είναι σκληρός, είναι όµως ειλικρινής. Αποτελεί τη βάση για την αναγεννητική πορεία της οικονοµίας και σαν τέτοιος πρέπει να υπερψηφιστεί.
Όλοι όµως εδώ µέσα οφείλουµε να γνωρίζουµε και να γνωρίζουµε καλά ότι το διακύβευµα είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις
της χώρας και όχι το κυβερνητικό παρόν της δικής µας παράταξης, ούτε η δική σας δυνατότητα για κυβερνησιµότητα, κύριοι
της Αντιπολίτευσης. Είµαι βέβαιος ότι έχουµε τις δυνατότητες
και τις προϋποθέσεις να πάµε µπροστά. Είµαι σίγουρος ότι µπορούµε, αρκεί να πιστέψουµε στις δυνάµεις της Ελλάδας και των
Ελλήνων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. ∆ηµήτριο Λιντζέρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού
Πρεβέζης, κ. Τσουµάνης ∆ηµήτριος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή των Ελλήνων συζητά
σήµερα για το δεύτερο προϋπολογισµό του κράτους που κατέθεσε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές
οικονοµικό περιβάλλον τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον
κόσµο ολόκληρο.
Μετά από δεκατέσσερις ολόκληρους µήνες διακυβέρνησης
από το ΠΑΣΟΚ, µετά από µία σειρά από παλινωδίες και λάθη,
σας λέµε ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα σήµερα δεν
µας βγάζει από το πρόβληµα. Αντίθετα, µας βυθίζει πιο βαθιά
στην ύφεση και στην υπερχρέωση. Σας το λέµε συνέχεια, σας το
λέµε και σήµερα, έστω και τώρα, ότι πρέπει να αλλάξει το µείγµα
της οικονοµικής σας πολιτικής.
Το ΠΑΣΟΚ έστω και αργά παραδέχθηκε ότι υπάρχει διεθνής
κρίση. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο σύνολο των προηγµένων οικονοµιών ανήλθε το 2010
σε 9,3% του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Μεταξύ αυτών οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η Αγγλία και η
Ιαπωνία, είχαν το υψηλότερο δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2010.
Το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος αυξήθηκε αλµατωδώς σε όλες
τις οικονοµίες, ενώ δεν αναµένεται να σταθεροποιηθεί πριν από
το 2015. Είναι γεγονός ότι η διεθνής κρίση των ετών 2008 και
2009 οδήγησε στην εντυπωσιακή αύξηση του δηµοσίου χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες από 78%
κατά µέσο όρο το 2007, σε 98% το 2009, µία κρίση που το
ΠΑΣΟΚ υποστήριζε ότι δεν υπάρχει, ότι φταίει µόνο η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έτσι, µέσα σε λίγους µήνες, κατάφερε
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να φέρει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο στη χώρα µας.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει ότι τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ δυσφηµούσε τη χώρα µας στο εξωτερικό; «Τιτανικός, απώλεια εθνικής κυριαρχίας, διεφθαρµένη χώρα», είναι
λίγοι από τους χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούσατε για να
περιγράψετε την πατρίδα µας.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει την πορεία των spreads; Ήταν συνδυασµός πολλών παραγόντων η προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Φουσκώσατε το έλλειµµα για να κατηγορήσετε
τη Νέα ∆ηµοκρατία. Υποτιµήσατε τις προειδοποιήσεις Ελλήνων
και ξένων ειδικών για την οικονοµία. Μόνοι σας απειλούσατε τους
Ευρωπαίους εταίρους µας µε προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Καταφέρατε να µετατρέψετε το πρόβληµα ελλείµµατος και χρέους σε κρίση δανεισµού.
Η µόνιµη επωδός σας είναι ότι για όλα φταίνε οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Το λέτε εσείς που καταψηφίζατε τα πάντα,
εσείς που εν µέσω κρίσης προκαλέσατε εθνικές εκλογές. Φανερώνεται το πραγµατικό σας πρόσωπο. Αντισταθήκατε λυσσαλέα
στα µέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση Καραµανλή και φέρατε
άλλα, πολύ πιο σκληρά. Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισµού του 2010 πέσατε σε όλα έξω. ∆εν πιάσατε κανένα στόχο. Ο
στόχος ήταν η αύξηση των εσόδων κατά 13,3% και µετά βίας ξεπερνάει το 5% και αυτό είναι λόγω της περαίωσης.
Μιλάτε συνεχώς για τη µεγάλη σας επιτυχία να µειώσετε το
έλλειµµα. Αυτό όµως το χρωστάτε στις θυσίες του ελληνικού
λαού. Η µείωση του ελλείµµατος δεν οφείλεται στη µείωση της
σπατάλης, δεν οφείλεται στη µείωση της φοροδιαφυγής, στις
επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Οφείλεται πρωτίστως στην περικοπή των µισθών και των συντάξεων, στη µείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στις λογιστικές ακροβασίες και
στις συνεχείς µεταβολές των εκτιµήσεων.
Στραγγαλίσατε την αγορά και την οικονοµία µε νέους φόρους.
Μιλήσατε το 2010 για περικοπές στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων κατά 4% και ήδη έχει ξεπεράσει το 25%. Και όλα
αυτά για να πετύχετε τη λογιστική µείωση του ελλείµµατος.
Κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική της Κυβέρνησης είναι αδιέξοδη
και επειδή είναι αδιέξοδη εµείς, ως Νέα ∆ηµοκρατία, την απορρίπτουµε. Μας κατηγορήσατε που απορρίψαµε το µνηµόνιο. Σήµερα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαµε. ∆εν είπαµε «όχι» στο
µνηµόνιο γιατί επέβαλε διαθρωτικές αλλαγές, ούτε γιατί µίλησε
για περιστολή της σπατάλης. Είπαµε όχι, γιατί δεν κτυπά τη σπατάλη, δεν κτυπά τη φοροδιαφυγή και εκτοξεύει το χρέος αντί να
το ελέγξει.
Συνεχίζουµε να λέµε όχι στη συνεχή φορολόγηση των πάντων,
στην αντιαναπτυξιακή πολιτική. Είπαµε όχι, γιατί θεωρούµε ότι η
ακολουθούµενη πολιτική µας βυθίζει ακόµα πιο βαθιά στο χρέος
και στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Και δυστυχώς, επαληθευόµαστε ακόµη πιο γρήγορα απ’ ό,τι περιµέναµε.
Η ίδια η επιτροπή, η Κοµισιόν, προ ολίγων ηµερών µας κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για το έλλειµµα του 2012, λέγοντάς
µας ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, εκτός κι αν παρθούν νέα
µέτρα. Με άλλα λόγια, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ µας οδηγεί σε αύξηση των ελλειµµάτων και σε τεράστια αύξηση του δηµόσιου
χρέους. Άντε να βγείτε µετά, το 2013, στις αγορές. Αποτύχατε,
λοιπόν, στον πρώτο προϋπολογισµό και θα αποτύχετε και στο
δεύτερο. Είναι µαθηµατικά βέβαιο και βέβαια δεν επιχαίρουµε γι’
αυτό.
Εισάγετε προς ψήφιση έναν προϋπολογισµό που δεν είναι ρεαλιστικός, που πάλι δεν θα πιάσει τους στόχους. Πάλι θα µιλάµε
για νέα µέτρα κάθε φορά που θα πλησιάζει η εκταµίευση κάποιας
δόσης κάποιου µνηµονίου. Συνεχίζεται η κακή σας πρακτική του
προηγούµενου έτους. Πάλι το βάρος δίνεται στα έσοδα κι όχι
στις δαπάνες.
Υπολογίζετε βάσει του µνηµονίου µείωση του ελλείµµατος, κυρίως από τα έσοδα 5,5 δισεκατοµµύρια και λιγότερο από τις δαπάνες, 1,5 δισεκατοµµύρια. Για να αµβλύνετε τις αρνητικές
εντυπώσεις, µιλάτε τώρα για µείωση του ελλείµµατος στο ίδιο
ποσοστό, τόσο στα έσοδα όσο και στις δαπάνες, χωρίς όµως να
προσδιορίζετε τον τρόπο µείωσης των δαπανών πέρα από τις συνήθεις γενικόλογες αναφορές σας.
Αυτό αποδεικνύει τη σαφή αδυναµία ή καλύτερα την έλλειψη
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βούλησης της Κυβέρνησης να αναµετρηθεί µε το βαθύ, σπάταλο
και αναποτελεσµατικό κράτος, να αναµετρηθεί µε τα συνδικάτα
που τόσα χρόνια εξέθρεψε.
Ας δούµε, λοιπόν, κάποια στοιχεία. Περικοπές αποδοχών και
συντάξεων, περικοπή δαπανών για κοινωνική προστασία, περικοπές επιδοµάτων στους πολύτεκνους και στους τρίτεκνους.
«Χτυπάτε» τους αδύναµους, γιατί δεν έχετε το θάρρος να αναµετρηθείτε µε τα πραγµατικά αίτια. Η µείωση των δαπανών για
παραλαβές εξοπλιστικών προγραµµάτων κατά 1,6 δισεκατοµµύριο επιβαρύνει µελλοντικούς προϋπολογισµούς, εφόσον µιλάµε
για παραλαβές. Μεταφέρετε, δηλαδή, τα βάρη για αργότερα.
Από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προβλέπεται µείωση δαπανών κατά
500 εκατοµµύρια ευρώ, µια ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη αν
αναλογιστεί κανείς ότι ο κ. Ραγκούσης υποσχέθηκε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την υποστήριξη του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς να
µας πει πού θα τα βρει.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες υγείας, ο στόχος είναι για µείωση
20%. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε είκοσι δεύτερα τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ξένοι αναλυτές δηλώνουν ότι έχουν επιφυλάξεις για τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα για τον κλάδο της
υγείας.
Με τον προϋπολογισµό που εισάγετε προς ψήφιση, λαµβάνονται µέτρα συνολικής αξίας 14 δισεκατοµµυρίων, προκειµένου
να µειωθεί το έλλειµµα κατά 5 δισεκατοµµύρια. Αυτό αποτελεί
ένα απλό σηµάδι για το πόσο αναποτελεσµατική είναι η πολιτική
που προτείνετε.
Σ’ αυτήν την αναποτελεσµατική πολιτική, σ’ αυτό το λάθος
µείγµα οικονοµικής πολιτικής εµείς απαντάµε µε συγκεκριµένες
προτάσεις. ∆ηλώνουµε σε όλους τους τόνους ότι η Νέα ∆ηµοκρατία διαφωνεί µε το µείγµα της οικονοµικής σας πολιτικής. Θεωρούµε ότι χρειάζεται άλλη «θεραπεία». Πιστεύουµε ότι ήρθε,
επιτέλους, η ώρα να µας ακούσετε και να µιλήσουµε για την ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα, για επενδύσεις, για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και όχι µόνο για τους φόρους και
τις περικοπές µισθών και συντάξεων.
Σας ζητάµε έγκαιρα να διορθώσετε το λάθος δρόµο που έχετε
επιλέξει, γιατί ο δρόµος που ακολουθείτε σας οδηγεί στην αποτυχία και η δική σας αποτυχία λίγο µας ενδιαφέρει. Όµως, η αποτυχία της χώρας µας πληγώνει όλους. Για όλους αυτούς τους
λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους τους οποίους τόνισαν οι εισηγητές µας, καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσουµάνη.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παντελής Οικονόµου, γνωστός για
τις οικονοµικές του δεινότητες. Οπότε, κύριε Οικονόµου, περιµένουµε µε αγωνία την αγόρευσή σας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, µη µου δηµιουργείτε περισσότερο τρακ απ’
όσο έχω. Η παρουσία των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης, αλλά
και τα δικά σας καλά λόγια µου δηµιουργούν τρακ.
Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι εντυπωσιακό το πόσο δυνατό είναι το κακό στις µέρες µας.
Μόλις προχθές, µερικοί συµπατριώτες µας έστησαν ενέδρα
σε έναν εκπρόσωπό τους, τον έδειραν και µετά έτρεξαν να κρυφτούν. Άλλοι συµπατριώτες µας βγάζουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και κυκλοφορούν στα media όπου µας κουνάνε το
δάχτυλο και µας λένε να δείξουµε υπευθυνότητα. Πρόκειται για
τους ίδιους ανθρώπους. «Ποιµενάρχες» ανοηταίνουν απρόκλητα,
ασύστολα και ατελείωτα.
Είναι φυσικό να ενεργοποιούνται όλες αυτές οι πολύ αρνητικές
πλευρές µας, διότι ζούµε µια τριπλή κατάρρευση σε συσκευασία µίας. Πρόκειται για µια παγκόσµια κατάρρευση, για µια ευρωπαϊκή κατάρρευση και για µια κατάρρευση «made in Greece».
Η εποχή αυτή, δυστυχώς, τελείωσε και ζούµε πάρα πολύ δύσκολα αυτό που πρόκειται να γεννηθεί. Και λέω «δυστυχώς»,
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διότι είναι πάρα πολύ επώδυνο για το λαό.
Από τις δικές µας επιλογές εξαρτάται το ποια τροπή θα πάρουν τα πράγµατα από εδώ και πέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι
έχουµε τη δυνατότητα να δώσουµε µια καλή τροπή στα πράγµατα.
Όµως, αυτή η οικονοµική όψη της τριπλής κατάρρευσης απεικονίζεται ανάγλυφα στον προϋπολογισµό του 2011. Ενδεικτικά
µόνο έχω να σας πω ότι η πρώτη οικονοµική υποχρέωση που καταγράφεται στον προϋπολογισµό είναι οι τόκοι. Οι τόκοι είναι
υπερδιπλάσιοι από τη δεύτερη υποχρέωσή µας και επίσης είναι
δεκαπλάσιοι από τις περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις.
Αυτή είναι όψη κατάρρευσης. Όµως, έτσι ξέρετε ότι δεν βγαίνει.
∆εν µπορεί, δηλαδή, οι µισθοί, τα µεροκάµατα, οι συντάξεις, οι
δηµόσιες επενδύσεις να κόβονται κάθε τρεις και λίγο και τα
λεφτά στους δανειστές να πληρώνονται τοις µετρητοίς και στην
ώρα τους. Το πρώτο χρέος µας δεν είναι να δώσουµε τα λεφτά
στους δανειστές µας. Το πρώτο χρέος µας είναι να εξασφαλίσουµε ένα καλύτερο µέλλον στα παιδιά µας και ένας δρόµος που
θα ανοίξει προς αυτό το καλύτερο µέλλον.
Για να βρούµε την άκρη, πρέπει να τα πάρουµε µε τη σειρά ξεκινώντας από την ευρωπαϊκή κατάρρευση. Η ζώνη του ευρώ,
όπως τη µάθαµε, έχει τελειώσει. Από Μάαστριχτ, Νίκαια και Λισαβόνα δεν βγήκε τίποτα αληθινό. ∆εν βγήκε απολύτως τίποτα!
Η ΟΝΕ δεν έγινε ποτέ. Εκφυλίστηκε σε µία ζώνη κοινού νοµίσµατος µε µεγάλες ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης και στις
οικονοµικές πολιτικές των κρατών-µελών της. Και το ευρώ, βέβαια, τσακίστηκε κάτω από το κράτος αυτού του παραλόγου.
Ορισµένοι –πολύ λίγοι, είναι η αλήθεια- το είχαν προβλέψει ότι
έτσι θα γίνει. Οι ευρωφονταµενταλιστές µας έθεσαν εκ ποδών
τότε. Τώρα, άραγε, τι λένε;
Ασφαλώς δεν υποστηρίζω την έξοδο από το ευρώ. Αντιθέτως,
πιστεύω ότι το σοβαρότερο κέρδος που µπορούµε να έχουµε
από τη συµµετοχή µας, είναι τώρα το κόστος της κατάρρευσης
του κοινού νοµίσµατος να το επιµερίσουµε στις χώρες ανάλογα
µε το µέγεθός τους και επειδή είµαστε πιο µικροί να πληρώσουµε
πιο λίγο. Το κόστος της αστοχίας πρέπει να πληρωθεί αναλογικά.
Και αυτός πρέπει να είναι ένας πρώτος ελληνικός στόχος. ∆εν
θα πληρώσουµε όλοι το ίδιο γι’ αυτήν την άστοχη πολιτική.
Πρέπει να είµαστε, επίσης, καθαροί και σε κάτι άλλο. Πιστεύω
ότι δεν πρέπει να συµπράξουµε στην απόπειρα –γιατί γίνεται
αυτή η απόπειρα αυτές τις µέρες- να διαιωνιστεί αυτό το παράλογο. Το να ευθυγραµµιστούµε µε ορισµένα νεοπαγή ευρωπαϊκά
imperium, οδηγεί σε όλο και µεγαλύτερο δικό µας χρέος προς
τους ξένους δανειστές και σε όλο και µεγαλύτερη βαρβαρότητα
στην καθηµερινή µας ζωή.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουµε δύο εγχειρήµατα στην
Ευρώπη. Το πρώτο είναι η αποκατάσταση. Πρέπει, δηλαδή, κάποια στιγµή αυτά που έλεγαν αυτοί που ήθελαν κάποτε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, πριν από είκοσι χρόνια στην
Ευρώπη, να επιχειρήσουµε και να παλέψουµε ώστε να γίνουν.
∆εν σας λέω αν είµαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, αλλά σας λέω
τι νοµίζω ότι πρέπει να το κάνουµε. Η πρώτη και η δεύτερη φάση
της ΟΝΕ, που δεν έγιναν ποτέ, πρέπει να γίνουν. Πρέπει να επανέλθουµε στην πολιτική των ενισχύσεων στις χώρες της περιφέρειας για να συγκλίνουν τα επίπεδα ανάπτυξης και οι οικονοµικές
πολιτικές. Αν γίνονταν όλα αυτά, αυτός θα ήταν ο µόνος τρόπος
για να επιβιώσει το νόµισµα.
Η δεύτερη πολιτική είναι η διόρθωση. Πρέπει να µπει φόρος
στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Πρέπει οι δηµόσιες επενδύσεις να µην υπολογίζονται στα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.
Αυτή είναι µία πρόταση που πριν από δεκαπέντε χρόνια την έκανε
και η ίδια η Κοµισιόν. Μην κοιτάτε πώς ήρθαν τα πράγµατα.
Και βέβαια, έχουµε και την υπόθεση του ευρωοµολόγου. Και
εδώ υπάρχει ένα επιχείρηµα για το χρέος. Υπάρχει ένα τρελό
πράγµα. Στο Μάαστριχτ µίλησαν για έλλειµµα µέχρι 3%. Τώρα,
γιατί να είναι 3%, 2,5% ή 4%, γι’ αυτό δεν υπάρχει καµµία εξήγηση. Όµως, όσον αφορά το έλλειµµα, είπαν ότι πρέπει να είναι
µέχρι 3%. Αυτό το ξεπέρασε και η Γερµανία πέρυσι. Γιατί να µην
υπάρχει ευρωοµόλογο για το κοµµάτι του χρέους που δηµιουργείται από το έλλειµµα µέχρι 3%; Αυτό είναι το όριο, που είναι
παράλογο. Γιατί να µην υπάρχει ευρωοµόλογο; Εάν δεν γίνουν
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όλα αυτά, θα πέσουν οι τίτλοι του τέλους.
Εγώ δεν το λέω και δεν επιχαίρω, αλλά µηχανισµό χρεοκοπίας
από το 2013 και µετά, µε συγχωρείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ,
αλλά δεν θα πάρω. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγµατα πρέπει να πάνε
τελείως διαφορετικά. Το «ναυάγιο» του ευρώ δεν θέλουµε να
γίνει «ναυάγιο» της Ευρώπης, αλλά έχουµε και µία απόφαση.
Εάν η Ευρώπη «ναυαγήσει», η Ελλάδα δεν θα την ακολουθήσει στον πάτο. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να είµαστε φίλοι. Εµείς θα
κάνουµε το παν για να µη ναυαγήσει το καράβι της Ευρώπης.
Όµως, αν ναυαγήσει, δεν θα τους ακολουθήσουµε στον πάτο.
Και πριν έρθω στα δικά µας, ας περιγράψω λίγο και για τη δεύτερη κατάρρευση. Μερικοί στον κόσµο γυρίζουν δεξιά και αριστερά και προσποιούνται ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, ότι η
LEHMAN BROTHERS δεν έχει καταρρεύσει, ότι ακόµα ζούµε το
τέλος της ιστορίας, τη νέα τάξη πραγµάτων, την παγκόσµια διακυβέρνηση και όλα αυτά τα πράγµατα. Αυτά έχουν πάει στην πιο
σκοτεινή γωνιά του χρονοντούλαπου της ιστορίας. ∆εν υπάρχουν
πια. Και δεν υπάρχουν και οι ηθικοί, οι φυσικοί και οι οικονοµικοί
πόροι για να αναβιώσει αυτό το σύστηµα.
Μερικοί λένε να βγούµε από την κρίση. Ξέρετε, τι εννοούν,
όταν µιλούν για έξοδο από την κρίση; Εννοούν να παλινορθώσουν αυτό το σύστηµα. Με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω γιατί να
το κάνουµε αυτό, γιατί να συνταχθούµε µε την αναβίωση του κλεπτοκρατικού καπιταλισµού. ∆εν βλέπω κανέναν απολύτως λόγο.
Χρειάζεται πολλή δουλειά για να βρούµε το τι θα προτείνουµε.
Όµως, δεν βλέπω κανένα λόγο να αναβιώσει ένα σύστηµα σαν κι
αυτό που κατέρρευσε.
Ας περάσουµε, λοιπόν, λίγο στα δικά µας, γιατί δεν υπάρχει
ατελείωτος χρόνος.
Για να πλησιάσουµε σ’ αυτό που θέλω, εγώ υποστηρίζω την
εξής θέση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, είτε µε ευρωοµόλογο είτε
χωρίς, από φέτος, το καλοκαίρι του 2011 πρέπει να σταµατήσει
να δανείζεται από το µηχανισµό µ’ αυτά τα επιτόκια. Και νοµίζω
ότι µπορεί να το κάνει. Εάν δείτε την εξοικονόµηση που θα
έχουµε από τη διαφορά του επιτοκίου, θα δείτε ότι πραγµατικά
µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε τις πολιτικές που θέλει ο κάθε
ένας στην Αίθουσα αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, πρέπει να ξέρουµε ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνο το
χρέος της, αλλά και οι απαιτήσεις που έχει από άλλες χώρες. Και
δεν έχει κανένας από εµάς το δικαίωµα να χαρίζει ούτε 1 σεντ ή
δεκάρα, αν επιστρέψουµε στη δραχµή.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι εκτός από όλα αυτά –για να δούµε και µια
όψη συµβατότητας µε τα οικονοµικά πράγµατα- πρέπει να δούµε
και κάπως αλλιώς και τη φορολογία.
Σήµερα οι φόροι εισπράττονται, κυρίως για να εξοφλήσουµε
τις υποχρεώσεις µας προς τους δανειστές µας. Οι φόροι δεν
έχουν εφευρεθεί γι’ αυτό το πράγµα. Οι φόροι είναι εργαλείο
αναδιανοµής, άσκησης κοινωνικής πολιτικής, χρηµατοδότησης
κοινωνικών υπηρεσιών. Άρα, νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε
κάπως διαφορετικά.
Τέλος, Ελλάδα δεν είναι µόνο τα χρέη, ο προϋπολογισµός και
το µνηµόνιο. Είναι και άλλα πράγµατα. Πρώτα-πρώτα, είναι οι
Έλληνες µέσα και έξω από την πατρίδα. Νοµίζω ότι τους χρωστάµε µια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση διαφορετική από τη σηµερινή, άλλα
σχολεία απ’ αυτά τα οποία ζούµε σήµερα και, κυρίως, άλλα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης και άλλες ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής,
για να λύσουµε πιο σοβαρά πράγµατα, όπως τη φοροδιαφυγή,
τις τιµές και το ασφαλιστικό.
Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας το εξής: Για να τα λύσουµε όλα αυτά,
χρειάζεται µία –µιλώ κυριολεκτικά- εθνική ενότητα. Πρέπει να ξεπεράσουµε τις διαιρέσεις του παρελθόντος, για να δούµε µπροστά. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ανοχή στην υπονόµευση του
δηµοσίου χώρου απ’ όσους έκαναν πάρα πολύ κακό τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Θα τους παρακαλέσω να µας απαλλάξουν από την παρουσία
τους. Αρκετά µας έχουν ταλαιπωρήσει. ∆εν αισθάνοµαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω λογαριασµούς, γιατί δεν είµαι συνένοχος µε
κανένα. Οι συνένοχοι ας ξεκαθαρίσουν τους λογαριασµούς τους.
Όµως, νοµίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε όλοι µαζί το τοπίο
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από τους ληγµένους και νοµίζω ότι θα το καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Παντελή Οικονόµου.
Καλώ τώρα στο Βήµα τον Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
του Νοµού Ευβοίας κ. Σίµο Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κλασικός ορισµός του προϋπολογισµού είναι ότι παρουσιάζει µε τον πλέον σαφή τρόπο τη
σχεδιαζόµενη παρέµβαση της Κυβέρνησης στο οικονοµικό και
κοινωνικό γίγνεσθαι και φοβάµαι ότι ο προϋπολογισµός του 2010
παρεµβαίνει µε λανθασµένο και αδιέξοδο τρόπο στη χειρότερη
δυνατή στιγµή.
Κι αυτό γιατί απουσιάζει παντελώς από τον κυβερνητικό σχεδιασµό -και τον εισαγόµενο προς ψήφιση προϋπολογισµό- η αναπτυξιακή προοπτική, στραγγαλίζοντας κάθε ελπίδα εξόδου από
την κρίση.
Ειπώθηκαν πολλά για το µνηµόνιο, αλλά πιστεύω ότι µας διαφεύγει η ουσία: Το µνηµόνιο είναι κατά βάση µία συµφωνία δανεισµού, που κλείστηκε µε πολύ λανθασµένο τρόπο, όπως
απέδειξε η αλλαγή των όρων, µόλις χρειάστηκε να κλείσουν αντίστοιχη συµφωνία οι Ιρλανδοί.
Το µνηµόνιο δεν αντιµετωπίζει, όµως, τα αίτια της οικονοµικής
κακοδαιµονίας µας; Τη συρρίκνωση της παραγωγικής µας
βάσης, το ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιό µας, ακόµα και σε
προϊόντα όπου έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Για πρώτη φορά µετά την Κατοχή η Ελλάδα δεν µπορεί να θρέψει τον πληθυσµό της. Αν αύριο σταµατήσουν οι εισαγωγές, δεν
παράγουµε αρκετό κρέας και δηµητριακά για τις ανάγκες µας.
Ακόµα και στο παραδοσιακότερο προϊόν µας, στο λάδι, είµαστε
οικονοµικώς παθητικοί.
Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά για την εξήγηση του οικονοµικού µας αδιεξόδου. Θα σας µιλήσω απλά, µε λόγια της πιάτσας .
Η Ελλάδα έχει στραγγίξει από ρευστό και χρειάζεται νέο, καθαρό χρήµα. Καθαρό, δηλαδή όχι από επιπλέον δανεισµό.
Κι αυτό το νέο καθαρό χρήµα εισάγεται σε µία οικονοµία µε
δύο κυρίως τρόπους: Με αύξηση των εξαγωγών και µε προσέλκυση επενδύσεων. Κι εκεί ακριβώς φαίνεται το αδιέξοδο των κυβερνητικών χειρισµών.
Είστε δεκαπέντε µήνες στην Κυβέρνηση κι ακόµα δεν έχετε
φέρει στη Βουλή το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για προσέλκυση οποιουδήποτε επενδυτή: τον επενδυτικό, τον αναπτυξιακό νόµο.
Αδρανοποιήσατε τον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο του
Χρήστου Φώλια, ο οποίος σηµειωτέον είχε αποσπάσει ευµενέστατα σχόλια από διεθνείς οικονοµικούς κύκλους, κι ακόµα δεν
έχετε φέρει το δικό σας νόµο.
Έπρεπε να ήταν ο πρώτος νόµος που θα ψήφιζε αυτή η Βουλή,
αλλά εσείς προτιµήσατε να προτάξετε το νόµο για την ψήφο
στους µετανάστες. Απορώ ειλικρινά µε τις προτεραιότητες σας.
Μας λέτε τώρα ότι σύντοµα θα εισαχθεί στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόµος, αλλά και πάλι κάνετε το ίδιο λάθος. Χωρίς καµµία διαβούλευση ή έστω συνεννόηση, θα φέρετε το σηµαντικότερο νόµο για την Ελλάδα σήµερα, µε την απλή εντολή «ψηφίστε τον».
Το ζήτηµα, όµως, της προσέλκυσης επενδύσεων είναι το κατ’
εξοχήν που απαιτεί συνεννόηση και συναίνεση, τουλάχιστον των
δύο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας.
Το πρώτο πράγµα που ζητούν οι επενδυτές είναι ένα σταθερό
πλαίσιο για τα επόµενα δεκαπέντε-είκοσι χρόνια, προκειµένου να
αποδώσει η επένδυσή τους.
Αποµακρύνει τους επενδυτές το ενδεχόµενο αλλεπάλληλων
αλλαγών και δε νοµίζω να πιστεύετε ότι θα παραµείνετε διαρκώς
στην εξουσία για τις επόµενες δύο δεκαετίες.
Συνεπώς είναι επιβεβληµένο να υπάρξει –τουλάχιστον- συµφωνία των κοµµάτων εξουσίας.
Στον άλλο κρίσιµο τοµέα, στις εξαγωγές, ακολουθείτε αυτοκτονική πολιτική. Έχει επιβληθεί στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες ΦΠΑ, κάτι που δεν ισχύει για τις εξαγωγικές εταιρείες

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

άλλων χωρών. Κι όχι µόνον επιβλήθηκε ΦΠΑ, αλλά παρακρατείται παράτυπα εδώ και πλέον από ένα χρόνο.
Έχει πληγεί δηλαδή ευθέως η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών. Σήµερα βγήκαν τα νέα στοιχεία. Κατρακυλήσαµε ακόµη δύο θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Μας
ξεπέρασε η Λιθουανία και η Βουλγαρία. Αυτό το πλήγµα στην
ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων εξαγωγέων συµβαίνει ακριβώς
τη στιγµή που τους χρειαζόµαστε περισσότερο παρά ποτέ, σε
µία περίοδο που θα έπρεπε να τους αναγάγουµε σε πρότυπο της
κοινωνίας µας.
Ένα άλλο πρότυπο που χρειάζεται σήµερα η κοινωνία µας
είναι αυτό του αγρότη-επιχειρηµατία, καθώς πρέπει να διευρυνθεί η παραγωγική µας βάση, ιδιαίτερα η πρωτογενής. Όµως, και
στον αγροτικό τοµέα κινείστε µε τελείως λανθασµένο τρόπο.
Περικόψατε τα κίνητρα για τους νέους αγρότες. Παγώσατε τα
αναπτυξιακά έργα του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Ξεγράψατε τους αλιείς µας στις κοινοτικές διαβουλεύσεις. Το πλέον αρνητικό -πιστεύω- είναι ότι καταργήσατε τα
τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης, ακριβώς τη στιγµή που είναι
εξαιρετικά αναγκαία η γεωπονική, αλλά και η οικονοµοτεχνική
καθοδήγηση των αγροτών.
Το ζητούµενο τώρα είναι να µπορέσει ο αγρότης να γίνει επιχειρηµατίας. Τι χρειάζεται; Πρώτα απ’ όλα, καθοδήγηση: Τι να
καλλιεργήσει; Που και πως να το πουλήσει. Χρειάζεται βιώσιµη
εκµετάλλευση.
Για να το έχει, όµως, αυτό πρέπει να χτυπήσουµε τη ρίζα των
δεινών του αγροτικού µας τοµέα, που είναι ο κατακερµατισµός
του αγροτικού κλήρου. Ο µέσος αγροτικός κλήρος στην Ελλάδα
είναι πάρα πολύ µικρός, για να είναι βιώσιµη η εκµετάλλευσή του.
Μία από τις προτάσεις ελάχιστου δηµοσιονοµικού κόστους της
Νέας ∆ηµοκρατίας είναι φορολογικά κίνητρα για συνενώσεις
αγροτικών κλήρων σε µεγαλύτερες καλλιέργειες.
Μία άλλη είναι η άµεση διασύνδεση των οµάδων παραγωγών
µε την αγορά, παρακάµπτοντας τους µεσάζοντες. Καλό θα ήταν
να ακούτε πότε-πότε τις προτάσεις µας.
Ας δούµε, όµως, και ορισµένα ζητήµατα που υποτίθεται ότι
βλέπουµε µε τον ίδιο τρόπο, όπως για παράδειγµα την ανάγκη
πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι γνωστό ότι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι τα εικονικά και τα πλαστά τιµολόγια,
δηλαδή η φοροδιαφυγή στη διακίνηση.
Τι µέτρα έχετε πάρει; Τι προτείνετε; Εµείς προτείνουµε βιβλία
αποθήκης και σε µικρότερες επιχειρήσεις, να υπάρχει πλήρης
παρακολούθηση της κίνησης προϊόντων και υπηρεσιών στην
αγορά. Συµφωνείτε; Ας το κάνουµε. Όλοι κερδισµένοι θα βγούµε.
Με το ίδιο µάτι υποτίθεται ότι βλέπουµε και την ανάγκη περιστολής του δηµόσιου τοµέα, αν και διατηρώ ορισµένες επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ενός κόµµατος να αλλάξει δραστικά
ένα δηµιούργηµά του, όπως είναι η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και
του υπερτροφικού δηµόσιου τοµέα.
Συµφωνείτε, όµως, ότι η σηµερινή αναλογία εργαζοµένων στο
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα δεν είναι βιώσιµη. ∆εν πρέπει,
βέβαια, να ρίξουµε δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στον κοινωνικό Καιάδα. Όµως, όπου οι ιδιώτες µπορούν να είναι αποτελεσµατικότεροι από το δηµόσιο, πρέπει να ενθαρρύνονται.
∆έστε, όµως, τι κάνατε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα,
στα κέντρα τεχνικού ελέγχου βαρέων οχηµάτων: Συνεχίζετε την
προνοµιακή µεταχείριση των δηµοσίων ΚΤΕΟ, εις βάρος των µικροµεσαίων ιδιωτών, αλλά και της οδικής µας ασφάλειας και στη
συνέχεια ευνοείτε σκανδαλωδώς πολυεθνική αλυσίδα, δηµιουργώντας προοπτικές µονοπωλιακών καταστάσεων.
Θέλω να πιστεύω ότι ο αρµόδιος Υπουργός ∆ηµήτρης Ρέππας
έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν τις καταγγελίες που έκανα απ’ αυτό το
Βήµα πριν από ένα µήνα περίπου, στη συζήτηση σχετικού νοµοσχεδίου.
Να υπογραµµίσω και το µέγιστο λάθος, την περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων. Πρέπει να προχωρήσουν τα έργα υποδοµής. Η ανάπτυξη της Εύβοιας εξαρτάται άµεσα από την κατασκευή του κεντρικού οδικού άξονα.
Μετά από είκοσι χρόνια είναι, επιτέλους, έτοιµες οι µελέτες.
Πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή. Με ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο η Εύβοια θα γίνει η Χαλκιδική της Αθήνας.
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Κι αν δεν υπάρχουν λεφτά –και χαίροµαι που είναι παρών ο αρµόδιος Υπουργός κ. Μαγκριώτης- υπάρχουν ιδέες. Προτείνουµε
καινοτόµες συµπράξεις δηµοσίου ιδιωτικού τοµέα. Προτείνουµε
την παραχώρηση έκτασης του δηµοσίου για τριάντα χρόνια, µε
ταυτόχρονη άδεια κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Χρειάζεται η περιοχή µία ναυαρχίδα του τουρισµού της σε αντάλλαγµα για την κατασκευή του δρόµου.
Ελπίζω πραγµατικά, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, να
βρούµε ένα πεδίο συνεννόησης, για το καλό του τόπου. ∆υστυχώς, αυτός ο προϋπολογισµός δεν προσφέρει τέτοιο πεδίο και
φυσικά τον καταψηφίζω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κεδίκογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε
µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυµνάσιο Άργους Αργολίδας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλώ τώρα στο Βήµα ή δίνω το λόγο, αν θέλετε να µιλήσετε
από τη θέση σας, στον κ. ∆ριβελέγκα Ιωάννη, Βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Νοµού Χαλκιδικής, υπερασπιστή των συµφερόντων της
Χαλκιδικής και Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής.
Κύριε ∆ριβελέγκα, έχετε το λόγο. Σας θυµίζω, όµως, ότι µε τον
παριστάµενο Υφυπουργό τον κ. Μαγκριώτη πριν δέκα χρόνια, για
να πω τις απαιτήσεις της περιφέρειας, είχαµε συνυπογράψει ένα
µανιφέστο τότε για την Ελλάδα των περιφερειών, για την περιφερειακή ανάπτυξη και περιµένουµε εκ µέρους όλων των Βουλευτών να υπερασπιστείτε την περιφερειακή ανάπτυξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα
καλά σας λόγια. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι πέρα από την ευαισθησία που έχετε για την περιφέρεια, είστε και πολύ µαχητική
για τα θέµατα της περιφέρειας. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω
εγώ. Το λέει ο λαός της Μαγνησίας που σας επιβραβεύει επί
τόσα χρόνια. Βεβαίως, χαίρετε και της εκτίµησης της Βουλής, γι’
αυτό σας έχουµε µε πολλή χαρά και τιµή Αντιπρόεδρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστώ, κύριε ∆ριβελέγκα, αλλά η υπερυψωµένη εξουσία της Βουλής, του Προεδρείου, να ξέρετε ότι συνιστά µεγάλη δέσµευση. Βεβαίως, κάθε
τιµή είναι δέσµευση και θέλουµε να είµαστε εντάξει απέναντί
σας.
Έχετε το λόγο και δεν σας παίρνω χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Άκουσα πριν από λίγο τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης και µε έκαναν ακόµα περισσότερο
σκεπτικό σ’ αυτά που θέλω να πω, γιατί µιλήσανε για το κράτος
που ιδρύει, λέει, το ΠΑΣΟΚ όταν επί πεντέµισι χρόνια υποσχέθηκαν την επανίδρυση του κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και αντί για την επανίδρυση βιώνουµε όλοι σήµερα τη διάλυσή
του.
Επιτέλους, να αναλογιστούν τις ευθύνες. ∆εν ξέρω τι άλλο να
πω. Αυτό που κάνουν δεν τους περιποιεί τιµή. ∆εν µας ενδιαφέρει αυτό, αλλά ο ελληνικός λαός τους ακούει και λέει. Μα, επί
πεντέµισι χρόνια φέρατε τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση και
δεν καταλάβατε τι κάνατε;
Τέλος πάντων, τους έκρινε ο λαός στις εκλογές. Τους έκρινε,
όµως, και τώρα µε τη στάση του στη γενικότερη κατάσταση της
Ελλάδας. Τους έκρινε ιδιαίτερα στις δηµοτικές εκλογές.
Κυρία Πρόεδρε, ειλικρινά δεν είµαι πάρα πολύ αισιόδοξος για
την πραγµατικότητα. Όπως βλέπετε, δεν προκαλεί αυτή η συζήτηση το ενδιαφέρον ούτε στην Αίθουσα, αλλά κυρίως ούτε εκτός
της Αιθούσης. Γι’ αυτό επιτρέψτε µου να πω ότι κάτι πρέπει να
κάνουµε ως Βουλή. Εάν η Βουλή δεν ζωντανέψει, εάν δεν πάρει
στα χέρια της πρωτοβουλίες νοµοθετικές, έστω µε την αλλαγή
του Συντάγµατος, να γίνει καθαρά Σώµα νοµοθετικό, που να νοµοθετεί η Βουλή και όχι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η Κυ-
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βέρνηση, δεν θα έχουµε πολλά να προσφέρουµε και θα ακούµε
τόσα, όσα δεν µας αναλογούν.
Κυρίως, τώρα τελευταία υπάρχει µια επίθεση εναντίον του θεσµού του Κοινοβουλίου και από κάποιες λεγόµενες µη κυβερνητικές οργανώσεις για τη διαφάνεια, που δεν ξέρω από πού
χρηµατοδοτούνται. Προΐστανται κάποιοι οι οποίοι είναι χρυσοκάνθαροι των δηµόσιων οργανισµών και έρχονται και εγκαλούν
τη Βουλή ότι είναι πρώτη στη διαφθορά. Ποιο; Το Κοινοβούλιο,
που δεν έχει καµµία αρµοδιότητα.
Εγώ έχω παρακαλέσει και έχω πει και στον Πρόεδρο της Βουλής να έρθουν αυτοί οι κύριοι στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας, να µας πουν κάποια πράγµατα.
Να πούµε, όµως, τώρα και την αλήθεια, γιατί µόνο µε την αλήθεια θα βγούµε απ’ αυτήν την κρίση. Και εµείς έχουµε φαινόµενα
υποκρισίας. Και είµαι ξεκάθαρος και ευθύς. Γι’ αυτό το λεγόµενο
«πόθεν έσχες», εγώ σας δηλώνω ενώπιον της Βουλής, ότι δεν θα
ξανακάνω δήλωση αυτού του «πόθεν έσχες».
Είναι απλά τα πράγµατα, κυρία Πρόεδρε, πάρα πολύ απλά.
Μπήκες Βουλευτής, βγαίνεις Βουλευτής! Με τι µπαίνεις, µε τι
βγαίνεις. Να τελειώνουµε µε αυτήν την ιστορία! ∆εν θα την πληρώνουν οι τριακόσιοι της Βουλής για ορισµένους, εάν υπάρχουν.
Αυτό θα το διαπιστώσουµε. Επιτέλους, αυτή η ιστορία να τελειώνει.
Πρέπει, επίσης, να τελειώνει και η ιστορία µε κάποια µέσα ενηµέρωσης που δεν ξέρω πού χρωστάνε και πάµε µερικοί από
εµάς, για να µην ονοµατίσω καµµιά εικοσαριά, οι οποίοι είµαστε
οι «Ηρακλείς» του συστήµατος και τους επικροτούµε και τους
επιβραβεύουµε. Και αυτά να τελειώνουν.
Πρέπει, επίσης, να τελειώσουν -και σωστά είπε ο συνάδελφοςκαι κάποιοι οι οποίοι είναι οι «πατριώτες» Έλληνες, που βγάζουν
τα λεφτά τους στο εξωτερικό κι έρχονται και µας κάνουν µαθήµατα. Θα πω ένα απλό παράδειγµα. ∆ίνουµε τα πάντα στους εφοπλιστές. Έχουµε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Σήµερα, που
µιλάµε έρχονται από το Αµπού Ντάµπι για να ναυπηγήσουν.
Οι δικοί µας, οι «ευαίσθητοι» Έλληνες, πού είναι, να έρθουν να
βοηθήσουν τη χώρα σε αυτήν την κρίσιµη περίοδο, κυρία Ζήση;
Ή θα καταντήσουµε στα παλιά, τότε που δάνειζαν οι Έλληνες,
αυτοί οι οποίοι -έχουµε τώρα κάποια κτήρια γύρω-γύρω εδώ στην
Αθήνα και αλλαχού- ξέρετε τι κάνανε; Τοκογλύφοι ήταν. ∆άνειζαν
το ελληνικό κράτος, έβγαλαν λεφτά και ήρθαν µετά και έκαναν
δωρεές και τους αναγορεύσαµε εθνικούς ευεργέτες. Να τελειώνουν αυτά!
Άλλο λυπηρό φαινόµενο: Χθες και σήµερα διάβαζα για την Εκκλησία, ότι βγήκαν ιεράρχες και έκαναν διάφορα κείµενα, έκαναν πολιτικό κείµενο. Αντί να συναισθανθούν την ώρα και τη
στιγµή και την κρίση που περνάει ο ελληνικός λαός και να σταθούν δίπλα του µε φωνές αγάπης και αλληλεγγύης, κάθονται και
γράφουν κείµενα. Μπορούν και µε λόγια, αλλά κυρίως µε έργα να
δείξουν την αλληλεγγύη τους και τη συµπαράστασή τους. Ξέρετε ποια είναι αυτά; ∆υο θα σας πω εγώ.
Παράδειγµα. Πρώτα απ’ όλα φταίµε και εµείς. Για να δώσουµε
το στίγµα, εγώ προτείνω να γίνει «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στις µητροπόλεις. ∆εν είναι δυνατόν σε ένα νοµό να έχουµε τέσσερις, πέντε
µητροπολίτες. Επιτέλους, να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους! Πρέπει να το κάνουµε. Και εγώ σας είπα ότι θα πάρω πρωτοβουλία γι’ αυτήν την ενέργεια.
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διαθέσουν τα ακίνητά
τους, την περιουσία τους, έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πληττόµενο ελληνικό λαό και να του δώσουµε και µια αισιοδοξία, βρε
αδελφέ, όπως προσπαθεί και κάνει η Κυβέρνηση µέσα σε αυτήν
την κρίση.
Χάρηκα πάρα πολύ για το επίδοµα πολυτέκνων που δεν θα το
αγγίξουν, για τον τουρισµό όπου µειώσαµε το ΦΠΑ, για άλλα
µέτρα. Βεβαίως, πρέπει να πάρουµε και άλλα. Για παράδειγµα,
δεν πρέπει επ’ ουδενί να σκεφθούµε για την αύξηση του πετρελαίου, ιδιαίτερα για µας τους βορειοελλαδίτες αλλά και για τους
άλλους κατοίκους των ορεινών περιοχών.
Πρέπει να στηρίξουµε µια προσπάθεια, που να είναι αναπτυξιακή. Επειδή λέµε µόνο λόγια και κουβέντες, η Ελλάδα έχει τον
τουρισµό, έχει και την πρωτογενή παραγωγή. Είναι δίπλα µου
εδώ η πρώην Υπουργός, η κ. Μπατζελή, που έκανε πολλές προ-
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σπάθειες και η νυν πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να απολαµβάνει
και ο αγρότης αυτό που του αξίζει και επιτέλους τα προϊόντα του
να µην τα εκµεταλλεύονται ανύπαρκτοι έµποροι και να µην τον
πληρώνουν.
Εδώ παίρνουµε, ήδη, νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Να σας πληροφορήσω κιόλας, σαν Πρόεδρο που µε αναφέρατε, ότι µέσα
στις γιορτές θα έρθει ο επενδυτικός νόµος, γιατί από εδώ και
πέρα πρέπει να δώσουµε ελπίδα και προοπτική σε αυτόν τον
τόπο, κυρία Πρόεδρε. Να δώσουµε στον ελληνικό λαό και στους
πολίτες µας µια αισιοδοξία. Η αισιοδοξία έρχεται µε συγκεκριµένες πράξεις και µέτρα να αναθαρρήσει.
Εγώ καταλαβαίνω τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Συµφωνώ σε πολλά µε αυτά που είπε ο κ. Οικονόµου, σε σχέση µε
την παγκόσµια και την πανευρωπαϊκή κατάσταση της οικονοµίας.
Ο Πρόεδρός µας, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, αυτή τη δουλειά
κάνει, γι’ αυτό τρέχει στο εξωτερικό. Γιατί το πρόβληµα δεν είναι
το τι θα κάνουµε εµείς, αλλά είναι το πώς θα αντιµετωπίσουµε
το θέµα γενικά και συλλογικά όλοι οι πληττόµενοι λαοί.
∆εν θα κάνω, όµως, εγώ εδώ ιδιαίτερες προτάσεις για το τι
πρέπει να γίνει. Αυτό που θέλω, όµως, να πω είναι ότι όλοι πρέπει να στηρίξουµε τις προσπάθειες αυτής της Κυβέρνησης, να
ψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό, να αρθούµε στο ύψος των
περιστάσεων. Καλώ ιδιαίτερα την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να
αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να συµµετέχει και αυτή στη
χαρά της δηµιουργίας και της προοπτικής.
Είχα πει -και κλείνω µε αυτό- στον προϋπολογισµό του 2008
ότι την καλύτερη υπηρεσία που µπορούσε να προσφέρει ο τότε
Πρωθυπουργός, που γράφτηκε στο περιθώριο της Ιστορίας,
ήταν να παραιτηθεί. ∆εν ξέρω αν µε άκουσε. Πάντως εγκατέλειψε
την προσπάθεια.
Αυτήν τη στιγµή αυτό, που έχει να κάνει ο κ. Σαµαράς είναι το
άλµα και το βήµα που έχει επιχειρήσει –που είναι µετέωρο- να το
ολοκληρώσει. Να συµβάλλει θετικά σε αυτήν την προσπάθεια.
Να µην έχει το πρόσωπο του Ιανού. Να µην είναι και µε τον αστυφύλακα και µε το χωροφύλακα. Να µην ψηφίζει το µνηµόνιο,
αλλά να ψηφίζει κάποια µέτρα. Να θέλει να καταδικαστεί το µνηµόνιο στις εκλογές, αλλά να µην πέσει η Κυβέρνηση, για να βγάλει άλλος το φίδι από την τρύπα.
Αν θέλουµε να υπάρξει συλλογική προσπάθεια, πρέπει όλοι να
στηρίξουµε την Κυβέρνηση ώστε να έχει ελπίδα και προοπτική ο
τόπος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. ∆ριβελέγκα και για το επίγραµµα «Θαρσείν χρή τάχ’ αύριον έσσετ’
άµεινον», για το πνεύµα αισιοδοξίας σας.
Ολοκληρώνουµε τη συνεδρίαση µε την Βουλευτή Μεσσηνίας
του ΠΑΣΟΚ. κ. Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011 έρχεται σε µια από τις πιο κρίσιµες και σηµαντικές στιγµές στην
ιστορία της χώρας µας. Το 2010 η Κυβέρνηση έδωσε ένα πολύ
µεγάλο αγώνα για τη διάσωση της οικονοµίας µας και για την οικονοµική επιβίωση της πατρίδας µας. Ξεκίνησε από ένα πολύ µεγάλο έλλειµµα στον κρατικό προϋπολογισµό, ένα τεράστιο
δηµόσιο χρέος και ένα επίσης τεράστιο έλλειµµα αξιοπιστίας,
που στοίχισε τη δυνατότητα πρόσβασής µας στις διεθνείς αγορές για χρηµατοδότηση. Τα παραπάνω συµπληρώθηκαν και από
ένα έλλειµµα χρόνου, προϋπόθεση αναγκαία για τη διόρθωση
χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων και αδυναµιών.
Σε αυτό το δυσµενές πλαίσιο η Κυβέρνηση κατάφερε να µετατρέψει µια κατάσταση αδιέξοδη σε µια νέα ευκαιρία και σε µια
δυνατότητα διάσωσης και ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που
θα αφήσει αυτή η Κυβέρνηση. Και από την επιτυχία ή µη αυτής,
θα κριθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάταξη της οικονοµίας και
της χώρας µας είναι βραχυπρόθεσµα µια επίπονη και δυσάρεστη διαδικασία, αφού χρειάζονται αναγκαία, αλλά σκληρά δυ-
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στυχώς µέτρα. Προϋποθέτει την αλλαγή της καθεστηκυίας οικονοµικής τάξης, την αναδιανοµή προνοµίων και βαρών, τον επαναπροσδιορισµό δεδοµένων και την ανασκευή ζητουµένων. Είναι,
όµως, επιβεβληµένη από τις συνθήκες και από την ανάγκη για
µακροχρόνια δηµοσιονοµική βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας και όχι µόνο από ξένους παράγοντες, φίλους ή εταίρους,
που στην περίπτωση της χώρας µας, έκλειναν τα µάτια για ολόκληρες δεκαετίες. Και αν θέλετε, το έκαναν όχι ως ένδειξη απλά
και µόνο καλής θέλησης, αλλά και ως µια από µέρους τους διάθεσης αναβολής και παράβλεψης ενός προβλήµατος που ίσως,
υπό προϋποθέσεις, να τους εξυπηρετούσε κιόλας. Ένα πρόβληµα, του οποίου η ανάδειξη θα µπορούσε να δηµιουργήσει
πρωτοφανείς συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονοµία, τις οποίες
κανείς δεν ήθελε να αντιµετωπίσει.
∆υστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας πρόλαβαν
αυτές.
Φυσικά, η πρώτιστη ευθύνη είναι των δικών µας κυβερνήσεων.
Αυτή είναι η αδιαµφισβήτητη αλήθεια. Έτσι πλέον τη δεδοµένη
χρονική στιγµή αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει σοβαρότητα και να κριθεί από την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης
και µόνο. Άλλωστε, οι ευθύνες για το πώς έχουµε φτάσει έως
εδώ, έχουν πλέον αποτυπωθεί ξεκάθαρα στη συνείδηση του ελληνικού λαού και µικρή σηµασία έχει να ανοίξουµε εκ νέου µια
συζήτηση περί αυτού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε αυτήν τη στιγµή έναν
προϋπολογισµό, ο οποίος επιβάλλεται να µην είναι ευχάριστος,
να µην είναι διθυραµβικός, αλλά να είναι χρήσιµος για το µέλλον
του τόπου.
Σε αυτήν την περίοδο της στενής δηµοσιονοµικής επιτήρησης,
της στενής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, της δυσχερέστατης οικονοµικής κατάστασης του ελληνικού νοικοκυριού, η Κυβέρνηση
και το οικονοµικό επιτελείο επιβάλλεται να επιδείξουν ειλικρίνεια,
αποφασιστικότητα και δικαιοσύνη.
Πολλοί προλαλήσαντες σ’ αυτήν την Αίθουσα έκαναν λόγο για
περικοπές, περιστολές, για µειώσεις µισθών κ.α., αληθή, οφείλω
να οµολογήσω, στοιχεία. Κανείς, όµως, µα κανείς, δεν πρότεινε
άλλες, καλύτερες λύσεις για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
χώρα, αλλά µε ελαφρότητα και µε ευκολία κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι πρέπει αυτή µόνη και ως διά µαγείας να βγάλει τα
«κάστανα από τη φωτιά». Παραγνωρίζουν δυστυχώς και παραβλέπουν την γενική κρίση που διέρχεται το πολιτικό σύστηµα.
Εθελοτυφλούν όσοι προσπαθούν να ρίξουν στους άλλους ευθύνες, λες και έτσι θα λυθεί το πρόβληµα της κρίσης ή έτσι θα αποτινάξουν τις δικές τους ευθύνες από τις πλάτες τους.
Να θυµίσω, στους επίδοξους αυτοεξαιρούµενους της µνήµης
των Ελλήνων πολιτών, ότι η τεράστια αποχή των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν το πρώτο ηχηρό µήνυµα της απαξίωσης του
πολιτικού κόσµου, που ταρακούνησε όλους τους κοµµατικούς
σχηµατισµούς στις πρόσφατες εκλογές.
Αυτό το καθήκον της ειλικρίνειας είναι που πρέπει να επιδείξουµε όλοι και είναι ο πρώτος προϋπολογισµός αυτός τον οποίο
συζητούµε, µε ακριβή και µε ειλικρινή στατιστικά στοιχεία. Είναι
ο πρώτος προϋπολογισµός, ο οποίος έχει µια σηµαντικά δύσκολη
αποστολή, που υπερβαίνει τα όρια της προσαρµογής του ελλείµµατος στο επίπεδο του 7,5% του ΑΕΠ για την επόµενη χρονιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η προσπάθεια, όπως γνωρίζετε, έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του
τρέχοντος έτους, όταν η Ελλάδα έφτασε στο όριο κήρυξης παύσης πληρωµών. Μέχρι σήµερα, µε µια σειρά δύσκολων και επώδυνων µέτρων φορολογικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, η
Κυβέρνηση πέτυχε να κάνει µια πολύ σηµαντική δηµοσιονοµική
προσαρµογή, περιορίζοντας το έλλειµµα από το 15,4% του ΑΕΠ
στο 9,4%. Μια προσαρµογή, δηλαδή, της τάξης των έξι µονάδων
του ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθµούς, µια µείωση του ελλείµµατος
από τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η Αντιπολίτευση ισχυρίζεται µπροστά σε αυτήν τη δύσκολη
κατάσταση, ότι η χώρα αντιµετωπίζει πρόβληµα µνηµονίου, που
µας επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Καµµία αντίρρηση. Μόνο που θα έπρεπε εµείς
εδώ και δεκαετίες να έχουµε λάβει εκείνα τα µέτρα ώστε να µην
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έχουµε ανάγκη την επιβολή των όρων από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
∆εν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ισχυρίζεται κανείς ότι δεν έβλεπε αυτό το τεράστιο πρόβληµα χρέους, το οποίο
µας κατατάσσει στην πρώτη δεκάδα των χωρών µε το µεγαλύτερο χρέος παγκοσµίως. Ένα χρέος που κατέτρωγε επί χρόνια
τα σωθικά της χώρας εν γνώσει του πολιτικού συστήµατος και
υποθήκευε το µέλλον των επόµενων γενεών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το νεοφιλελεύθερο «θαύµα» της Ιρλανδίας, όχι µόνο δεν πέτυχε και έσωσε τη χώρα, αλλά µετατράπηκε εν µια νυκτί σε
εφιάλτη για τους κατοίκους της. Εποµένως, το µοντέλο το οποίο
υποστηρίζετε είναι καταδικασµένο και αποτυχηµένο εν τοις
πράγµασι.
Όταν, αγαπητοί συνάδελφοι, είτε το αναγνωρίζουµε είτε όχι, η
ατµοµηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερµανία, αναγκάζεται
να εισέλθει σ’ έναν κύκλο λιτότητας και µέτρων, δίχως να αντιµετωπίζει σε τόσο µεγάλο βαθµό πρόβληµα χρέους, όταν η Αγγλία αναγκάζεται να περικόψει σε τεράστιο βαθµό τις δαπάνες
της για την παιδεία, όταν η Ισπανία παίρνει νέα σκληρά µέτρα,
όταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν ανάλογα
µέτρα, τότε τι πρέπει να κάνουµε εµείς; Να συνεχίσουµε να ζούµε
µε δανεικά, που δεν µας δίνουν κιόλας, πρωτίστως µε δικής σας
ευθύνη; Ή να πάρουµε ανάλογα και πιο αποτελεσµατικά µέτρα;
Μα, φυσικά και πρέπει να πάρουµε µέτρα. Αυτό κάνουµε και
εµείς. ∆εν είµαστε ευτυχείς που µειώθηκαν οι µισθοί και οι συντάξεις. ∆εν είµαστε ευτυχείς που αναστατώνεται και ανατρέπεται ο ρυθµός ζωής των συµπολιτών µας, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
Βρισκόµαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να την
αντιµετωπίσουµε. Αυτό ας το καταλάβουµε όλοι.
Πήραµε και παίρνουµε µέτρα για να σώσουµε τη χώρα. Το
πρόβληµα, όµως, που πρέπει να αντιµετωπίζει µια ευνοµούµενη
πολιτεία είναι να µην πληρώνουν το µάρµαρο πάντα µόνο οι άνθρωποι της εργασίας, µόνο η εύκολη λεία, δηλαδή οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι, αλλά και αυτοί που πραγµατικά έχουν και
κατέχουν.
Αυτό είναι το στοίχηµα, κύριοι Υπουργοί. Αυτή είναι η πρόκληση για την Κυβέρνηση µας. Αυτό απαιτεί η ελληνική κοινωνία.
Κι αυτό το µήνυµα σας µεταφέρω και από την ελληνική περιφέρεια, από την πατρίδα µου, τη Μεσσηνία, όπου τα άριστα αγροτικά προϊόντα µας και ιδιαίτερα το λάδι µας, είναι σχεδόν στα
αζήτητα, µε τιµές κάτω του κόστους.
Οι αγρότες µας βρίσκονται σε απόγνωση. Η ανεργία καλπάζει
και µαστίζει τους νέους και τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τον
τόπο τους και να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή κλείνουν ή κρατιούνται µε τα δόντια.
Αγωνίζονται όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και παλεύουν για καλύτερες µέρες. Ακόµη, πιστεύουν και δίνουν εµπιστοσύνη στις προσπάθειες της Κυβέρνησής µας και του Πρωθυπουργού µας, γιατί βλέπουν ότι αγωνιζόµαστε πραγµατικά.
Γι’ αυτούς τους ανθρώπους αγωνιζόµαστε, γι’ αυτούς τους ανθρώπους παλεύουµε, γι’ αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να πετύχουµε και θα πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Γιαννακοπούλου.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διακόπτουµε
τη συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη, 21 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα
18.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία: α) ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», β) συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός και
βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και γ) συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011».
(∆ΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό στο σύνολο το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης
και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και
άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Η προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Το Κράτος οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την ηθική και υλική ενίσχυση της
παραγωγής και της προώθησης των κινηµατογραφικών έργων
και για τη βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού.
2. Η κινηµατογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύµφωνα µε τους
ορισµούς του Συντάγµατος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύεται.
3. Η κατάσχεση κινηµατογραφικών έργων µετά την προβολή
τους επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Σύνταγµα για την κατάσχεση εφηµερίδων
και άλλων εντύπων.
4. Ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού έχει τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία για όσα θέµατα σχετικά µε την κινηµατογραφική τέχνη ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο.
5. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και των κατά περίπτωση
αρµόδιων Υπουργών, µεταβιβάζονται στο Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων για θέµατα κινηµατογράφου.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α) «Κινηµατογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυπώνεται
σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή στις κινηµατογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το περιεχόµενο και όποιες και αν είναι
οι µέθοδοι, τα µέσα και τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την
παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη
γνωστά είτε εφευρεθούν στο µέλλον.
(β) «Κινηµατογραφικό έργο µεγάλου µήκους» είναι το κινηµατογραφικό έργο που είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι έργο
τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) είτε είναι κινουµένων σχεδίων και έχει
διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά.
(γ) «Κινηµατογραφικό έργο µικρού µήκους» είναι το κινηµατογραφικό έργο που είτε έχει επινοηµένο µύθο είτε είναι έργο τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) είτε είναι κινουµένων σχεδίων και έχει
διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά.
(δ) «Ειδικός Φόρος» είναι ο φόρος που σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 60 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α’) επιβάλλεται
στην τιµή των κινηµατογραφικών εισιτηρίων και διατίθεται για την
ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και βιοµηχανίας.
(ε) Ως «Επιχείρηση Αιθουσών» νοείται κάθε επιχείρηση που
ασκεί φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε αντικείµενο την εκµετάλλευση κινηµατογραφικής αίθουσας ή αιθουσών, σε στεγασµένους χώρους (χειµερινός κινηµατογράφος) ή σε υπαίθριους
χώρους (θερινός κινηµατογράφος), οι οποίες βρίσκονται στον
ίδιο τόπο, µε µία ή δύο οθόνες προβολής κινηµατογραφικών
έργων, που λειτουργούν υπό την ίδια επωνυµία ή/και το σήµα της
ίδιας επιχείρησης.
(στ) Ως «Παραγωγός Κινηµατογραφικού Έργου» νοείται ο
κατά το εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993
(ΦΕΚ 25 Α’) παραγωγός υλικού φορέα εικόνας ή ήχου και εικόνας.
(ζ) Ως «Συντελεστής Κινηµατογραφικού Έργου» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει δηµιουργικές, καλλιτεχνικές ή τεχνικές υπηρεσίες ή/και εξοπλισµό στον παραγωγό
για την παραγωγή κινηµατογραφικού έργου.
2. Από τις διατάξεις του παρόντος νόµου εξαιρούνται τα κινηµατογραφικά έργα πορνογραφικού χαρακτήρα, τα έργα που
εξαίρουν τη βία και εκείνα που προσβάλλουν απροκάλυπτα την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επίσης, εξαιρούνται τα κινηµατογραφικά έργα διαφηµιστικού περιεχοµένου και σκοπού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Άρθρο 3
1. Ως «Ελληνικό Κινηµατογραφικό Έργο» νοείται το κινηµατογραφικό έργο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και
δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια:
(α) η πρωτότυπη εκδοχή του να είναι κατά ποσοστό 51% τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα,
(β) 51% τουλάχιστον των γυρισµάτων να έχουν διεξαχθεί στην
Ελληνική Επικράτεια,
(γ) 51% τουλάχιστον του προϋπολογιστικού κόστους να έχει
αποδεδειγµένα δαπανηθεί στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Το Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας κινηµατογραφικού
έργου εκδίδεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Ελληνικού Κέντρου
Κινηµατογράφου, κινηµατογραφικό έργο που δεν πληροί τα κριτήρια α’, β’ και γ’ του άρθρου 3, αλλά συνδέεται µε την Ελλάδα
λόγω του δηµιουργού και του περιεχοµένου του, καθώς και κινηµατογραφικό έργο που δεν συγκεντρώνει τα µόρια που απαιτούνται από το άρθρο 4, λόγω ιδιαζουσών συνθηκών
παραγωγής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού της συνδροµής των κριτηρίων α’,
β’και γ’της παραγράφου 1 και των στοιχείων της παραγράφου 1
του άρθρου 4 και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ιθαγένειας,
οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας και για κινηµατογραφικό έργο το οποίο
δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
1. Για να χαρακτηρισθεί ως ελληνικό ένα κινηµατογραφικό
έργο πρέπει, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, να συγκεντρώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες µονάδες στα στοιχεία
που υποδεικνύονται στις παρακάτω ανά κατηγορία κινηµατογραφικού έργου κλίµακες και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου:
(α) Για κινηµατογραφικό έργο µυθοπλασίας απαιτούνται τουλάχιστον 14 µονάδες σε σύνολο 18:
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∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Σκηνοθέτης
3
Σεναριογράφος - ∆ιαλογίστας
2
Συνθέτης
1
(πρωτότυπης µουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να
χρησιµοποιηθεί στο κινηµατογραφικό έργο)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
6
Ερµηνευτική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Πρώτος ρόλος
3
∆εύτερος ρόλος
2
(ο πρώτος και ο δεύτερος ρόλος
ορίζονται από τον σκηνοθέτη)
Τρίτος Ρόλος
1
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
6
Οµάδα Τεχνικής ∆ηµιουργίας
Μονάδες Αξιολόγησης
Εικόνα (διευθυντής φωτογραφίας,
κάµεραµαν, 1ος βοηθός)
1
Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)
1
Μοντάζ (µοντέρ, 1ος βοηθός)
1
Σκηνικά – Κοστούµια
(σκηνογράφος, ενδυµατολόγος)
1
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
4
Τόπος Γυρισµάτων /
Μονάδες Αξιολόγησης
Αποπεράτωση
Τόπος Μεταπαραγωγής
(post-production)
1
Στούντιο / Φυσικοί Χώροι
1
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
2
(β) Για κινηµατογραφικό έργο ντοκιµαντέρ απαιτούνται τουλάχιστον 9 µονάδες σε σύνολο 14:
∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Σκηνοθέτης
2
Σεναριογράφος
1
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
3
Οµάδα Τεχνικής ∆ηµιουργίας
Μονάδες Αξιολόγησης
Εικόνα
(διευθυντής φωτογραφίας,
κάµεραµαν, 1ος βοηθός)
1
Ήχος (ηχολήπτης, 1ος βοηθός)
1
Μοντάζ (µοντέρ, 1ος βοηθός)
1
Λοιπές ειδικότητες συντελεστών
4
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
7
Τεχνικές Υπηρεσίες /
Μονάδες Αξιολόγησης
Αποπεράτωση
Απαιτείται τουλάχιστον το 51% των δαπανών
για τεχνικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια
του γυρίσµατος και της τεχνικής επεξεργασίας
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

Συνθέτης
(πρωτότυπης µουσικής που γράφτηκε
ειδικά για να χρησιµοποιηθεί
στο κινηµατογραφικό έργο)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

1

6

∆ηµιουργία και Σχεδιασµός των χαρακτήρων
Σχεδιασµός Σκηνικών και γραφικού
περιβάλλοντος
Σχεδιασµός Σκηνών (storyboard)
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

2
2

Ψηφιακή Αποτύπωση
Κατασκευή σκηνικών
Κινούµενα σχέδια
Χρωµατισµός – Ψηφιακή Επεξεργασία
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

1
1
2
2

Εγγραφή – Επεξεργασία ηχητικού υλικού
Μεταπαραγωγή (post production)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

1
1

3
7

6

2

2. Για τη µοριοδότηση συντελεστή κινηµατογραφικού έργου
σύµφωνα µε τις κλίµακες της παραγράφου 1, απαιτείται αυτός να
είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που συµπεριλαµβάνεται στην
Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συµπεριλαµβάνεται
στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
κινηµατογραφική συµπαραγωγή που κυρώθηκε µε το ν.
3004/2002 (ΦΕΚ 76 Α’) ή/και κράτους εκτός Ευρώπης µε το οποίο
η Ελλάδα έχει συνάψει συµφωνίες που αφορούν την κινηµατογραφική συµπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος.
3. Για τη µοριοδότηση σύµφωνα µε τις κλίµακες της παραγράφου 1 συντελεστή που είναι νοµικό πρόσωπο, αυτό απαιτείται να έχει την έδρα του ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή σε ένα
από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για τη µοριοδότηση σύµφωνα µε τις κλίµακες της παραγράφου 1 του τόπου γυρισµάτων πρέπει αυτός να βρίσκεται
µέσα στην Ελληνική Επικράτεια.
5. Αν υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές στο ίδιο στοιχείο,
οι µονάδες που αντιστοιχούν στο στοιχείο αυτό διαιρούνται µε
τον αριθµό των συντελεστών.
6. Τα ευρωπαϊκά κινηµατογραφικά έργα στα οποία συµµετέχει Έλληνας παραγωγός και τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3004/2002 εντάσσονται αυτοδικαίως στα µέτρα
ενίσχυσης των άρθρων 5 και 8.
7. Τα στοιχεία των κλιµάκων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

4
4

(γ) Για κινηµατογραφικό έργο κινουµένων σχεδίων απαιτούνται τουλάχιστον 14 µονάδες σε σύνολο 21:
∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Συντάκτης πρωτότυπης ιστορίας (περίληψη)
1
Σκηνοθέτης
2
Σεναριογράφος
2

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Άρθρο 5
Ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου
1. Το ποσό του ειδικού φόρου εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδικό κωδικό αριθµό του προϋπολογισµού εσόδων του Κράτους.
Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό κωδικό αριθµό του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Το ποσό αυτό διατίθεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για την άσκηση της κινηµατογραφικής του πολιτικής.
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2. Από την παραπάνω πίστωση ενισχύονται κάθε χρόνο παραγωγοί ελληνικών κινηµατογραφικών έργων µεγάλου µήκους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7, και επιχειρήσεις
αιθουσών οι οποίες προβάλλουν ελληνικά κινηµατογραφικά έργα
µεγάλου µήκους.
3. Από την ίδια πίστωση το υπόλοιπο ποσό του ειδικού φόρου
κατανέµεται ως εξής: 80% αποδίδεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου για την επίτευξη των σκοπών του και το εναποµένον 20% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού για την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τοµέα
του κινηµατογράφου.
4. Το ύψος της ενίσχυσης των παραγωγών κινηµατογραφικών
έργων της παραγράφου 2 καθορίζεται από: (α) το συντελεστή
ενίσχυσης του ελληνικού κινηµατογραφικού έργου µεγάλου µήκους, σύµφωνα µε το άρθρο 6, (β) τον αριθµό των εισιτηρίων που
πραγµατοποίησε το ελληνικό κινηµατογραφικό έργο µεγάλου µήκους µέσα σε δώδεκα µήνες από την έναρξη της πρώτης κινηµατογραφικής προβολής του και (γ) το ποσοστό της κλίµακας
που ορίζεται στο άρθρο 7.
5. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηµατογραφικού έργου µεγάλου µήκους για να ενταχθεί στο µέτρο ενίσχυσης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.
(β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηµατογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών
του που πραγµατοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να µην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό
σταθµό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραµµάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δηµόσιο φορέα, κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 75%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόµο
και µε βάση την εθνική ονοµατολογία οικονοµικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την 1100330/1954/∆Μ/6.10.2008 Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 2149 Β’).
(γ) Αν είναι νοµικό πρόσωπο, ποσοστό µεγαλύτερο του 25%
της συµµετοχής στο εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο να µην ανήκει
σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθµού ή/και
παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.
(δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτους που
συµπεριλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που
συµπεριλαµβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για την κινηµατογραφική συµπαραγωγή που κυρώθηκε µε το ν. 3004/2002 ή/και κράτους εκτός Ευρώπης µε το
οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συµφωνίες που αφορούν την κινηµατογραφική συµπαραγωγή, ή εφόσον προέρχεται από κράτος
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος.
6. ∆εν δικαιούται ενίσχυση παραγωγός που εµπίπτει στο δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α’).
7. Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών χειµερινού
κινηµατογράφου ισούται µε το ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων ανά οθόνη και µέχρι τα
είκοσι χιλιάδες (20.000) εισιτήρια ανά οθόνη, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9.
8. Για την ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου σε επιχείρηση αιθουσών χειµερινού κινηµατογράφου, η επιχείρηση αιθουσών πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) να προέβαλε για τέσσερις τουλάχιστον εβδοµάδες προβολής ανά οθόνη τουλάχιστον τρία ελληνικά κινηµατογραφικά έργα
µεγάλου µήκους πρώτης προβολής, τρεις φορές ανά ηµέρα, και
(β) τα τρία ελληνικά κινηµατογραφικά έργα µεγάλου µήκους
να µισθώνονται από δύο ή περισσότερες εταιρίες διανοµής.
Ως εβδοµάδα προβολής νοείται το σύνολο επτά συναπτών
ηµερών κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆ε-
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κέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.
9. ∆εν δικαιούται ενίσχυση επιχείρηση αιθουσών χειµερινού κινηµατογράφου που δεν διαθέτει µία τουλάχιστον αίθουσα προβολής και ένα χώρο υγιεινής προσπελάσιµους από άτοµα µε
αναπηρία. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρείται επιχείρηση αιθουσών που στεγάζεται σε κτίριο υφιστάµενο πριν από τη θέση
σε ισχύ του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α’), στο οποίο κρίνεται τεχνικά αδύνατον να γίνουν οι απαραίτητες διαµορφώσεις. Για τις
ανάγκες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, αρµόδιο για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης προσβασιµότητας και για τη διαπίστωση της εξαίρεσης από την ανωτέρω προϋπόθεση είναι το
Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρίες της ∆ιεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει την 1.1.2013.
10. Το ποσό της παραγράφου 7 προσαυξάνεται κατά ποσοστό
10% για κάθε επιπλέον εβδοµάδα προβολής έως τις έξι επιπλέον
εβδοµάδες για κάθε οθόνη.
11. Το ύψος της ενίσχυσης σε επιχείρηση αιθουσών θερινού κινηµατογράφου ισούται µε το 50% του ποσού του ειδικού φόρου
που εισπράχθηκε από το σύνολο των εισιτηρίων του θερινού κινηµατογράφου, εφόσον αυτή προέβαλε για δύο τουλάχιστον
εβδοµάδες προβολής τουλάχιστον δύο ελληνικά κινηµατογραφικά έργα µεγάλου µήκους. Ως εβδοµάδα προβολής νοείται το
σύνολο επτά συναπτών ηµερών κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο και Σεπτέµβριο.
12. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
προθεσµία υποβολής τους και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή του άρθρου αυτού ρυθµίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Όποιος υποβάλει ψευδείς
δηλώσεις ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών έως
τριών ετών και µε χρηµατική ποινή έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων ή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει
το δικαίωµα είσπραξης των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό, για το χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά,
καθώς και για τα επόµενα τρία χρόνια.
13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.10.2011.
Άρθρο 6
Καθορισµός συντελεστή ενίσχυσης
κινηµατογραφικού έργου
1. Ο συντελεστής ενίσχυσης ελληνικού κινηµατογραφικού
έργου µεγάλου µήκους για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 7 προκύπτει από το άθροισµα των µονάδων που το έργο
συγκεντρώνει στις παρακάτω ανά κατηγορία κλίµακες, διαιρούµενο µε τον αριθµό 100. Ελληνικό κινηµατογραφικό έργο µεγάλου µήκους που συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 µονάδες αποκτά
τον ανώτατο συντελεστή ενίσχυσης υπολογισµού 1.
(α) Για κινηµατογραφικό έργο µυθοπλασίας:
Γλώσσα
Μονάδες Αξιολόγησης
Τουλάχιστον το 51% των διαλόγων
του κινηµατογραφικού έργου
στην πρωτότυπη εκδοχή
της να είναι στην ελληνική γλώσσα
20
(Για τον υπολογισµό της ποσόστωσης
των διαλόγων λαµβάνεται υπόψη ο
αριθµός των λέξεων)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
20
∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Παραγωγός (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο)
10
Σκηνοθέτης
10
Σεναριογράφος - ∆ιαλογίστας
4
Συνθέτης
1
(πρωτότυπης µουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να
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χρησιµοποιηθεί στο κινηµατογραφικό έργο)
______________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
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25

Ερµηνευτική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Πρώτος/οι ρόλος/οι
6
∆εύτερος/οι ρόλος/οι
4
Συµπληρωµατικοί ρόλοι
2
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
12
Οµάδα Τεχνικής ∆ηµιουργίας
Μονάδες Αξιολόγησης
∆ιευθυντής Φωτογραφίας
4
Σκηνογράφος
2
Ενδυµατολόγος
2
Ηχολήπτης
2
Μοντέρ
2
Μακιγιέρ
1
Σκηνοθετική Οµάδα (εκτός Σκηνοθέτη)
2
Οµάδα Παραγωγής (∆ιεύθυνση Παραγωγής)
2
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
17
Οµάδα Άλλων
Μονάδες Αξιολόγησης
Μελών Συνεργείου
Συνεργείο γυρίσµατος
4
Συνεργείο κατασκευής σκηνικών
2
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
6
Γυρίσµατα / Αποπεράτωση
Μονάδες Αξιολόγησης
Πλατώ/Φυσικοί χώροι γυρισµάτων
3
Εργαστήρια εµφάνισης αρνητικού
2
Κάµερα και λοιπός εξοπλισµός
2
Φωτιστικά Σώµατα
2
Μακινιστικά
1
Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης ήχου
5
Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης εικόνας
5
______________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
20
(β) Για κινηµατογραφικό έργο τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ):
Γλώσσα
Μονάδες Αξιολόγησης
Τουλάχιστον το 51% της αφήγησης στην
πρωτότυπη εκδοχή της να είναι
στην ελληνική γλώσσα
20
(Για τον υπολογισµό της ποσόστωσης
των διαλόγων λαµβάνεται υπόψη ο
αριθµός των λέξεων)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
20
∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Παραγωγός
10
Σκηνοθέτης
15
Σεναριογράφος
5
Συνθέτης
5
(πρωτότυπης µουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να
χρησιµοποιηθεί στο κινηµατογραφικό έργο)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
35
Αφηγητής

Μονάδες Αξιολόγησης
5
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
5

Οµάδα Τεχνικής ∆ηµιουργίας
Μονάδες Αξιολόγησης
∆ιευθυντής Φωτογραφίας
6
Ηχολήπτης
5
Μοντέρ
6
Βοηθός Σκηνοθέτη
1
∆ιευθυντής Παραγωγής
2
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
20
Γυρίσµατα / Αποπεράτωση
Μονάδες Αξιολόγησης
Κάµερα και λοιπός εξοπλισµός
2
Ηχοληπτικά µηχανήµατα
2
Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Ήχου
8
Εργαστήρια Επεξεργασίας Αποπεράτωσης Εικόνας
8
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
20
(γ) Για κινηµατογραφικό έργο κινουµένων σχεδίων:
∆ηµιουργική Οµάδα
Μονάδες Αξιολόγησης
Παραγωγός
10
Σκηνοθέτης
8
Σεναριογράφος
8
∆ηµιουργός γραφικού περιβάλλοντος
6
Συνθέτης
4
(πρωτότυπης µουσικής
που γράφτηκε ειδικά για να
χρησιµοποιηθεί στο κινηµατογραφικό έργο)
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
36
Οµάδα Τεχνικής ∆ηµιουργίας Μονάδες Αξιολόγησης
1ος Βοηθός Σκηνοθέτη
∆ιευθυντής Παραγωγής
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
∆ηµιουργία Storyboard
Γραφική Ανάπτυξη Χαρακτήρων
Γραφική Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος 6
Συµπλήρωση φύλλων έκθεσης (exposure sheets)
____________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ

2
2
4
6
6
2
20

Οµάδα Συνεργατών για τη
Μονάδες Αξιολόγησης
δηµιουργία
Κατασκευή τελικών σκηνικών
5
Κατασκευή προσχεδίων animation (layouts)
5
Κατασκευή των σχεδίων – κλειδιών animation
5
Κατασκευή καθαρών και ενδιάµεσων
σχεδίων animation
5
Μελάνωµα και χρωµατισµός σχεδίων
animation
5
Συναρµογή έγχρωµων σχεδίων animation
και ειδικά εφέ
5
__________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
30
Αποπεράτωση
Μονάδες Αξιολόγησης
Μοντάζ Εικόνας – ‘Ηχου
2
Εργαστήρια
3
Φωνοληψία
2
∆ηµιουργία – εγγραφή ηχητικών εφέ
1
Τελική µίξη ήχου
2
___________________________________________
ΣΥΝΟΛΟ
10
2. Για τη µοριοδότηση των στοιχείων της κλίµακας ανά κατη-
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γορία κινηµατογραφικού έργου του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4.
3. Η µοριοδότηση και ο υπολογισµός του προαναφερόµενου
συντελεστή ενίσχυσης κινηµατογραφικού έργου γίνεται από το
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, το οποίο χορηγεί στον παραγωγό σχετική βεβαίωση.
4. Τα στοιχεία των κλιµάκων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
Άρθρο 7
Υπολογισµός ενίσχυσης για παραγωγό
κινηµατογραφικού έργου
1. Το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται παραγωγός ελληνικού κινηµατογραφικού έργου µεγάλου µήκους που πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5, ισούται µε το ποσό που προκύπτει
από τον πολλαπλασιασµό του συνολικού ποσού του ειδικού
φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια προβολής του συγκεκριµένου κινηµατογραφικού έργου µε το συντελεστή ενίσχυσης
του κινηµατογραφικού έργου όπως προκύπτει σύµφωνα µε το
άρθρο 6 και το ποσοστό της παρακάτω κλίµακας:
Έως 50.000 εισιτήρια ποσοστό 200%
Από 50.001 έως 60.000 εισιτήρια ποσοστό 195%
Από 60.001 έως 70.000 εισιτήρια ποσοστό 190%
Από 70.001 έως 80.000 εισιτήρια ποσοστό 185%
Από 80.001 έως 90.000 εισιτήρια ποσοστό 180%
Από 90.001 έως 100.000 εισιτήρια ποσοστό 175%
Από 100.001 έως 110.000 εισιτήρια ποσοστό 170%
Από 110.001 έως 120.000 εισιτήρια ποσοστό 165%
Από 120.001 έως 130.000 εισιτήρια ποσοστό 160%
Από 130.001 έως 140.000 εισιτήρια ποσοστό 155%
Από 140.001 έως 150.000 εισιτήρια ποσοστό 150%
Από 150.001 έως 160.000 εισιτήρια ποσοστό 145%
Από 160.001 έως 170.000 εισιτήρια ποσοστό 140%
Από 170.001 έως 180.000 εισιτήρια ποσοστό 135%
Από 180.001 έως 190.000 εισιτήρια ποσοστό 130%
Από 190.001 έως 200.000 εισιτήρια ποσοστό 125%
Από 200.001 έως 210.000 εισιτήρια ποσοστό 120%
Από 210.001 έως 220.000 εισιτήρια ποσοστό 115%
Από 220.001 έως 230.000 εισιτήρια ποσοστό 110%
Από 230.001 έως 240.000 εισιτήρια ποσοστό 105%
Από 240.001 έως 250.000 εισιτήρια ποσοστό 100%
Από 250.001 έως 260.000 εισιτήρια ποσοστό 95%
Από 260.001 έως 270.000 εισιτήρια ποσοστό 90%
Από 270.001 έως 280.000 εισιτήρια ποσοστό 85%
Από 280.001 έως 290.000 εισιτήρια ποσοστό 80%
Από 290.001 έως 300.000 εισιτήρια ποσοστό 75%
Από 300.001 έως 310.000 εισιτήρια ποσοστό 70%
Από 310.001 έως 320.000 εισιτήρια ποσοστό 65%
Από 320.001 έως 330.000 εισιτήρια ποσοστό 60%
Από 330.001 έως 340.000 εισιτήρια ποσοστό 55%
Από 340.001 έως 350.000 εισιτήρια ποσοστό 50%
Από 350.001 έως 360.000 εισιτήρια ποσοστό 45%
Από 360.001 έως 370.000 εισιτήρια ποσοστό 40%
Από 370.001 και πλέον εισιτήρια ποσοστό
35%.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού αναπροσαρµόζονται τα στοιχεία και τα ποσοστά της κλίµακας της
παραγράφου 1.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών
Οπτικουακουστικών Μέσων
1. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του

ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος.
2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεούνται να διαθέτουν
κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για
την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
3. Μέχρι και το µισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει
κάθε χρόνο η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί για
την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, µπορεί να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ως διαφηµιστικός χρόνος για την
τηλεοπτική διαφήµιση και προώθηση κινηµατογραφικών έργων.
4. Οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να
διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
5. Μέχρι και το µισό του ποσού που υποχρεούται να διαθέσει
κάθε χρόνο και µέχρι το έτος 2014 εταιρία συνδροµητικής τηλεόρασης για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων σύµφωνα
µε την αµέσως προηγούµενη παράγραφο, µπορεί να διατίθεται
στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου ως διαφηµιστικός χρόνος
για την τηλεοπτική διαφήµιση και προώθηση κινηµατογραφικών
έργων. Από το έτος 2015 και µετά οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν το σύνολο του 1,5% του
κύκλου εργασιών τους αποκλειστικά και µόνο για την παραγωγή
κινηµατογραφικών έργων όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6. Οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων
τεχνολογιών υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% του
ετήσιου κύκλου εργασιών τους που προκύπτει από την παροχή
υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων µέσω διαδικτύου ή κινητής
τηλεφωνίας (IPTV, VIDEO ON DEMAND) για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
7. Οι υπόχρεες εταιρίες υποχρεούνται για κάθε οικονοµική
χρήση να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό στον
ετήσιο ισολογισµό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν
για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων (Επένδυση Κινηµατογραφικής Παραγωγής). Οι υπόχρεες εταιρίες οφείλουν να
έχουν διαθέσει το σύνολο της Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής µέσα στα δύο αµέσως επόµενα έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ισολογισµού τους.
8. Οι υπόχρεες εταιρίες, εφόσον έχουν διαθέσει την Επένδυση
Κινηµατογραφικής Παραγωγής, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού (∆Ι.Κ.Ο.Μ.) Αίτηση Πιστοποίησης
Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής, µέσα σε ένα µήνα
από την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
9. Αν οι υπόχρεες εταιρίες έχουν παραγάγει:
(α) οπτικοακουστικό έργο µυθοπλασίας διάρκειας µικρότερης
από εξήντα λεπτά ή/και
(β) οπτικοακουστικό έργο τεκµηρίωσης ή/και
(γ) οπτικακουστικό έργο κινούµενων σχεδίων,
το οποίο έχει συµµετάσχει σε διεθνές φεστιβάλ, το κόστος της
παραγωγής του εν λόγω οπτικοακουστικού έργου µπορεί να συµπεριληφθεί από την υπόχρεη εταιρία στην Επένδυση Κινηµατογραφικής Παραγωγής.
10. Μετά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης Επένδυσης
Κινηµατογραφικής Παραγωγής, η ∆Ι.Κ.Ο.Μ., εφόσον η υπόχρεη
εταιρία έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται το αργότερο εντός µηνός να εκδώσει Πιστοποιητικό Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής. Υπόχρεη εταιρία που έχει
θέσει στη διάθεση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου διαφηµιστικό χρόνο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος εκπληρώνει τη σχετική της υποχρέωση ακόµα και εάν το
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου δεν χρησιµοποιήσει τον αντίστοιχο διαφηµιστικό χρόνο.
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11. Αν υπόχρεη εταιρία παρέλειψε να υποβάλει στη ∆Ι.Κ.Ο.Μ.,
µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,
την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής, η ∆Ι.Κ.Ο.Μ., µε έγγραφη πρόσκλησή της, την καλεί να το
πράξει µέσα σε δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες. Αν η υπόχρεη εταιρία δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση, εφαρµόζεται η
διάταξη της επόµενης παραγράφου.
12. Αν:
(α) υπόχρεη εταιρία δεν υποβάλει Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ή
(β) δεν συντρέχουν στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις έκδοσης Πιστοποιητικού Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
η ∆Ι.Κ.Ο.Μ. µε απόφασή της επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία
πρόστιµο, το ύψος του οποίου ισούται µε το συνολικό ποσό της
Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής και το οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο και περιέρχεται
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού αποδίδει το εν λόγω ποσό στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
13. Αν από την Αίτηση Πιστοποίησης Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής προκύπτει ότι η υπόχρεη εταιρία έχει διαθέσει µέρος του ποσού της Επένδυσης Κινηµατογραφικής
Παραγωγής, η ∆Ι.Κ.Ο.Μ. επιβάλλει στην υπόχρεη εταιρία πρόστιµο, το ύψος του οποίου ισούται µε το ποσό της Επένδυσης
Κινηµατογραφικής Παραγωγής που δεν έχει επενδυθεί και το
οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ως δηµόσιο έσοδο
και περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Το
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού αποδίδει το εν λόγω ποσό
στο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου.
14. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αντιστοιχίας του ποσού
που µπορεί να διαθέτει η υπόχρεη εταιρία σε διαφηµιστικό
χρόνο, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
πιστοποίηση του ποσού της Επένδυσης Κινηµατογραφικής Παραγωγής, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Άρθρο 9
Νοµική µορφή
1. Ιδρύεται κοινωφελές µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου» (Ε.Κ.Κ.) και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Η επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου» ανήκει
αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται µε τον παρόντα νόµο και απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της
ως επωνυµίας, σήµατος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε
άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο
Κινηµατογράφου» µπορεί να µεταφράζεται πιστά σε ξένη
γλώσσα.
3. Το Ε.Κ.Κ. έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος κατά τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
4. Το Ε.Κ.Κ. απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών
ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.
5. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου», που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 16-26 του ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68 Α’) και το π.δ. 113/1998
(ΦΕΚ 113 Α’), καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, καθώς και το σύνολο της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούµενου νοµικού
προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογρά-
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φου» που ιδρύεται µε τον παρόντα νόµο ως καθολικού διαδόχου,
χωρίς καµία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική
ή άλλη επιβάρυνση. Κινηµατογραφικά έργα που ανήκουν κατά
κυριότητα στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο αποτελούν στο
εξής περιουσιακά στοιχεία του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου». Εκκρεµείς δίκες µε το καταργούµενο νοµικό πρόσωπο συνεχίζονται
από το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου». Το απασχολούµενο προσωπικό
στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου».
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθµός των θέσεων
του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά
ειδικότητα, οι αρµοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του
κατάσταση, τα κριτήρια καθορισµού του ύψους των αποδοχών
του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι
ποινές και ρυθµίζεται γενικά κάθε θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ.. Το προσωπικό του Ε.Κ.Κ. προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 10
Σκοποί
1. Σκοποί του Ε.Κ.Κ. είναι:
(α) η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
παραγωγής στην Ελλάδα,
(β) η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηµατογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
(γ) η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγµατοποίηση κινηµατογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα
αλλοδαπών κινηµατογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει,
(δ) η έκδοση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηµατογραφικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καθώς και η έκδοση της βεβαίωσης
που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 6.
2. Για την πραγµατοποίηση και επίτευξη των σκοπών του, το
Ε.Κ.Κ. αναπτύσσει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) διαµορφώνει και καταρτίζει προγράµµατα επιδοτήσεων και
χρηµατοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
σύγχρονης ελληνικής κινηµατογραφίας,
(β) χρηµατοδοτεί ή/και επιδοτεί όλα τα στάδια παραγωγής κινηµατογραφικών έργων µεγάλου µήκους, από τη συγγραφή σεναρίων έως την ολοκλήρωση των δεδοµένων παραγωγής τους,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριµένων
προγραµµάτων του,
(γ) χρηµατοδοτεί ή/και επιδοτεί την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων µικρού µήκους, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και
τους όρους των εγκεκριµένων προγραµµάτων του,
(δ) χρηµατοδοτεί ή/και επιδοτεί αλλοδαπές οπτικοακουστικές
παραγωγές τα γυρίσµατα των οποίων πραγµατοποιούνται εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει στην Ελληνική Επικράτεια και τους παρέχει κάθε σχετική διευκόλυνση,
(ε) χρηµατοδοτεί ή/και επιδοτεί τη διανοµή και προώθηση στην
Ελλάδα και το εξωτερικό κινηµατογραφικών έργων,
(στ) συγκεντρώνει και δηµοσιεύει στατιστικά στοιχεία και
πραγµατοποιεί µελέτες που αφορούν στην παραγωγή, διανοµή,
προώθηση και προβολή κινηµατογραφικών έργων, στην επίδραση νέων τεχνολογιών, καθώς και εναλλακτικούς τρόπους
χρηµατοδότησης και εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών έργων,
(ζ) προκηρύσσει και απονέµει υποτροφίες για σπουδές στην
Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες, σε-
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ναριογράφους και τεχνικούς, καθώς επίσης οργανώνει σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης,
(η) συνάπτει προγραµµατικές ή άλλες συµβάσεις µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την
προώθηση των σκοπών του,
(θ) εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ενίσχυσης
των Κινηµατογραφικών και Οπτικοακουστικών Συµπαραγωγών
(Eurimages) του Συµβουλίου της Ευρώπης,
(ι) συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία
του γραφείου προώθησης του προγράµµατος media (πρόγραµµα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η αρµοδιότητα για το οποίο µεταφέρεται από
το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού στο Ε.Κ.Κ.,
(ια) υλοποιεί την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κινηµατογραφικής παραγωγής, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010
(ΦΕΚ 58 Α’),
(ιβ) αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα συναφή µε τους σκοπούς
του.
3. Σε όσες από τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται η τήρηση στοιχείων και βιβλίων, το Ε.Κ.Κ. απαλλάσσεται από τη σχετική υποχρέωση, µε την επιφύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α’). Ο παραγωγός
του κινηµατογραφικού έργου εµφανίζει τις σχετικές εργασίες σε
ιδιαίτερο χώρο ή σε ιδιαίτερη σειρά λογαριασµών των βιβλίων
που τηρούνται από αυτόν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων όπως ισχύουν και εκδίδει για κάθε είσπραξη ποσού από το Ε.Κ.Κ. ή για κάθε καταβολή προς αυτό
απόδειξη εισπράξεως ή πληρωµής κατά περίπτωση. Κατά τα
λοιπά ισχύει η συµφωνία των µερών.
Άρθρο 11
Πόροι
1. Οι πόροι του Ε.Κ.Κ. είναι:
(α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού.
(β) Το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
(γ) Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
(δ) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς.
(ε) Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκµετάλλευση κινηµατογραφικών έργων και των περιουσιακών του στοιχείων.
(στ) Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δηµόσιων ή ιδιωτικών
φορέων και οργανισµών ή φυσικών προσώπων.
(ζ) Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Κ.Κ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.
3. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους
λογαριασµούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α’). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρηµένες προς έγκριση στον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, συνοδευόµενες από έκθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την έγκριση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, αυτές δηµοσιεύονται και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ..
4. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Ε.Κ.Κ.
ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο
Ε.Κ.Κ., ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Σε ειδική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην
οποία παρίσταται και ο Γενικός ∆ιευθυντής, οι εκπρόσωποι των
επαγγελµατικών και συνδικαλιστικών φορέων του κινηµατογρα-

φικού χώρου ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της οικονοµικής διαχείρισης του περασµένου έτους. Η εν λόγω συνεδρίαση
διεξάγεται µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων του Ε.Κ.Κ..
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά
τα τηρούµενα από αυτό βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες
ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.
Άρθρο 12
Όργανα διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Κ. είναι:
(α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
(β) ο Γενικός ∆ιευθυντής.
Άρθρο 13
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Το Ε.Κ.Κ. διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε
τριετή θητεία το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Τουλάχιστον τέσσερα από τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους
από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσµιου κινηµατογράφου, ενώ
τα υπόλοιπα µπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο
των Τεχνών, των Γραµµάτων και των Επιστηµών ή να διαθέτουν
αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισµών ή επιχειρήσεων. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τον ορισµό
νέου, πάντως όχι πέραν των έξι µηνών. Με την απόφαση διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.
2. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε συνεδρίαση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού συµπληρώνεται η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν µέλος
εκπέσει ή παραιτηθεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.
5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέµατά της
µόνος ή µε τη σύµπραξη µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορίζει εισηγητή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Κ., ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα των
αρµοδιοτήτων του. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Κ.Κ.,
ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
6. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν µπορεί να
εκτείνεται πέραν των τριών µηνών.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα
ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Κ.Κ., µε
εξαίρεση τα θέµατα για τα οποία αποκλειστικά αρµόδιος είναι ο
Γενικός ∆ιευθυντής. Ιδίως έχει τις εξής αρµοδιότητες:
(α) Χαράσσει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, την
πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Ε.Κ.Κ. µέσα στο πλαίσιο
της κείµενης νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονισµού και των
οικονοµικών δυνατοτήτων του.
(β) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. και τον υποβάλλει
προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισµού και Τουρισµού και Οικονοµικών.
(γ) Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια
και προβαίνει σε κάθε νόµιµη εκµετάλλευση εσόδων.
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(δ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθµού για όλο το
προσωπικό του Ε.Κ.Κ..
(ε) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τον
ετήσιο προϋπολογισµό, την ετήσια έκθεση πεπραγµένων και τον
οικονοµικό απολογισµό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.
(στ) Χορηγεί, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηµατογραφικού Έργου.
(ζ) Χορηγεί, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, βεβαίωση για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηµατογραφικού Έργου.
(η) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή και δηµοσιεύει τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων,
καθώς και τους σχετικούς ειδικούς κανονισµούς.
(θ) ∆ιενεργεί έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων του Γενικού ∆ιευθυντή.
8. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά
το µήνα στην έδρα του Ε.Κ.Κ. και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα µέλη, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση µέλους του
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο µέλος
ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ηµέρες
πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απευθύνει στα µέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ηµέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις
τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από
τους παρόντες στη συνεδρίαση.
9. Αν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει από τις
συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστηµα
πέραν των τριών µηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
Άρθρο 14
Γενικός ∆ιευθυντής
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού,
ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Κ.,
διορίζεται ο Γενικός ∆ιευθυντής, µε τριετή θητεία που µπορεί να
ανανεώνεται. Ο Γενικός ∆ιευθυντής προτείνεται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους από το χώρο του
ελληνικού ή παγκόσµιου κινηµατογράφου. Η θητεία του Γενικού
∆ιευθυντή παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου και πάντως όχι
πέραν των έξι µηνών.
2. Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και
κάθε είδους επιδόµατα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε
αυτόν, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Κ.Κ. έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των ∆ιευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόµου, του εσωτερικού κανονισµού του
Ε.Κ.Κ., των εγκεκριµένων προγραµµάτων και του ετήσιου προϋπολογισµού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό, για την τήρηση του οποίου
είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγµένων και οικονοµικό απολογισµό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του
Ε.Κ.Κ..
(ζ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ..
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(η) Συνοµολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύµβαση που
έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκδίδει τις
αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των
συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νοµική µορφή της απασχόλησής τους και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθµού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ..
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε ∆ιεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ετήσιου προϋπολογισµού.
(ιβ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηµατογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για το συντελεστή ενίσχυσης Κινηµατογραφικού
Έργου.
(ιδ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισµούς.
4. Ο Γενικός ∆ιευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους
∆ιευθυντές του Ε.Κ.Κ.. Με απόφασή του µπορεί να µεταβιβάσει
σε αυτούς ορισµένες από τις αρµοδιότητές του, ενηµερώνοντας
σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή συνεδρίαση.
Άρθρο 15
Εσωτερική διάρθρωση
1. Στο Ε.Κ.Κ. οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες ∆ιευθύνσεις:
(α) Ανάπτυξης και Παραγωγής.
(β) ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film
Commission).
(γ) Προώθησης (Hellas Film).
(δ) Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.
Στο Ε.Κ.Κ. λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νοµική Υπηρεσία.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του Ε.Κ.Κ. είναι δυνατόν να
προβλεφθεί η δηµιουργία και άλλων ∆ιευθύνσεων.
Άρθρο 16
∆ιεύθυνση ανάπτυξης και παραγωγής
1. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής:
(α) Ενισχύει, χρηµατοδοτεί και επιβλέπει κάθε στάδιο παραγωγής κινηµατογραφικού έργου – ανάπτυξη σεναρίου, ανάπτυξη
φακέλου παραγωγής και παραγωγή,
(β) ενισχύει, χρηµατοδοτεί και υποστηρίζει την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την ανεύρεση
και ανάδειξη νέων κινηµατογραφιστών.
2. Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής καταρτίζει τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων που εποπτεύει και
υλοποιεί η ∆ιεύθυνση. Τα εν λόγω προγράµµατα υποβάλλονται
στον Γενικό ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Κ. ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα
προωθεί προς οριστική έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Κ.Κ..
Άρθρο 17
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών
(Hellenic Film Commission)
1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών:
(α) Προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό ως τόπο κατάλληλο
για την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών.
(β) Ενισχύει διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές πάσης φύσεως, τα γυρίσµατα των οποίων πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και µεσολαβεί για την παροχή ενηµέρωσης, υπηρεσιών και
διευκολύνσεων.
(γ) Προωθεί τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων της ∆ιεύθυνσης σε αλλοδαπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς
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φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.
(δ) Συνεργάζεται µε ηµεδαπούς δηµόσιους φορείς και φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την πραγµατοποίηση των
σκοπών της.
2. Ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών καταρτίζει τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων
που εποπτεύει και υλοποιεί η ∆ιεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράµµατα υποβάλλονται στον Γενικό ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Κ., ο
οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Κ..
3. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης των προγραµµάτων επιδοτήσεων
και χρηµατοδοτήσεων της ∆ιεύθυνσης είναι Έλληνες ή αλλοδαποί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων σύµφωνα µε τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις των σχετικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Άρθρο 18
∆ιεύθυνση Προώθησης
(Hellas Film)
1. Η ∆ιεύθυνση Προώθησης:
(α) Προωθεί ελληνικά κινηµατογραφικά έργα σε διεθνή Φεστιβάλ και αγορές.
(β) Συνεργάζεται µε αλλοδαπούς δηµόσιους ή/και ιδιωτικούς
φορείς για τη διανοµή ελληνικών κινηµατογραφικών έργων.
(γ) Ενισχύει τις δαπάνες διανοµής και εκµετάλλευσης των κινηµατογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου σύµφωνα µε τα προγράµµατα
επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων του Ε.Κ.Κ..
(δ) Συνεργάζεται µε κινηµατογραφικές αίθουσες για την προβολή ελληνικών κινηµατογραφικών έργων.
2. Ο ∆ιευθυντής Προώθησης καταρτίζει τα προγράµµατα επιδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η
∆ιεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράµµατα υποβάλλονται προς
έγκριση στον Γενικό ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Κ., ο οποίος, αφού τα
εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Κ..
Άρθρο 19
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης
1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει
ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε οικονοµικά και διοικητικά θέµατα που αφορούν
το Ε.Κ.Κ..
(β) Εκτελεί τις πληρωµές του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του,
καθώς και τη µισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών
του.
(γ) Επιµελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και διενεργεί τους
εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισµούς προµηθειών.
(δ) Μεριµνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της µισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.
(ε) Αναλαµβάνει την τήρηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραµµατειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ..
(στ) Μεριµνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των
χώρων, καθώς και για κάθε θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία του Ε.Κ.Κ..
(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό και τον απολογισµό
των εσόδων-εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισµό κάθε
χρήσης.
(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία, τις συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ..
2. Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης
είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονοµικής κατεύθυνσης, µε σηµαντική

εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά
προτίµηση στο χώρο του κινηµατογράφου.
Άρθρο 20
Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, θέσεις αποκλειστικής
απασχόλησης, τρόπος επιλογής ∆ιευθυντών
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής,
και οι ∆ιευθυντές του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύµβασης, να συµβάλλονται µε το Ε.Κ.Κ.. Η
ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους του Γενικού ∆ιευθυντή και των ∆ιευθυντών, καθώς και για τους συγγενείς
αυτών, εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι
δεύτερου βαθµού. Άκυρη είναι και κάθε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νοµικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από τον Γενικό ∆ιευθυντή ή τους
∆ιευθυντές.
Ο έλεγχος αυτός απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα
µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
δραστηριότητα µιας επιχείρησης, και ιδίως από: (α) δικαιώµατα
κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και (β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
σύνθεση, τις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης.
Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: (α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή
δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή (β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να
συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Η ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελµατικού σωµατείου του οπτικοακουστικού
τοµέα. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισµός και η άσκηση καθηκόντων µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από πρόσωπα που
βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση µε το Ε.Κ.Κ..
4. Η θέση του Γενικού ∆ιευθυντή και των ∆ιευθυντών του
Ε.Κ.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
5. Οι ∆ιευθυντές του Ε.Κ.Κ. ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, µε
τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους
από το χώρο του ελληνικού ή του παγκόσµιου κινηµατογράφου,
ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Οπτικουακουστικών Παραγωγών και ο ∆ιευθυντής Προώθησης διαθέτουν σπουδές ή επαγγελµατική
εµπειρία συναφείς µε το αντικείµενο των οικείων ∆ιευθύνσεων
και ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει
τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Οι ∆ιευθυντές
του Ε.Κ.Κ. επιλέγονται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 21
Νοµική µορφή
1. Το κοινωφελές µη κερδοσκοπικό νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου µε την επωνυµία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΦΕΣΤΙΒΑΛ) που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2557/ 1997 (ΦΕΚ 271 Α’), διέπεται στο
εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Η επωνυµία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ελληνική είναι «ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η δε ξενόγλωσση
«THESSALONIKI FILM FESTIVAL». Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της εν λόγω επωνυµίας ως επωνυµίας, σήµατος ή διακριτι-
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κού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
3. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και
λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας, διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.
4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απολαµβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών και ουσιαστικών προνοµίων του ∆ηµοσίου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθµός των
θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρµοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας, η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του προσωπικού και
η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισµού του
ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και οι ποινές, και ρυθµίζεται γενικά κάθε θέµα
που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προσ-λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 22
Σκοπός
1. Σκοπός του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι η διάδοση της κινηµατογραφικής τέχνης, η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και πνευµατική καλλιέργεια του ελληνικού κοινού, η ανάδειξη της πόλης της
Θεσσαλονίκης ως τόπου συνάντησης Ελλήνων και ξένων δηµιουργών µε το ελληνικό κοινό και συγχρόνως η ανάδειξή της ως
τόπου αγοράς και διάθεσης κινηµατογραφικών έργων.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το ΦΕΣΤΙΒΑΛ αναπτύσσει κάθε
είδους δραστηριότητα σχετικά µε την κινηµατογραφική τέχνη
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόµενο µε καλλιτεχνικούς
και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, µε όρους
και συµφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει
και συµµετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεµιναρίων και συζητήσεων και
γενικά πνευµατικών εκδηλώσεων, προβαίνει, είτε µόνο του είτε
σε συνεργασία µε οποιονδήποτε τρόπο µε τρίτους, στην εγγραφή και αναπαραγωγή κάθε είδους εκδηλώσεών του σε ήχο ή
ήχο και εικόνα, καθώς και στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και
εντύπων.
3. Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο πλαίσιο του σκοπού του και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αναλαµβάνει
ιδίως:
(α) Τη διοργάνωση ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στη
Θεσσαλονίκη µε κινηµατογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων δηµιουργών στο πλαίσιο του οποίου απονέµει τα βραβεία «Χρυσός
Αλέξανδρος» και «Αργυρός Αλέξανδρος».
(β) Τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στη Θεσσαλονίκη
µε κινηµατογραφικά έργα τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) Ελλήνων
και ξένων δηµιουργών.
(γ) Τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου, µη
διαγωνιστικού χαρακτήρα, µε ελληνικά κινηµατογραφικά έργα
µυθοπλασίας µικρού ή µεγάλου µήκους.
(δ) Τη διοργάνωση αγοράς (market) κινηµατογραφικών έργων.
(ε) Την προώθηση των προγραµµάτων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και των
παράλληλων εκδηλώσεών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
(στ) Την πραγµατοποίηση αφιερωµάτων (εκδόσεων, προβολών, διαλέξεων) σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τεχνικούς, κινηµατογραφικά κινήµατα, εθνικές κινηµατογραφίες.
(ζ) Τη λειτουργία του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.
(η) Τη σύναψη προγραµµατικών ή άλλων συµβάσεων µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
για την προώθηση των σκοπών του.
(θ) Την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας συναφούς µε τους
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σκοπούς του.
4. Τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διοργάνωση του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ καθορίζονται από
τους κανονισµούς διεξαγωγής τους.
Άρθρο 23
Πόροι
1. Οι πόροι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:
(α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού.
(β) Επιχορηγήσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
(γ) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς.
(δ) Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες δηµοσίων ή ιδιωτικών
φορέων και οργανισµών.
(ε) Έσοδα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, έσοδα
από εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, καταπιστεύµατα, καθώς και κάθε είδους
κοινωνικοί πόροι.
(στ) Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο.
2. Η διαχειριστική χρήση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου
έτους.
3. Στο τέλος κάθε χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κλείνει τους
λογαριασµούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α’). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται θεωρηµένες προς έγκριση στον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, συνοδευόµενες από έκθεση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920. Μετά την έγκριση των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, αυτές δηµοσιεύονται και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
4. Ο τακτικός έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται µε
ισάριθµους αναπληρωτές µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και ελέγχουν τη νοµιµότητα της οικονοµικής διαχείρισης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και
Τουρισµού, µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις όσον αφορά
τα τηρούµενα από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.
Άρθρο 24
«Ολύµπιον»
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηµατογράφου «Ολύµπιον». Το «Ολύµπιον» όταν δεν χρησιµοποιείται για
τις ανάγκες του Φεστιβάλ, µπορεί να χρησιµοποιείται και για την
εµπορική εκµετάλλευσή του ως κινηµατογράφου απευθείας ή
µέσω αναδόχου.
Άρθρο 25
Όργανα ∆ιοίκησης
Όργανα ∆ιοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:
(α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
(β) ο Γενικός ∆ιευθυντής.
Άρθρο 26
∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. To ΦΕΣΤΙΒΑΛ διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου και πάντως όχι πέραν των
έξι µηνών.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από:
(α) Πέντε µέλη που επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού από τα οποία τουλάχιστον τρία είναι πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους από το χώρο του ελληνικού και παγκόσµιου κινηµατογράφου και τα υπόλοιπα µπορούν να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών και των Γραµµάτων και
των Επιστηµών ή να διαθέτουν αξιόλογη πείρα στη διοίκηση οργανισµών ή επιχειρήσεων,
(β) ένα µέλος που εκπροσωπεί τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και
υποδεικνύεται από αυτόν και
(γ) ένα µέλος που εκπροσωπεί την ΕΡΤ Α.Ε. και υποδεικνύεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται
ή παραλείπουν µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη σχετική
πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού να υποδείξουν πρόσωπα για διορισµό, ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού διορίζει στην προβλεπόµενη θέση πρόσωπο της επιλογής
του.
3. Με την απόφαση διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι
προέρχονται από τα απευθείας οριζόµενα από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
ανανεώνεται. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε συνεδρίαση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού συµπληρώνεται η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν µέλος
εκπέσει ή παραιτηθεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο χάσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του.
7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεών
του. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταρτίζει την
ηµερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέµατά της µόνος ή µε τη σύµπραξη µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ορίζει εισηγητή µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για θέµατα των αρµοδιοτήτων
του. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
8. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν ο Πρόεδρος ελλείπει, η αναπλήρωσή του από τον Αντιπρόεδρο δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν
των τριών µηνών.
9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για όλα γενικώς τα
ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και για κάθε άλλο θέµα, µε εξαίρεση αυτά για τα
οποία αποκλειστικά αρµόδιος είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής. Και
ιδίως:
(α) Χαράσσει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, την
πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ µέσα στο
πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, του εσωτερικού κανονισµού
και των οικονοµικών δυνατοτήτων του.
(β) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και τον υποβάλλει προς οριστική έγκριση στους Υπουργούς Πολιτισµού και
Τουρισµού και Οικονοµικών.
(γ) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τους
κανονισµούς διεξαγωγής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ
Ντοκιµαντέρ.
(δ) Αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, συνάπτει δάνεια
και προβαίνει σε κάθε νόµιµη εκµετάλλευση των περιουσιακών
στοιχείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο πλαίσιο των σκοπών του.
(ε) Ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθµού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(στ) Εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, τον
ετήσιο προϋπολογισµό, την ετήσια έκθεση πεπραγµένων και τον
οικονοµικό απολογισµό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού.
(ζ) ∆ιενεργεί έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων του Γενικού ∆ιευθυντή.
10. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία
φορά το µήνα στην έδρα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και είναι σε απαρτία αν
είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα µέλη, µεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις συνεδριάσεις του από άλλο µέλος ή
τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει ψήφος του Προέδρου. Τρεις τουλάχιστον ηµέρες
πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απευθύνει στα µέλη πρόσκληση στην οποία αναγράφεται η ηµέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης. Κατόπιν οµόφωνης απόφασης των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να συζητηθεί κατά τη
συνεδρίαση και θέµα το οποίο δεν είχε αρχικά συµπεριληφθεί
στην ηµερήσια διάταξη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που υπογράφονται από τους
παρόντες στη συνεδρίαση.
11. Αν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απουσιάζει από τις
συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστηµα
πέραν των τριών µηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
Άρθρο 27
Γενικός ∆ιευθυντής
1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, διορίζεται ο Γενικός ∆ιευθυντής µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο Γενικός ∆ιευθυντής προτείνεται ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός ∆ιευθυντής
είναι πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή παγκόσµιου κινηµατογράφου. Η θητεία του Γενικού ∆ιευθυντή παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου, πάντως όχι πέραν
των έξι µηνών.
2. Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς
και κάθε είδους επιδόµατα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόµου και του εσωτερικού κανονισµού του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισµό, για την τήρηση του
οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγµένων και οικονοµικό απολογισµό.
(ε) Εκπροσωπεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(ζ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(η) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τους κανονισµούς διεξαγωγής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, του Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηµατογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ.
(θ) Συνοµολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύµβαση που
έχει εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
(ι) Μετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδει τις
αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των
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συνεργατών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ορίζει τη νοµική µορφή της απασχόλησής τους και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αναβάθµιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ια) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθµού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(ιβ) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και κάθε
∆ιεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ετήσιου προϋπολογισµού.
4. Ο Γενικός ∆ιευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους
∆ιευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με απόφασή του µπορεί να µεταβιβάσει σε αυτούς ορισµένες από τις αρµοδιότητές του, ενηµερώνοντας σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως
προσεχή συνεδρίαση.
Άρθρο 28
Εσωτερική διάρθρωση
1. Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες
∆ιευθύνσεις:
(α) Φεστιβάλ.
(β) ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Thessaloniki
Film Commission).
(γ) Μουσείου Κινηµατογράφου.
(δ) Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης.
Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ λειτουργεί επίσης αυτοτελής Νοµική Υπηρεσία.
2. Με τον εσωτερικό κανονισµό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι δυνατόν
να προβλεφθεί η δηµιουργία και άλλων ∆ιευθύνσεων.
Άρθρο 29
∆ιεύθυνση Φεστιβάλ
1. Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Φεστιβάλ είναι:
(α) Η διοργάνωση ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στη
Θεσσαλονίκη µε κινηµατογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων δηµιουργών.
(β) Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στη Θεσσαλονίκη µε κινηµατογραφικά έργα τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) Ελλήνων και ξένων δηµιουργών.
(γ) Η διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου, µη
διαγωνιστικού χαρακτήρα, στη Θεσσαλονίκη µε ελληνικά κινηµατογραφικά έργα µικρού ή µεγάλου µήκους.
(δ) Η οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
2. Ο ∆ιευθυντής Φεστιβάλ έχει τις εξής αρµοδιότητες:
(α) Προΐσταται της ∆ιεύθυνσής του, εποπτεύει και συντονίζει
την οργάνωση και λειτουργία της.
(β) Σχεδιάζει, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή Οικονοµικής
και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, τον οικονοµικό προγραµµατισµό
της ∆ιεύθυνσης, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό ∆ιευθυντή του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(γ) Επιλέγει τα κινηµατογραφικά έργα που συµµετέχουν στο
∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου και καθορίζει την
ηµέρα και τη σειρά προβολής τους.
(δ) Καταρτίζει τους κανονισµούς διεξαγωγής των τριών Φεστιβάλ, τους οποίους στη συνέχεια υποβάλλει προς έγκριση στον
Γενικό ∆ιευθυντή.
(ε) Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων των Φεστιβάλ.
(στ) Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους,
συντελεστές κινηµατογραφικών έργων και γενικότερα πρόσωπα
που έχουν σχέση µε τον κινηµατογράφο και τον πολιτισµό από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
(ζ) Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζει ο Γενικός ∆ιευθυντής.
Άρθρο 30
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών
(Thessaloniki Film Commission)
1. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών:
(α) Προβάλλει τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελ-
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λάδα στο εξωτερικό ως τόπο κατάλληλο για την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών.
(β) Ενισχύει διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές πάσης φύσεως, τα γυρίσµατα των οποίων πραγµατοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα και µεσολαβεί για την παροχή
ενηµέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.
(γ) Προωθεί τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της ∆ιεύθυνσης
σε αλλοδαπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στη Θεσσαλονίκη
και στη Βόρεια Ελλάδα.
(δ) Συνεργάζεται µε ηµεδαπούς δηµόσιους φορείς και φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την πραγµατοποίηση των
σκοπών της.
2. Ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών καταρτίζει τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που εποπτεύει και υλοποιεί η ∆ιεύθυνσή του. Τα εν λόγω προγράµµατα
υποβάλλονται στον Γενικό ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ο οποίος,
αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
3. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της ∆ιεύθυνσης είναι Έλληνες ή αλλοδαποί παραγωγοί
οπτικοακουστικών έργων σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Άρθρο 31
∆ιεύθυνση Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης
1. Σκοπός του Μουσείου Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης είναι
η συγκέντρωση, διάσωση, µουσειολογική και µουσειογραφική
προβολή, µελέτη και τεκµηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού
µε την κινηµατογραφική τέχνη.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Μουσείου, η ∆ιεύθυνση
µπορεί να διοργανώνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα σε συνεργασία µε άλλους φορείς.
3. Ο ∆ιευθυντής του Μουσείου έχει τις εξής αρµοδιότητες:
(α) Προΐσταται του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία του.
(β) Σχεδιάζει, σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή Οικονοµικής
και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, τον οικονοµικό προγραµµατισµό
του Μουσείου, σύµφωνα µε τους σκοπούς του, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(γ) Εισηγείται το πρόγραµµα δράσης του Μουσείου, το οποίο
υποβάλλει στον Γενικό ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(δ) Είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Μουσείου.
(ε) Εισηγείται στον Γενικό ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σχετικά
µε αγορές που γίνονται για τον εµπλουτισµό των συλλογών του
Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής
αξίας αντικειµένων του και για δανεισµό ή πωλήσεις αντικειµένων των συλλογών του.
(στ) Εισηγείται στον Γενικό ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ για κάθε
θέµα σχετικό µε την υλοποίηση του σκοπού του Μουσείου.
(ζ) Έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζει ο Γενικός
∆ιευθυντής.
Άρθρο 32
∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης
1. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει
ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες:
(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαµβάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε οικονοµικά και διοικητικά θέµατα που αφορούν
το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(β) Εκτελεί τις πληρωµές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ προς τους οφειλέτες
του, καθώς και τη µισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.
(γ) Επιµελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διενεργεί
τους εκάστοτε αναγκαίους διαγωνισµούς προµηθειών.
(δ) Μεριµνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
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και των στελεχών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, την παρακολούθηση της µισθολογικής τους εξέλιξης, την εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.
(ε) Αναλαµβάνει την τήρηση των πρακτικών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη γραµµατειακή υποστήριξη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(στ) Μεριµνά για τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των
χώρων, καθώς και για κάθε θέµα σχετικό µε την εύρυθµη λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό και τον απολογισµό
των εσόδων-εξόδων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και τον ισολογισµό
κάθε χρήσης.
(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία, τις συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
2. Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης
είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. οικονοµικής κατεύθυνσης, µε σηµαντική
εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά
προτίµηση στο χώρο του κινηµατογράφου.
Άρθρο 33
Κωλύµατα, ασυµβίβαστα, θέσεις αποκλειστικής
απασχόλησης, τρόπος επιλογής ∆ιευθυντών
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής
και οι ∆ιευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύµβασης, να συµβάλλονται µε το ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους του
Γενικού ∆ιευθυντή και των ∆ιευθυντών, καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας
µέχρι δεύτερου βαθµού. Άκυρη είναι και κάθε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και νοµικών προσώπων, των
οποίων η διοίκηση ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από τον Γενικό ∆ιευθυντή ή τους ∆ιευθυντές.
Ο έλεγχος αυτός απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα
µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
δραστηριότητα µιας επιχείρησης και ιδίως από: (α) δικαιώµατα
κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και (β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
σύνθεση, τις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης.
Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: (α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή
δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή (β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτές.
2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Γενικού ∆ιευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
3. Η ιδιότητα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελµατικού σωµατείου του οπτικοακουστικού
τοµέα. ∆εν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισµός και η άσκηση καθηκόντων µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από πρόσωπα που
βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση µε το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
4. Η θέση του Γενικού ∆ιευθυντή και των ∆ιευθυντών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
5. Οι ∆ιευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή, µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ο ∆ιευθυντής
του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους από το
χώρο του ελληνικού ή του παγκόσµιου κινηµατογράφου, ο ∆ιευθυντής ∆ιεθνών Οπτικουακουστικών Παραγωγών και ο ∆ιευθυντής του Μουσείου διαθέτουν σπουδές ή επαγγελµατική
εµπειρία συναφείς µε το αντικείµενο των οικείων ∆ιευθύνσεων
και ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης έχει
τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 32. Οι ∆ιευθυντές
του ΦΕΣΤΙΒΑΛ επιλέγονται ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Άρθρο 34
1. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε µε τον
ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α’), τηρεί κινηµατογραφικό αρχείο µε
σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση
και συντήρηση κινηµατογραφικών έργων, καθώς και εντύπων
κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειµένων που αναφέρονται
στην τέχνη και την ιστορία του κινηµατογράφου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, µετά από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
αναπαραγωγή και χρήση των κινηµατογραφικών έργων, καθώς
και του λοιπού υλικού του κινηµατογραφικού αρχείου, εφόσον:
(α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόµιµου δικαιούχου των δικαιωµάτων του έργου και (β) δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού.
3. Ο παραγωγός κινηµατογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, υποχρεούται να
παραδώσει στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ένα αντίτυπο σε
ψηφιακή µορφή ή σε φιλµ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το
αντίτυπο του κινηµατογραφικού έργου, στερείται του δικαιώµατος ένταξης στα µέτρα ενίσχυσης του ∆εύτερου Κεφαλαίου του
παρόντος νόµου. Η παράδοση του αντιτύπου του κινηµατογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωµάτων των δικαιούχων του έργου.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές
της κατάθεσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που
είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 35
Εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διαδικασίες
του βραβείου Oscar
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του κινηµατογραφικού έργου που προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού για συµµετοχή στις διαδικασίες του βραβείου Oscar.
Άρθρο 36
Άδειες για την πραγµατοποίηση γυρισµάτων
1. ∆εν απαιτείται η λήψη άδειας για την πραγµατοποίηση κινηµατογραφικών ή άλλων γυρισµάτων σε εξωτερικούς χώρους,
µε την επιφύλαξη ειδικών αδειών που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρχαιολογικές, δηµοτικές ή άλλες αρµόδιες αρχές.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισµού και Τουρισµού ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί για το γύρισµα κινηµατογραφικών ή/και οπτικοακουστικών
έργων σε παραµεθόριες περιοχές, εφόσον εξαιρετικοί λόγοι προστασίας των διεθνών σχέσεων της χώρας επιβάλλουν ειδικές παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να παρέ-
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χεται η δυνατότητα στους παραγωγούς κινηµατογραφικών ή/και
οπτικοακουστικών έργων να χρησιµοποιούν σχηµατισµούς των
ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων ασφαλείας.
4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο παραγωγός υποχρεούται να επιτρέψει την προβολή του έργου στις
αντίστοιχες µονάδες των ενόπλων δυνάµεων ή των σωµάτων
ασφαλείας.
Άρθρο 37
Αξιολόγηση καταλληλότητας κινηµατογραφικού έργου
1. Πριν από την προβολή κάθε κινηµατογραφικού έργου σε
κινηµατογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον
διανοµέα αίτηση στη ∆ιεύθυνση Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
(∆Ι.Κ.Ο.Μ.), προκειµένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του
για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηµατογραφικές αίθουσες. Η ∆Ι.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηµατογραφικού έργου σε µία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2,
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηµατογραφικών έργων. Για τη χορήγηση της
πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηµατογραφικών έργων,
τα µέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού. Αντικείµενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των
έργων που έχουν υποβληθεί στη ∆Ι.Κ.Ο.Μ. σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) κατάλληλη για όλους,
(β) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 12 ετών,
(γ) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών,
(δ) ακατάλληλη για ανηλίκους.
3. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε
ανηλίκους που δεν έχουν συµπληρώσει την απαιτούµενη από την
κατάταξη της ταινίας ηλικία.Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να
εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αµέλεια
της πράξης αυτής τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από 500 έως
5.000 ευρώ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ορίζεται ο αριθµός των επιτροπών, η σύνθεσή τους, η διάρκεια της
θητείας τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση που καταβάλλεται στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Αυγούστου
2011. Μέχρι τότε εξακολουθεί η λειτουργία των υφιστάµενων επιτροπών ελέγχου κινηµατογραφικών έργων.
Άρθρο 38
Γνωµοδοτική Επιτροπή Σχολών
Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης
Συστήνεται η Γνωµοδοτική Επιτροπή Σχολών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης, που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν.
1158/1981 (ΦΕΚ 127 Α’), αποτελούµενη από πέντε πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους ειδικευµένα σε θέµατα κινηµατογραφίας τηλεόρασης. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο Προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης Κινηµατογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Κινηµατογραφικής
Εκπαίδευσης της ίδιας ∆ιεύθυνσης. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µε
διετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς
και ο γραµµατέας της µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι
υπάλληλοι της οικείας ∆ιεύθυνσης.
Άρθρο 39
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∆ιπλωµατικές εξετάσεις παλαιών σπουδαστών Σχολών Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης
Οι εγγραφέντες, µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001, στις
προβλεπόµενες από το άρθρο 3 του ν. 1158/ 1981 (ΦΕΚ 127 Α’)
Σχολές Κινηµατογραφίας - Τηλεόρασης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν
τις σπουδές τους µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 αλλά
δεν συµµετείχαν στις διπλωµατικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού µέχρι και το έτος 2004 ή συµµετείχαν και δεν κρίθηκαν επιτυχόντες, έχουν το δικαίωµα να
λάβουν µέρος σε ειδικές διπλωµατικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν δύο φορές και εντός προθεσµίας οκτώ µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού, µε σκοπό να λάβουν οριστικό τίτλο σπουδών. Οι
ανωτέρω διπλωµατικές εξετάσεις θα διενεργηθούν σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. ∆.Φ07/08/10006/28.2.1975 Υπουργική Απόφαση
«περί διπλωµατικών εξετάσεων» και το άρθρο 38 του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 39 Α
Η σχέση των τεχνικών κινηµατογράφου και τηλεόρασης µε τις
αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου µε όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το χαρακτηρισµό αυτόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 40
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία
1. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού µεριµνά για την
προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση των πνευµατικών δηµιουργών µε τη βράβευση έργων ελληνικής λογοτεχνίας, µεταφράσεων έργων ξένης λογοτεχνίας
στην ελληνική γλώσσα και έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη
γλώσσα, απόδοσης έργων από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική γλώσσα, καθώς και µε τη βράβευση συγγραφέων ή µεταφραστών για το σύνολο του έργου τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού απονέµονται τα ακόλουθα ετήσια βραβεία:
α. Λογοτεχνίας:
1) Βραβείο Μυθιστορήµατος.
2) Βραβείο ∆ιηγήµατος - Νουβέλας.
3) Βραβείο Ποίησης.
β. Λογοτεχνικής Μετάφρασης:
1) Βραβείο Απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στα νέα ελληνικά.
2) Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη
γλώσσα.
3) Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα.
γ. ∆οκιµίου - Μαρτυρίας:
1) Βραβείο ∆οκιµίου - Κριτικής.
2) Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής
Λογοτεχνίας.
δ. Παιδικού Βιβλίου:
1) Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου.
2) Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου.
3) Βραβείο Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου.
4) Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά.
3. Τα ανωτέρω βραβεία απονέµονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούµενο
έτος (1η Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου) και έχουν κατατεθεί µέχρι
την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγµατοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η αρµόδια επι-
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τροπή, µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, µπορεί να λαµβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει µε βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του. Τα
βραβεία απονέµονται ανεξάρτητα από προηγούµενη βράβευση
του συγγραφέα των βιβλίων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, απονέµεται κάθε χρόνο Μεγάλο Βραβείο Γραµµάτων σε δηµιουργούς µε σηµαντική προσφορά στα γράµµατα για το σύνολο του
έργου τους, ανεξάρτητα από προηγούµενη βράβευσή τους.
5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, απονέµεται κάθε χρόνο Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα
σε λογοτέχνη που διακρίθηκε για την πρώτη του παρουσία στα
γράµµατα κατά το προηγούµενο έτος και το βιβλίο του έχει κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται η κρίση. Η
αρµόδια επιτροπή, µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, µπορεί να λαµβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει µε βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής
του. Κατά το χρόνο της κατάθεσης ή, σε περίπτωση µη κατάθεσης, της πρώτης έκδοσης, ο συγγραφέας θα πρέπει να µην έχει
συµπληρώσει την ηλικία των τριάντα πέντε ετών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού απονέµεται κάθε χρόνο Ειδικό Βραβείο, σε λογοτέχνη του οποίου το
βιβλίο προάγει σηµαντικά το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήµατα. Το παραπάνω βραβείο απονέµεται σε συγγραφείς
που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούµενο έτος (1η
Ιανουαρίου - 31η ∆εκεµβρίου) και έχουν κατατεθεί µέχρι την 31η
Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγµατοποιείται η κρίση
στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Η αρµόδια επιτροπή, µετά
από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, µπορεί να λαµβάνει υπόψη
και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει
µε βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του.
7. Αν για κάποια κατηγορία βραβείων δεν υπάρχει βιβλίο ή δηµιουργός που, κατά την κρίση της επιτροπής, να µπορεί να προταθεί για βράβευση, το βραβείο της κατηγορίας αυτής µπορεί
να µην απονέµεται. Τα βραβεία µπορούν να απονέµονται και σε
πνευµατικούς δηµιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται τα χρηµατικά έπαθλα των βραβείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθµός των αντιτύπων των βραβευµένων
βιβλίων ή των βιβλίων που συµπεριελήφθησαν στις βραχείες λίστες, τα οποία αγοράζονται και διανέµονται σε τµήµατα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή
και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και σε καταστήµατα κράτησης
και καταστήµατα κράτησης ανηλίκων, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος
του ποσού που χορηγείται στον βραβευµένο συγγραφέα για τη
µετάφραση του βραβευµένου έργου του σε ξένες γλώσσες.
9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτούνται, µε διετή θητεία, επιτροπές για την επιλογή των
προς βράβευση έργων που αποτελούνται από αναγνωρισµένου
κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήµονες. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός ζητεί από τα Α.Ε.Ι. και
τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της
λογοτεχνίας ενδεικτικούς καταλόγους κατάλληλων προσώπων.
10. Για τα ετήσια Βραβεία Λογοτεχνίας και το Μεγάλο Βραβείο
Γραµµάτων, το Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα, το
Ειδικό Θεµατικό Βραβείο, καθώς και για τα Βραβεία ∆οκιµίου Μαρτυρίας συγκροτείται εννεαµελής επιτροπή που αποτελείται
από τρεις κριτικούς, τρία µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου και τρεις συγγραφείς. Η επιτροπή αυτή επιλέγει επίσης και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό
Λογοτεχνικό Βραβείο (Εuropean Literary Prize) που απονέµεται
κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11. Για τα Bραβεία Παιδικού Βιβλίου συγκροτείται εννεαµελής
επιτροπή που αποτελείται από δύο κριτικούς, ένα µέλος ∆.Ε.Π.
Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου, δύο µέλη ∆.Ε.Π. του
Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών και ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, δύο συγγραφείς και δύο εικονογράφους.
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12. Για τα Bραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συγκροτείται
εννεαµελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα µέλος ∆.Ε.Π.
Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειµένου σχετικού µε την ελληνική ιστορία,
κοινωνία ή πολιτική, ένα µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειµένου σχετικού µε τη µετάφραση, ένα µέλος ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. γνωστικού αντικειµένου σχετικού µε τη φιλολογία, δύο κριτικούς, δύο
νεοελληνιστές και δύο µεταφραστές. Από την επιτροπή αυτή επιλέγονται και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μετάφρασης (Εuropean Translation Prize) που απονέµεται
κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
13. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζονται µε την πράξη συγκρότησής της.
14. Στις επιτροπές µετέχει µε γνώµη αλλά χωρίς δικαίωµα
ψήφου ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Γραµµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατός του, ο Προϊστάµενος του αρµόδιου Tµήµατος της
ίδιας ∆ιεύθυνσης. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του αρµόδιου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Γραµµάτων.
15. Οι εργασίες κάθε επιτροπής αρχίζουν το αργότερο εντός
του πρώτου δεκαπενθηµέρου του µηνός Μαΐου κάθε έτους. Κάθε
επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρό της, βρίσκεται δε σε απαρτία,
όταν ο αριθµός των παρόντων µελών µε δικαίωµα ψήφου είναι
τουλάχιστον έξι. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε πλειοψηφία
ύστερα από φανερή και αιτιολογηµένη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
16. Οι επιτροπές διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα
Πρακτικά. Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Οκτωβρίου κάθε έτους δίνονται στη δηµοσιότητα και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού οι βραχείες λίστες στις οποίες κατέληξαν οι επιτροπές, καθώς και αιτιολογηµένη έκθεση, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της
λογοτεχνικής παραγωγής, αποτιµάται η στάθµη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου και στην οποία αναφέρεται
η αιτιολογηµένη γνώµη κάθε Επιτροπής συνολικά και κάθε µέλους της ξεχωριστά. Η ανακοίνωση των βραβείων γίνεται µέσα
στο πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός Νοεµβρίου κάθε έτους.
Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δηµοσιότητα και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού αιτιολογηµένη έκθεση, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της µειοψηφίας, αν
υπάρχει. Η απονοµή των βραβείων γίνεται µέσα στο µήνα ∆εκέµβριο του έτους ανακοίνωσης των βραβείων.
17. Σε όλα τα µέλη των παραπάνω επιτροπών καταβάλλεται
αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’), καθώς και έξοδα µετάβασης, παραµονής και επιστροφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’), που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
18. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
είναι δυνατόν να απονέµονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε λογοτεχνικά περιοδικά τα οποία συµβάλλουν στην προβολή και διάδοση
της ελληνικής λογοτεχνίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθµός των αντιτύπων των βραβευµένων περιοδικών που αγοράζονται και διανέµονται σε τµήµατα νεοελληνικών σπουδών σχολών
του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες,
καθώς και σε καταστήµατα κράτησης και καταστήµατα κράτησης ανηλίκων, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
19. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού
είναι δυνατόν να απονέµονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε εκδότες
και βιβλιοπώλες για την προσφορά τους στην προώθηση και διάδοση του βιβλίου και στη δηµιουργία νέων αναγνωστών.
Άρθρο 41
Κρατικά Βραβεία Συγγραφής Θεατρικού Έργου
1. Για την ενίσχυση και προαγωγή του ελληνικού θεατρικού
έργου, της νέας δηµιουργίας και της θεατρικής τέχνης, πραγµατοποιείται διαγωνισµός συγγραφής θεατρικού έργου.
2. Ο διαγωνισµός των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Πολι-
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τισµού και Τουρισµού µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε δεύτερου
έτους.
3. Με την ανωτέρω απόφαση προκηρύσσονται τρία Κρατικά
Βραβεία:
(α) Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου
(β) Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου για παιδιά
(γ) Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς.
4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισµού, ο καθορισµός των
χρηµατικών επάθλων των Βραβείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού.
5.Τα υποβαλλόµενα στο διαγωνισµό έργα πρέπει να µην έχουν
εκδοθεί, παρουσιαστεί στο θέατρο, την τηλεόραση και να µην
έχουν µεταδοθεί από το ραδιόφωνο.
6. Έργο το οποίο έχει κριθεί από επιτροπή του παρόντος διαγωνισµού ή άλλη επιτροπή θεατρικού βραβείου του δηµόσιου ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν µπορεί να υποβληθεί προς
κρίση.
7. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτούνται, µε τετραετή θητεία, πενταµελείς επιτροπές για την
επιλογή των προς βράβευση έργων ανά κατηγορία που αποτελούνται από:
(α) έναν συγγραφέα
(β) έναν σκηνοθέτη
(γ) έναν κριτικό θεάτρου
(δ) έναν ηθοποιό
(ε) ένα πρόσωπο από τον ευρύτερο χώρο των Γραµµάτων ή
των Τεχνών.
8. Με την πράξη ορισµού των µελών της επιτροπής ορίζεται
και ο Πρόεδρός της.
9. Στην επιτροπή µετέχει µε γνώµη αλλά χωρίς δικαίωµα
ψήφου και ο Προϊστάµενος της οικείας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.
10. Η απονοµή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονοµής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.
11. Τα βραβευµένα έργα διαβιβάζονται από τη ∆ιεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
στους Καλλιτεχνικούς ∆ιευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό των
εν λόγω Θεάτρων. Ιδιωτικοί θίασοι οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα τα οποία έχουν τιµηθεί µε Κρατικό Βραβείο
Συγγραφής Θεατρικού Έργου µπορεί να επιχορηγούνται από το
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού για το ανέβασµα των εν
λόγω έργων.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άρθρο 42
1. Για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών,
που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (Κ.Α.Σ.) ή το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων
Μνηµείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού,
ετήσιο πρόγραµµα έργων, καθώς και σε περίπτωση που υπάρχει
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη εκτέλεσης αρχαιολογικής
έρευνας ή εργασίας, που δεν περιλαµβάνεται στο ετήσιο εγκεκριµένο πρόγραµµα του Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.Ν.Μ., µπορεί να απασχολούνται άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου µε διάρκεια σύµβασης έως οκτώ µήνες.
2. Για την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου, σε κάθε
νοµό που εκτελούνται οι αρχαιολογικές έρευνες ή εργασίες της
παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζεται πίνακας ανειδίκευτου προσωπικού από τον προϊστάµενο της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, ο οποίος έχει ισχύ δύο ετών και στον οποίο
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εντάσσονται οι υποψήφιοι, κατά φθίνουσα σειρά µορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αλλά µε
πρώτο κριτήριο αυτό της εντοπιότητας. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ελέγχει τη νοµιµότητα και εξετάζει τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται. Οι προσλήψεις
διενεργούνται βάσει των εν λόγω πινάκων από τον προϊστάµενο
της οικείας Εφορίας Αρχαιοτήτων, µέχρι τη σταδιακή απορρόφηση των περιλαµβανοµένων στους πίνακες, εντός της διάρκειας
ισχύος τους και µέχρι την περαίωση της αρχαιολογικής έρευνας
ή εργασίας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας
έως οκτώ µήνες.
3. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη του ανειδίκευτου προσωπικού από τους ανωτέρω προβλεπόµενους πίνακες
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 περίπτωση ιε’ του άρθρου
14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, µε δυνατότητα εφάπαξ ανανέωσης της σύµβασης για ίδιο χρόνο.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 99/1992 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Οι προσλήψεις του ανωτέρω ωροµισθίου προσωπικού γίνονται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Κεντρικής, Περιφερειακής ή Ειδικής Περιφερειακής Υπηρεσίας κατόπιν
ανακοίνωσης που αναρτάται στο κατάστηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από
την έκδοση της απόφασης πρόσληψης.»
Άρθρο 43
Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας
1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρηµάτων, τα οποία αποκαλύπτονται
στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων
Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνηµονίου Συναντίληψης
και Συνεργασίας µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων και Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Αντικείµενο του Μνηµονίου αυτού αποτελεί η περιγραφή
των προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου για:
(α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
κατά τη φάση χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων ∆ηµόσιων
Έργων, καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών ευρηµάτων από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκµηρίωσης και
ανάδειξής τους δυνάµει των διατάξεων του ν. 3028/2002.
(β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων και την ανάδειξη µνηµείων που βρίσκονται στους χώρους κατασκευής εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των βασικών και
συνοδών έργων, δυνάµει των διατάξεων του ως άνω νόµου.
(γ) Την προστασία µνηµείων που ενδέχεται να επηρεαστούν
από τις εργασίες κατασκευής δυνάµει των διατάξεων του ως άνω
νόµου.
3. Για κάθε Μεγάλο Συγχρηµατοδοτούµενο ∆ηµόσιο Έργο συντάσσεται και υπογράφεται από τους αρµόδιους Γενικούς ∆ιευθυντές των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και
Πολιτισµού και Τουρισµού ειδικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύµφωνα µε το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο. Στο
ειδικό Μνηµόνιο είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο Έργο, εφόσον οι όροι
αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις κείµενες διατάξεις ή τους
όρους του Γενικού Προτύπου.
4. Το περιεχόµενο του ειδικού Μνηµονίου, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθίσταται δεσµευτικό για τα µέρη µετά την υπογραφή του.
Άρθρο 44
Κατά την αρχική φάση των τεχνικών µελετών, κατά την οποία
εξετάζεται η χωροθέτηση της ζώνης κατάληψης του Έργου, µε
αίτηµα του Κυρίου του Έργου προς το «Γραφείο Συντονισµού
και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο
Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων» συντάσσεται Έκθεση Αναλυτικής
Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), εντός προθεσµίας εξή-
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ντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Χώρος εγκατάστασης Μουσείου Ελληνικής
Λαϊκής Τέχνης
Τα ακίνητα υπ’ αριθµ.:
1. Α1,2, Β1,5, Γ1,2,3, ∆1,2,3,4 ,7,8,9, Ε1, Ζ1,2,
Η1,2,3,4, Θ1,2,3,5, Ι2,3,4, 6,7, Κ1,6, Λ1,2,3, Μ1, Ν1, Ξ2, Α1
2. Ο1,2,3, Π1,2,3, Ρ1,2, Ο1
3. Σ1,2,3, Τ1,2,3,Σ1
4. Υ1,4, Φ1,2,3,4, Υ1
τα οποία απεικονίζονται σε αποσπάσµα χάρτη που επισυνάπτεται ως παράρτηµα στον παρόντα νόµο, ιδιοκτησίας του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, βρίσκονται στην Αθήνα
στην περιοχή της Πλάκας, επί των οδών Αδριανού, Άρεως, Κλάδου και Βρυσακίου
(ΦΕΚ απαλλοτριώσεων:
Kλάδου 4
ΦΕΚ 164 ∆’/9.11.1965
Κλάδου 2 και Άρεως 14
ΦΕΚ 59 ∆’/9.4.1965
Κρεββατά 10
ΦΕΚ 45 ∆’/20.3.1965
Άρεως 12
ΦΕΚ 58 ∆’/8.3.1972
Άρεως 10
ΦΕΚ 325 ∆’/21.9.1977
Αδριανού 52
ΦΕΚ 141 ∆’/5.3.1986
Κρεββατά 14
ΦΕΚ 1038 ∆’/11.9.1996
Κρεββατά 12
ΦΕΚ 67 ∆’/8.5.1958
Αδριανού 46
ΦΕΚ 33 ∆’/4.3.1966
Κλάδου 5
ΦΕΚ 8 ∆’/19.1.1971
Κλάδου 9
ΦΕΚ 720 ∆’/17.12.1980
Βρυσακίου 3
ΦΕΚ 324 Α’/ 28.11.1955
Βρυσακίου 11
ΦΕΚ 1132 ∆’/ 19.9.1966
Άρεως 7
ΦΕΚ 115 ∆’/ 28.5.1971)
και έχουν παραχωρηθεί στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, µε αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού και µε αριθµούς
πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/16.11.1980 για τις ιδιοκτησίες επί των οδών
Άρεως 10-12 και Κρεββατά 10,
ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ125/32429/1076/15.7.1993 για τις ιδιοκτησίες
επί των οδών Κλάδου και Άρεως 14 -14α και Κλάδου 5,
ΥΠΠΟ/Φ05Α-168/1570/31.1.1989 για τις ιδιοκτησίες επί των
οδών Κλάδου 4, Κλάδου 9, Κρεββατά 12, Βρυσακίου 11 (και
ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ272/3571/123/3.4.2001) και Αδριανού 52,
ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ./Φ69/72744/920/3.10.2005 επί της οδού Κρεββατά 14,
καθώς και το υπ’ αριθµ. Θ”5, Θ’2, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ’5, Θ”5
ακίνητο, γνωστό ως «Οικία ∆ραγούµη», µετά την περιέλευσή του
στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού:
α) χαρακτηρίζονται ως χώρος εγκατάστασης του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και σχετικών παρεµφερών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων,
β) ως όροι δόµησης καθορίζονται αυτοί που προβλέπονται από
το προεδρικό διάταγµα της 29.4.1987 (ΦΕΚ 468 ∆’) «Καθορισµός
ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης των οικοπέδων περιοχής
«Πλάκα» της πόλης της Αθήνας» και συγκεκριµένα:
Αρτιότητα: Π = 10.00µ. – Εµβ. 200µ2- Παρέκκλιση προ 9.6.73
Π= 4.00µ.-Εµβ. 56.25µ2
Κάλυψη: 70%
Συντελεστής ∆όµησης: 1.4
Ύψη: 7.00 µ. (δύο όροφοι) + 30% κλίση στέγης
µε τις εξής επισηµάνσεις:
Ι. Τα υφιστάµενα κτήρια που υπερκαλύπτουν το επιτρεπόµενο
ύψος και αναπτύσσονται σε περισσότερες από δύο στάθµες αποκαθίστανται ως έχουν.
ΙΙ. Λόγω ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, το έργο απαλλάσσεται
από την πρόβλεψη χώρων στάθµευσης.

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις θεµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
1. Στο άρθρο 49 του ν. 2121/1993 προστίθενται παράγραφοι 6
και 7 ως εξής:
« 6. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωµάτων που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µπορούν να συστήσουν ενιαίο οργανισµό
συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωµάτων µε σκοπό την
είσπραξη της εύλογης και ενιαίας αµοιβής που προβλέπεται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Οι οργανισµοί
συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού αναθέτουν κατά αποκλειστικότητα στον ενιαίο
οργανισµό συλλογικής διαχείρισης την εξουσία να διαπραγµατεύεται, να συµφωνεί το ύψος της αµοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική
ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αµοιβή από τους
χρήστες. Ο ενιαίος οργανισµός συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του είναι ο
µόνος αρµόδιος να διαπραγµατεύεται, να συµφωνεί το ύψος της
αµοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή,
να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αµοιβή από τους χρήστες.
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των χρηστών και του ενιαίου
οργανισµού συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αµοιβής και οι όροι πληρωµής καθορίζονται από το µονοµελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Οριστικά
περί της αµοιβής αποφαίνεται το αρµόδιο δικαστήριο ύστερα
από αίτηση του ενιαίου εισπρακτικού οργανισµού συλλογικής
διαχείρισης.
Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας στον ενιαίο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωµάτων, καθώς
και για κάθε άλλο θέµα που αφορά τη συλλογική διαχείριση
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 54 έως 58 του ν.
2121/1993.
7. Εκκρεµείς δίκες κατά την ίδρυση του ενιαίου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης συνεχίζονται από τους αρχικούς διαδίκους έως την αµετάκλητη περάτωσή τους.»
2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«ύστερα από αίτηση των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του ν. 2121/1993 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Εφόσον οργανισµός συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί
µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού ασκεί το δικαίωµα της εύλογης και ενιαίας αµοιβής του άρθρου 49 παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, τεκµαίρεται ότι εκπροσωπεί
όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς, και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους. Εάν στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου, υφίστανται περισσότεροι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης για κάθε κατηγορία δικαιούχων, το
τεκµήριο ισχύει, εφόσον τα δικαιώµατα ασκούνται από κοινού
από όλους τους αρµόδιους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.»
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 2121/ 1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται
στην περίπτωση της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης του
άρθρου 49 παρ. 1 του παρόντος νόµου.»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του ν. 2121/1993 οι λέξεις «αστυνοµική άδεια» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «άδεια του
∆ήµου».
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 65Α του ν.
2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και
για την αναπαραγωγή και διανοµή υλικών φορέων ήχου εντός
καταστηµάτων.»
7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 65Α του ν. 2121/ 1993 µετά
τη λέξη «Αστυνοµικές» προστίθεται η λέξη «Λιµενικές».
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.
2121/1993 η λέξη «ήτοι» αντικαθίσταται από τη λέξη «όπως».
9. Στο τέλος του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα
παράγραφος 6 ως εξής:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

«6. Ο Κανονισµός Ανάθεσης Συµβάσεων Έργων, Μελετών,
Προµηθειών και παροχής Υπηρεσιών προς τον Ο.Π.Ι. καταρτίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Π.Ι..»
10. Στο άρθρο 3 του π.δ. 311/1994, το δεύτερο εδάφιο του
στοιχείου (γ) της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι
αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους δηµοσίους υπαλλήλους.»
11. Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα
παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Η αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού. Η
σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οργανισµού
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.»
12. Στο τέλος του άρθρου 5 του π.δ. 311/1994 προστίθεται νέα
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι αποδοχές του ∆ιευθυντή του Ο.Π.Ι. ορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.»
13. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του π.δ. 311/1994 το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. ∆ύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Προσωπικού µε ειδικότητα
Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. Για την πλήρωση των
θέσεων απαιτούνται τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις για
το διορισµό δηµοσίων υπαλλήλων.»
14. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 2121/1993 προστίθεται νέα
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, µπορεί να κωδικοποιείται
διοικητικά στο σύνολό της η νοµοθεσία για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα, να αλλάζει η σειρά και η
αρίθµηση των διατάξεων και να συνενώνονται οµοειδείς διατάξεις και γενικά να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη
διοικητική κωδικοποίηση της νοµοθεσίας αυτής.»
15. Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3α του άρθρου 1
του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α’) τροποποιείται ως εξής: «Ως βιβλίο
θεωρείται, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, και το
CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειµένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόµενο συγκεκριµένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).»
Άρθρο 47
1. Στο άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α’) προστίθενται
νέες παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια,
βάσει των οποίων χορηγούνται άδειες πρακτόρευσης των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως δε κριτήρια δηµογραφικά, ώστε να
υφίσταται εύλογη σχέση ανάµεσα στον αριθµό των πρακτορείων
σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσµό της περιοχής αυτής, και γεωγραφικά, ώστε να αποτρέπεται µεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, όροι προσωρινής και οριστικής
αφαίρεσης των εν λόγω αδειών, κριτήρια και προϋποθέσεις για
τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεµελιωδών αρχών
της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εµπέδωση της
δηµόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισµό στα
τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του
εγκλήµατος και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών,
την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόµενη και
ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, τον αυστηρό έλεγχο
των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηµατικής
δραστηριότητας και της συµµετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε
µε τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της στοιχηµατικής
δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα, καθώς επίσης και
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κάθε άλλη σχετική µε τα παραπάνω λεπτοµέρεια που αφορά στη
συµβατική σχέση µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της.
12. Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λειτουργία
κάθε είδους στοιχήµατος ή τυχερού παιγνίου στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συµβάλλεται ελευθέρως µε πράκτορες.
Στη σύµβαση µεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της
πρέπει να περιλαµβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:
(α) Το αντικείµενο και οι θεµελιώδεις αρχές της σύµβασης, η
ακριβής φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών.
(β) Οι ρήτρες αποκλειστικότητας και απαγόρευσης ανταγωνισµού εκ µέρους του πράκτορα.
(γ) Η σχέση του πράκτορα µε το κοινό (διαγωνιζόµενους) και
ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων στην ΟΠΑΠ Α.Ε..
(δ) Οι προϋποθέσεις µεταφοράς, µεταβίβασης ή µετατροπής
της επιχείρησης του πράκτορα.
(ε) Η παροχή ασφάλειας / εγγύησης εκ µέρους του πράκτορα.
(στ) Οι προϋποθέσεις καταγγελίας της σύµβασης, κατάπτωσης της εγγύησης του πράκτορα και επιβολής σε βάρος του ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων, καθώς επίσης και τα
αποτελέσµατα λύσης της σύµβασης.
(ζ) Η υποχρέωση του πράκτορα για τήρηση εχεµύθειας.
(η) Η υποχρέωση του πράκτορα για επιµέλεια, τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας, εντατική εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση.
(θ) Το δικαίωµα της ΟΠΑΠ Α.Ε. να καταρτίζει κανονισµούς και
να εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας
του πρακτορείου, να διενεργεί ελέγχους στα στοιχεία της επιχείρησης πρακτορείας, καθώς επίσης και να ελέγχει την τήρηση
των ασφαλιστικών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεων του
πράκτορα και τη συµµόρφωσή του µε τους κανονισµούς και τις
εγκυκλίους της ΟΠΑΠ Α.Ε..
(ι) Οι βασικοί κανόνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.
(ια) Η υποχρέωση του πράκτορα να διαθέτει επαρκή και αποτελεσµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των νόµιµων και συµβατικών του υποχρεώσεων.
(ιβ) ∆ηλώσεις και βεβαιώσεις του πράκτορα ότι, µεταξύ άλλων:
(i) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα και οι ασυµβίβαστες ιδιότητες κατά την κείµενη νοµοθεσία, (ii) σέβεται τις
διατάξεις που απαγορεύουν τον παράνοµο ή ανταγωνιστικό στοιχηµατισµό, (iii) δεν εκκρεµούν σε βάρος του αγωγές, αιτήσεις ή
προσφυγές σε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο, οι οποίες µπορεί
να επηρεάσουν ουσιαστικά και κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονοµική κατάσταση και τη δυνατότητά του να εκπληρώσει εις το ακέραιο τις συµβατικές του υποχρεώσεις, (iv)
δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτηση για την υπαγωγή του
σε διαδικασία πτώχευσης ή σε διαδικασία εφαρµοζόµενη σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχες µε εκείνης της πτώχευσης, ή
για τη θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη
εκκαθάριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία, ούτε έχει υποβληθεί
δήλωση ότι αναστέλλει τις πληρωµές του, ούτε έχει καταρτίσει
εξώδικο συµβιβασµό µε τους δανειστές του, ούτε έχει διακόψει
ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών του, ούτε έχει καταστεί
οπωσδήποτε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή έχει
σφραγιστεί η περιουσία του, (v) διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει τέτοιες
υποχρεώσεις ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, (vi) η λειτουργία του πρακτορείου αποτελεί την κύρια απασχόληση του πράκτορα και δεν έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου ή εργαζοµένου
µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας και (vii) (σε περίπτωση νοµικού
προσώπου) η εταιρεία έχει συσταθεί προσηκόντως και λειτουργεί νόµιµα στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία της και η σχετική σύµβαση βρίσκεται εντός του
εταιρικού σκοπού.»
2. Η διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 24 στοιχείο γ’ του ν.
2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α’) και όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής καταργούνται. Οι συµβάσεις µεταξύ
της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων που υπεγράφησαν επί τη

3154

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βάσει των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και οι άδειες πρακτόρευσης των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., που εκδόθηκαν επί τη
βάσει των ίδιων αποφάσεων έως το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές.»
Άρθρο 48
1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος µπορεί να ιδρύονται γραφεία
του Επιµελητηρίου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Πολιτισµού και
Τουρισµού, ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και στελέχωσης
των γραφείων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Η περίπτωση ε’της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2081/1992,
όπως ισχύει, ισχύει και προκειµένου περί του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Όπου στη διάταξη αυτή αναφέρεται ο
Υπουργός Ανάπτυξης, νοείται ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3ζ του ν. 2081/1992 που προστέθηκε
µε το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’) ισχύει και προκειµένου περί του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος.
Άρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτεί µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Κ.. Μέχρι τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Κ., σύµφωνα µε τη
διαδικασία του παρόντος νόµου, τη διοίκηση του Κέντρου ασκεί
το κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υπάρχον ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, τις δε αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή ο Πρόεδρος αυτού.
2. Μέσα σε τέσσερις µήνες από το διορισµό του, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ε.Κ.Κ. υποβάλλει στους Υπουργούς Πολιτισµού
και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισµό του Ε.Κ.Κ.. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η θέση σε ισχύ
του νέου εσωτερικού κανονισµού εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του υφιστάµενου κανονισµού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δηµοσίευση του παρόντος οργάνων του
Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος.
3. Το απασχολούµενο προσωπικό του Ε.Κ.Κ. εντάσσεται σε
προβλεπόµενες από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας θέσεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Κ., µετά
από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή.
4. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτεί µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρι τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σύµφωνα
µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου, τη διοίκηση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκεί το κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υπάρχον ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τις δε αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή
ο ∆ιευθυντής αυτού.
5. Μέσα σε τέσσερις µήνες από το διορισµό του, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ οφείλει να υποβάλει στους Υπουργούς
Πολιτισµού και Τουρισµού, Οικονοµικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς έγκριση τον
εσωτερικό κανονισµό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί
η θέση σε ισχύ του νέου εσωτερικού κανονισµού εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάµενου κανονισµού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δηµοσίευση του παρόντος οργάνων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του
παρόντος.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ εντάσσεται
σε προβλεπόµενες από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας θέσεις µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
µετά από εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή.
7. Η θητεία των εν ενεργεία µελών των επιτροπών των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων και των Κρατικών Βραβείων Συγ-

γραφής Θεατρικού Έργου λήγει αυτοδικαίως µετά την ολοκλήρωση του έργου τους για τα βραβεία του έτους 2010.
8. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’) προθεσµία για την έκδοση
προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2011.
9. Η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηµατογραφικές αίθουσες
το 2009, για τις οποίες εκκρεµεί η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από την επιτροπή βεβαίωσης κόστους, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µέχρι την 30ή Απριλίου 2011.
Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
(α) Τα άρθρα 1, 2, 4 έως 6, 8 έως 29 και 34 έως 39 του ν.
1597/1986.
(β) Το άρθρο 4 του ν. 2557/1997, εκτός από την παράγραφο 6.
(γ) Το εδάφιο ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.
2328/1995, εκτός από την τελευταία περίοδο.
(δ) Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 10 του ν. 2328/ 1995.
(ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1866/ 1989.
(στ) Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 8 του ν.δ. 1108/1942.
(ζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2557/1997.
(η) Τα άρθρα 31 έως 36 του ν. 1158/1981.
(θ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του ν. 2557/1997.
(ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 1158/1981.
(ια) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν. 1158/1981,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου.
2. Το άρθρο 7 του ν. 1597/1986 καταργείται την 1.10.2011.
Άρθρο 51
Ειδικές ρυθµίσεις
1. α) Η θητεία των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των
περιφερειών που ιδρύθηκαν µε το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) και
των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λήγει την 31.12.2010, µε εξαίρεση τους προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, ∆ηµόσιων Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων και
Ελέγχου Συντήρησης Έργων και των υποκείµενων οργανικών
τους µονάδων των περιφερειών, των οποίων η θητεία λήγει την
30.6.2011.
β) Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
ο Περιφερειάρχης ορίζουν προϊσταµένους των οικείων οργανικών µονάδων υπαλλήλους που ασκούσαν αντίστοιχα καθήκοντα
την 31.12.2010. Κριτήριο για τον ορισµό αποτελεί ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων αυτών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των οικείων Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας. Όσοι εκ
των ανωτέρω ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων και ∆ιευθύνσεων και δεν τους ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα, στους µεν προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων
ανατίθενται καθήκοντα προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων στους δε
προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων καθήκοντα προϊσταµένων Τµηµάτων. Η άσκηση των καθηκόντων της παρούσας δεν µπορεί να
υπερβεί την 31.12.2011.
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ολοκληρώνουν τις επιλογές των προϊσταµένων
των οργανικών µονάδων µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του ν.
3839/2010 ( ΦΕΚ 51 Α’) το αργότερο µέχρι 31.12. 2011.
δ) Η διαδικασία και τα κριτήρια του ν. 3839/2010 εφαρµόζονται και για την επιλογή των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των δήµων.
2.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συµβουλίων του προσωπικού των ∆ήµων παρατείνεται η λειτουργία των υφισταµένων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζεται ο χρόνος εκλογής
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των αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων.»
β) Μέχρι τη συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. η επιλογή του Ελεγκτή
Νοµιµότητας γίνεται από πενταµελή επιτροπή αποτελούµενη από
τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τέσσερις συµβούλους του ΑΣΕΠ οριζόµενους από αυτόν.
3.α) Οι αρµοδιότητες υπ’ αριθµ. 10, 22 και 24 της παρ. 3Β, οι
υπ’ αριθµ. 5 και 7 της παρ. 5 και υπ’ αριθµ. 37 της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται από 1.7.2011. Μέχρι την
ανωτέρω ηµεροµηνία εξακολουθούν να ασκούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειών.
β) Η υπ’ αριθµ. 40 αρµοδιότητα της παραγράφου II, ΣΤ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) απαλείφεται.
4. ∆ηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού εξακολουθούν να λειτουργούν µε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς που τις διέπει µέχρι
30.6.2011.
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 142 του
ν. 3852/2010 µετά τη λέξη «Αιγαίου» προστίθεται η φράση « Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας».
6. Στο άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση 6.4 στοιχείο δ’του ν.
3852/2010 η λέξη «Λευκασίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Κλείτορος».
7.α) Για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου, οι οποίες εδρεύουν στον Πειραιά είναι δυ-
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νατή, κατόπιν αιτήσεως, η µετάταξη ή η µεταφορά υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από το κράτος.
Η µετάταξη ή µεταφορά γίνεται µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος οργάνου, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας.
Με την ίδια απόφαση καταργούνται οι οργανικές θέσεις τις
οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι που µετατάσσονται ή µεταφέρονται.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
µήνα από τη δηµοσιοποίηση σχετικής προκήρυξης, στην οποία
καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής.
β) Μέχρι τη στελέχωση των υπηρεσιών της παραγράφου 1, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, ορίζονται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες,
όπως προβλέπονται στον οικείο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της, προς άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών.
Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-σή του
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:
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«Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
Ο παριστάµενος Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Καστανίδης αποσύρει το
άρθρο 32 του ανωτέρω νοµοσχεδίου και η επιστολή, µε την οποία
επιβεβαιώνει αυτήν την απόσυρση, κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Χαράλαµπου Καστανίδη
έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η ονοµαστική
ψηφοφορία που υπεβλήθη από Βουλευτές του ΛΑΟΣ για το
άρθρο 32, δεν θα διεξαχθεί.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής
δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Άρθρο 1
Το άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει
το ένα έτος µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή ή πρόστιµο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από ένα
έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή,
εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων
αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που
είναι µεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα τρία µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη
µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση
άλλων αξιόποινων πράξεων.
2. Το ποσό της µετατροπής καθορίζεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονοµική
κατάσταση του δράστη, για τον προσδιορισµό της οποίας λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία του
κατά µέσο όρο κάθε ηµέρα, άλλα εισοδήµατα και η περιουσία
του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του µπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το δικαστήριο.
3. Κάθε ηµέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από τρία (3)
ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ηµέρα κράτησης σε ποσό
από ένα (1) ευρώ έως τριάντα (30) ευρώ. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών µπορεί να αυξοµειώνονται τα προβλεπόµενα ποσά µετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας
ποινών.
4. Μετά τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής,
το δικαστήριο εκτιµά αν εκείνος που καταδικάστηκε µπορεί να
καταβάλει αµέσως το σύνολο του ποσού της µετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναµία άµεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναµία καταβολής της αποζηµίωσης
στο θύµα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσµία, από δύο ως τρία
έτη, ώστε µέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.
5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα µπορέσει να καταβάλει το ποσό της µετατροπής µέσα στην προθεσµία

της προηγούµενης παραγράφου, το δικαστήριο µετατρέπει περαιτέρω τη χρηµατική ποινή ή το πρόστιµο, εν όλω ή εν µέρει, σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συµφωνεί ή το ζητά εκείνος που καταδικάστηκε. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο
ορίζει και τον αριθµό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυµαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως
480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη και 481 έως 720 ώρες
για ποινή από δύο έως τρία έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσµία
όχι µεγαλύτερη από τρία έτη για την εκτέλεσή τους.
6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αµοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των
νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα ή σε µη κερδοσκοπικά
κοινωφελή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα
οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τυχόν συναρµόδιων
Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών
προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του. Την εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας επιβλέπει ο επιµελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Με
την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της
παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.
7. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής µπορεί, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και
σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, το βαθµό της υπαιτιότητάς του και το τµήµα της ποινής που εκτίθηκε, να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που
καταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσµία για την εκτέλεση
της εργασίας µέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση
της χρηµατικής ποινής ή του προστίµου, που είχαν αρχικά επιβληθεί µετά τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη
εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας µία ηµέρα, δ) αυξήσει ή
περιορίσει τον αριθµό ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας
µέσα στα όρια που αντιστοιχούν στη διάρκεια της στερητικής της
ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε αρχικά, ε) διατάσσει την
έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών µηνών
για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µέχρι 240 ωρών, δύο
έως πέντε µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης των 240 και µέχρι 480 ωρών και τεσσάρων έως οκτώ
µηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας µεγαλύτερης
των 480 ωρών, στ) διατάσσει την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί πριν από τη µετατροπή.
8. Αν µετά τη µετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε
χρηµατική ή πρόστιµο, επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων
της προσωπικής και οικονοµικής κατάστασης εκείνου που καταδικάστηκε, αυτός µπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προθεσµία ή διεύρυνση της προθεσµίας καταβολής της χρηµατικής
ποινής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ή τροποποίηση του ύψους της µετατροπής ή ακόµη µετατροπή της χρηµατικής ποινής σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο µέτρο
που ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι συνέπειες της µη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.
9. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που µετατράπηκε σε
χρηµατική ή πρόστιµο ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, διατηρεί το χαρακτήρα της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής και
µετά τη µερική ή ολική απότιση της ποινής στην οποία έχει µετατραπεί.
10. Η µετατροπή κατά τις προηγούµενες παραγράφους αποκλείεται στις περιπτώσεις καταδίκης για κακούργηµα εµπορίας
ναρκωτικών. ∆ιατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών
νόµων, που αποκλείουν ή ρυθµίζουν µε άλλο τρόπο τη µετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηµατικές ή
πρόστιµα ή καθορίζουν αλλιώς την έννοια της µετατροπής καταργούνται µε την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου.
11. Η εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση.
12. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί περί µετατρο-
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πής ποινής στερητικής της ελευθερίας, αυτός που καταδικάστηκε, µε αίτησή του στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση,
µπορεί να ζητήσει τη µετατροπή.».
Άρθρο 2
Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή
µεγαλύτερη από ένα έτος, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω
όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία
έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή
εκτέλεσης της ποινής για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να
είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι
απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Ο χρόνος αναστολής δεν µπορεί να είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της ποινής. Η αναστολή
εκτέλεσης της ποινής δεν µπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούµενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.».
Άρθρο 3
Ο τίτλος και το άρθρο 100 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται, ως εξής:
«Άρθρο 100
Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών.
Αναστολή υπό επιτήρηση
1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης µεγαλύτερη
από τρία έτη και συντρέχει στο πρόσωπό του η προϋπόθεση του
άρθρου 99 παράγραφος 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής του υπό όρους και υπό την επιµέλεια και επιτήρηση επιµελητή κοινωνικής αρωγής, για ορισµένο
διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της
ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.
2. Η επιµέλεια και επιτήρηση από τον επιµελητή κοινωνικής
αρωγής περιλαµβάνει εβδοµαδιαίες συνεδρίες µε τον καταδικασµένο, ατοµικά ή µαζί µε άλλους καταδικασµένους για ανάλογα
εγκλήµατα, στο πλαίσιο των οποίων επιχειρείται η συνειδητοποίηση της βαρύτητας των πράξεων που τέλεσε, η ανάδειξη των συνεπειών τους, η αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στο
έγκληµα αλλά και των προτάσεων για τη µη επανάληψή του. Στα
καθήκοντα του επιµελητή ανήκει επίσης η επίβλεψη για την εκπλήρωση των όρων που επιβάλλει το δικαστήριο και η υποβολή
ανά εξάµηνο σχετικής έκθεσης στον αρµόδιο εισαγγελέα. Με τον
ίδιο τρόπο αναφέρει αµέσως κάθε σοβαρή παραβίαση των όρων
που έχουν τεθεί στον καταδικασµένο.
3. Το δικαστήριο µε την απόφαση για αναστολή υπό επιτήρηση, γνωστοποιεί σε εκείνον που καταδικάστηκε τους όρους
υπό τους οποίους του παρέχεται, και οι οποίοι, διαζευκτικά ή σωρευτικά, µπορεί να είναι: α) Η αποκατάσταση της ζηµίας που
προκλήθηκε στο θύµα της αξιόποινης πράξης. β) Η υποχρέωση
του καταδικασµένου να εµφανίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στις αστυνοµικές αρχές του τόπου όπου διαµένει. γ) Η
αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα
έτος, αν η πράξη συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης. δ) Η απαγόρευση αποµάκρυνσης του καταδικασµένου
χωρίς άδεια από το συνήθη τόπο διαµονής του ή από άλλον τόπο
που θα ορίσει το δικαστήριο. Η άδεια αποµάκρυνσης, που πρέπει να είναι έγγραφη και προσωρινής ισχύος, χορηγείται στον
καταδικασµένο από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, µετά από
πρόταση του επιµελητή κοινωνικής αρωγής, αποκλειστικά για λόγους εργασίας, σπουδών, υγείας ή οικογενειακούς. ε) Η αφαί-
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ρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναµου ταξιδιωτικού εγγράφου
και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εκτός αν έχει χορηγηθεί
και στην περίπτωση αυτή, κατά τα αναφερόµενα υπό το στοιχείο
δ’, άδεια εξόδου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα.
στ) Η απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας µε ορισµένα πρόσωπα. ζ) Η εκπλήρωση υποχρεώσεων του καταδικασµένου για
διατροφή ή επιµέλεια προς άλλα πρόσωπα. η) Η υποβολή του
καταδικασµένου σε θεραπεία ή ειδική µεταχείριση και η διαµονή
αυτού σε ορισµένο ίδρυµα. θ) Η προσφορά ποσού, ύψους µέχρι
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε κοινωφελές ίδρυµα. Η αναστολή
εκτέλεσης της ποινής δεν µπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούµενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.
4. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής αυτός που
καταδικάστηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί και
την υποχρέωση συµµετοχής στις συνεδρίες που οργανώνει ο επιµελητής κοινωνικής αρωγής, το δικαστήριο που εξέδωσε την
απόφαση, ύστερα από αίτηση του αρµόδιου εισαγγελέα, κρίνει
αν πρέπει να διατάξει την ανάκληση της αναστολής. Αν το δικαστήριο αυτό είναι µικτό ορκωτό δικαστήριο ή µικτό ορκωτό εφετείο, αρµόδιο είναι το τριµελές και πενταµελές εφετείο
αντίστοιχα. Η άρση της αναστολής διατάσσεται αν το δικαστήριο
κρίνει ότι οι παραβιάσεις είναι σε αριθµό και σοβαρότητα τόσο
σηµαντικές, ώστε να απαιτείται πλέον η έκτιση της στερητικής
της ελευθερίας ποινής για να αποτραπεί ο καταδικασµένος από
την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.
5. Το κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαστήριο, µετά από
αίτηση του αρµόδιου εισαγγελέα ή εκείνου που καταδικάστηκε,
µπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των όρων, τη σύντµηση
ή επιµήκυνση του χρόνου επιτήρησης ή και την πλήρη κατάργηση της επιτήρησης µε παράλληλη διατήρηση της αναστολής
της ποινής, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τη γενικότερη διαγωγή του καταδικασµένου κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής. Νέα αίτηση του καταδικασµένου µπορεί να
υποβληθεί µετά πάροδο εξαµήνου από την απόρριψη της προηγούµενης».
Άρθρο 4
1. Στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής και οι παράγραφοι 3 έως 5 αυτού αναριθµούνται
σε 4 έως 6:
«3. Σε ποινές φυλάκισης που δεν έχουν µετατραπεί, αν έχει
εκτιθεί µε οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέµπτο αυτών, το τριµελές
πληµµελειοδικείο του τόπου κράτησης µετατρέπει το επόµενο
ένα πέµπτο αυτών σε χρηµατική ποινή και διατάσσει την απόλυση του κρατουµένου, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει από
την εν γένει συµπεριφορά του κατά το χρόνο έκτισης της ποινής
ότι η χρηµατική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος
από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά της απόφασης
ο κατάδικος µπορεί να ασκήσει έφεση. Εάν το δικαστήριο κρίνει
ότι ο κατάδικος βρίσκεται σε απόλυτη οικονοµική αδυναµία να
καταβάλει τη χρηµατική ποινή, τη µετατρέπει σε ποινή παροχής
κοινωφελούς εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 82. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 82».
2. Στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Κάθε ηµέρα παραµονής σε σωφρονιστικό κατάστηµα κρατουµένων που πάσχουν από ηµιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση
κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέµβαση µεταµόσχευσης
καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή µυελού ή είναι φορείς του συνδρόµου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσµατα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία
γίνεται τακτική αιµοκάθαρση και από φυµατίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ηµέρες
εκτιόµενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και: α) για κάθε πάθηση που το
διαπιστωµένο από υγειονοµική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας
είναι 80% και άνω, β) για τις κρατούµενες µητέρες για όσο διάστηµα έχουν µαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Για τον ευεργετικό
υπολογισµό αποφασίζει ο κατά το Σωφρονιστικό Κώδικα αρµόδιος δικαστικός λειτουργός, µετά από αίτηση του κρατουµένου
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και πρόταση του Συµβουλίου Εργασίας Κρατουµένων. Η παρ. 3
του άρθρου 46 του ν. 2776/1999, ως ισχύει, εφαρµόζεται αναλόγως για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των πιο πάνω κρατουµένων».
Άρθρο 5
1. Τα εδάφια µετά το πρώτο του άρθρου 56 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται, ως εξής:
«Εκείνος που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης και έχει
υπερβεί το εβδοµηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του, εκτίει την
ποινή ή το υπόλοιπο της ποινής στην κατοικία του, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτιση της ποινής σε κατάστηµα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση
άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκληµάτων. Εάν το πιο πάνω όριο
ηλικίας έχει συµπληρωθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών µετά από
αίτηση του καταδικασµένου. Στην περίπτωση αυτή, οι καταδικασθέντες υποχρεούνται να εµφανίζονται την πρώτη ηµέρα κάθε
µήνα στο αστυνοµικό τµήµα του τόπου κατοικίας τους. Αν παραλείψουν την υποχρέωσή τους αυτή, ο εισαγγελέας έκτισης της
ποινής, εκτιµώντας τη συχνότητα των παραλείψεων και τους λόγους στους οποίους οφείλονται, µπορεί να: α) προειδοποιήσει
τους καταδικασθέντες για τις συνέπειες που θα έχει η µη εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, β) διατάξει την έκτιση µέρους της
ποινής τους που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα στο κατάστηµα κράτησης ή γ) διατάξει την έκτιση της ποινής τους στο
κατάστηµα κράτησης. Η διάταξη του άρθρου 105 έχει και εδώ
ανάλογη εφαρµογή».
2. Στο άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα µετά τη λέξη «περιουσία» προστίθεται η φράση «ή την περιουσία νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου,».
Άρθρο 6
1. Το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 384
Ικανοποίηση του παθόντος
1. Το αξιόποινο των εγκληµάτων των άρθρων 372-374, 375377, 381 και 382 εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση
και πριν εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από
τις αρχές αποδώσει χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου το πράγµα ή
ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα. Η µερική µόνο απόδοση ή
ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο
µέρος.
2. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 µέχρι την
άσκηση της ποινικής δίωξης, χωρίς παράνοµη βλάβη τρίτου αποδώσει το πράγµα και δηλώσει ο παθών ή οι κληρονόµοι του ότι
δεν έχουν άλλη αξίωση από την πράξη ή ικανοποιήσει εντελώς
τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση
του παθόντος ή των κληρονόµων του το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας, δεν κινείται ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα
πληµµελειοδικών.
3. Ο υπαίτιος των πληµµεληµάτων, που προβλέπονται στα
άρθρα 372, 373, 375-377, 381 και 382 απαλλάσσεται από κάθε
ποινή αν, µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αποδώσει το πράγµα και δηλώσει ο παθών
ή οι κληρονόµοι του ότι δεν έχουν άλλη αξίωση από την πράξη ή
ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του το
κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας.
4. Στην απόπειρα των πράξεων της παραγράφου 1 αρκεί δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του ότι έχουν ικανοποιηθεί.
5. Η δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του ότι ικανοποιήθηκαν εντελώς ισχύει για όλους τους συµµετόχους, εκτός
από εκείνους που δηλώνουν ότι δεν την αποδέχονται.».

2. Μετά το άρθρο 406 του Ποινικού Κώδικα, προστίθεται
άρθρο 406Α, ως εξής:
«Άρθρο 406Α
Ικανοποίηση του παθόντος
1. Το αξιόποινο των εγκληµάτων των άρθρων 386 έως 406 εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος µε δική του θέληση και πριν εξεταστεί µε
οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα. Η µερική µόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο µέρος.
2. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 µέχρι την
άσκηση της ποινικής δίωξης, ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του το κεφάλαιο και τους τόκους
υπερηµερίας, δεν κινείται ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται
στο αρχείο µε αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
3. Ο υπαίτιος των πληµµεληµάτων, που προβλέπονται στα
άρθρα 386 έως 406, απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, µέχρι το
τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του
το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 384 παράγραφοι 4 και 5 εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Επί του εγκλήµατος του άρθρου 390 δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άνω παραγράφων, όταν η πράξη στρέφεται κατά
του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού.».
Άρθρο 7
Η παράγραφος 3 του άρθρου 374Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Η διάταξη του άρθρου 384 εφαρµόζεται και για το έγκληµα
της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, µαζί όµως µε την απόδοση του πράγµατος απαιτείται σε κάθε περίπτωση και η ολοκληρωτική ικανοποίηση του ζηµιωθέντος.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ
ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 8
Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από την κατά το άρθρο 36 πληροφόρηση της αρµόδιας αρχής µέχρι την κίνηση ή όχι της ποινικής
δίωξης δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί έως τρεις το
πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που
πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή εφετών κατά περίπτωση.».
Άρθρο 9
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Ο εισαγγελέας, όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί
την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή
εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήµατα
όµως ή πληµµελήµατα που τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών, εκτός: α) των δασικών (πλην του εµπρησµού), αγροτικών και αγορανοµικών πληµµεληµάτων, β) του
άρθρου 79 του ν. 5960/1933 και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967,
γ) του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 1337/1983 και του πρώτου εδα-
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φίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 3386/2005, δ) του άρθρου
25 του ν. 1882/1990 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ΚΟΚ και ε) του άρθρου 23 στοιχ. Β’ του ν. 248/1914,
κινεί την ποινική δίωξη µόνον εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2 του
άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η
ποινική δίωξη. Επίσης, µπορεί να µην ενεργηθεί προκαταρκτική
εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή
υπάρχει πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Σώµατος ή Υπηρεσίας Επιθεώρησης και
Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002
και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική
δίωξη.».
2. Στο άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται
νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το
αρχείο µόνον όταν γίνεται επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν κατά την
κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή,
καλεί τον µηνυόµενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε
η προκαταρκτική εξέταση να παράσχει εξηγήσεις.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παράγραφος 1 και παράγραφοι 3, 44 και 45 εφαρµόζονται και ως προς την έγκληση.».
Άρθρο 10
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αναριθµείται σε παράγραφο 6 και το περιεχόµενό της
αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Τα πληµµελήµατα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συµπεριλαµβανοµένων
των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισµατοδικών, των
µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίµων εισηγητών του, των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίµων εισηγητών του,
του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων
και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των µελών του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους.».
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αναριθµείται σε παράγραφο 7 και το περιεχόµενό της
αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς πληµµελειοδικείου, κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το πρωτοδικείο στην περίπτωση του άρθρου 116 παράγραφος 1 και
κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου των εφετών σύµφωνα µε
το άρθρο 499.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 112 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Τα πταίσµατα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 111.».
4. Το άρθρο 114 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 114
Μονοµελές πληµµελειοδικείο
Το µονοµελές πληµµελειοδικείο δικάζει:
1) Τα πληµµελήµατα για τα οποία απειλείται στο νόµο φυλάκιση µε ελάχιστο όριο κατώτερο του ενός έτους ή χρηµατική
ποινή ή και οι δύο ποινές, εκτός από:
α) εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα των µεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των εφετείων, καθώς και τα συναφή µε
αυτά (άρθρα 109, 111, 128),
β) εκείνα που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δικαστηρίου
των ανηλίκων,
γ) εκείνα των άρθρων 259 και 302 του Ποινικού Κώδικα και της
συκοφαντικής δυσφήµησης δια του τύπου.
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2) Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πταισµατοδικείου,
καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται από το ειρηνοδικείο
σύµφωνα µε το άρθρο 116 παράγραφος 1.».
Άρθρο 11
1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 142 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αναριθµούνται σε 5 και 6, αντίστοιχα, ενώ µετά την
παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και:
1) στις αποφάσεις του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και µονοµελούς δικαστηρίου ανηλίκων:
α) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για
κρείσσονες αποδείξεις,
β) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του
πταισµατοδικείου,
γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου ή
λόγω ανάκλησης της έγκλησης,
δ) όταν είναι αθωωτικές, εφόσον η ποινική δίωξη είχε ασκηθεί
αυτεπάγγελτα και δεν υπάρχει παθών ή πολιτικώς ενάγων, εκτός
εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήµευση κατασχεθέντων,
ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιµωλία και η ποινή που
επιβλήθηκε στον κατηγορούµενο δεν είναι εφέσιµη, εκτός εάν
διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης
και δήµευση κατασχεθέντων.
2) Στις αποφάσεις του τριµελούς πληµµελειοδικείου:
α) όταν εκδίδονται ύστερα από έφεση κατά αποφάσεων του
µονοµελούς πληµµελειοδικείου, για τις οποίες η καθαρογραφή
γίνεται µε καταχώριση σε ειδικό βιβλίο,
β) όταν είναι αναβλητικές, εκτός εάν διατάσσουν αναβολή για
κρείσσονες αποδείξεις,
γ) όταν παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου του
κατηγορουµένου ή λόγω ανάκλησης της έγκλησης,
δ) όταν εκδίδονται έπειτα από έφεση και είναι αθωωτικές, εφόσον δεν υπάρχει παθών ή παράσταση πολιτικής αγωγής, εκτός
εάν διατάσσουν απόδοση κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήµευση κατασχεθέντων,
ε) όταν είναι καταδικαστικές κατ’ αντιµωλία και η ποινή που
επιβλήθηκε δεν είναι εφέσιµη, εκτός εάν διατάσσουν απόδοση
κατασχεθέντων ή επικύρωση κατάσχεσης και δήµευση κατασχεθέντων,
στ) όταν αφορούν σωµατικές βλάβες από αµέλεια, για τις
οποίες η ποινική δίωξη παύει οριστικά κατ’ άρθρο 315 παράγραφος 1 εδάφιο τελευταίο ΠΚ.».
2. Το στοιχείο δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 171 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ) την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται από το νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών
Ελευθεριών και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά
∆ικαιώµατα.».
Άρθρο 12
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την παραγγελία
για διενέργεια προανάκρισης µέχρι την περάτωσή της κατά το
άρθρο 245 δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί έως τρεις
το πολύ µήνες ή, εφόσον η φύση της υπόθεσης ή της πράξης
που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, για εύλογο χρονικό διάστηµα, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη του εισαγγελέα εφετών.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 248 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Ο ανακριτής οφείλει να περατώσει την κύρια ανάκριση
µέσα σε οκτώ µήνες και τη διατασσόµενη από το συµβούλιο συµπληρωµατική ανάκριση µέσα σε δύο µήνες, αφότου η δικογραφία περιέλθει σε αυτόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι
προθεσµίες αυτές µπορούν να παραταθούν εφάπαξ µέχρι δύο
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µήνες µε αιτιολογηµένο σε κάθε περίπτωση βούλευµα του δικαστικού συµβουλίου, στο οποίο ο ανακριτής απευθύνεται πριν από
τη συµπλήρωση των πιο πάνω προθεσµιών. Εάν η φύση της υπόθεσης ή της πράξης που πρέπει να διενεργηθεί το επιβάλλει, η
κατά τα ως άνω παράταση µπορεί να διαρκέσει για εύλογο χρονικό διάστηµα.».
Άρθρο 13
Το άρθρο 244 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 244
Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία
Παραγγελία για προανάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο, δίνεται µόνο για πληµµελήµατα που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του τριµελούς πληµµελειοδικείου ή
έχουν τελεστεί από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας, όταν έχει
προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή συντρέχουν ειδικά µνηµονευόµενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα εξαιρετικοί λόγοι,
που επιβάλλουν τη διεξαγωγή συγκεκριµένων ανακριτικών πράξεων.».
Άρθρο 14
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 245 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Η προανάκριση είναι συνοπτική και, αφού κληθεί ο κατηγορούµενος να απολογηθεί πριν από σαράντα οκτώ τουλάχιστον
ώρες, περατώνεται: α) µε απευθείας κλήση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο ή β) µε πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συµβούλιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην επόµενη
παράγραφο, ή γ) µε παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή,
εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήµατος. Στην τελευταία περίπτωση, η προανάκριση µπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο
τρόπο.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 245 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Πρόταση στο συµβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας
κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για
την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Αν
υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούµενοι και δεν προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις σε βάρος µερικών από αυτούς ή πρέπει να
κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας µπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει
µόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συµβούλιο. Πρόταση επίσης στο δικαστικό συµβούλιο γίνεται και όταν ο εισαγγελέας εφετών, στον οποίο υποβάλλεται µετά την προανάκριση η
δικογραφία, που αφορά πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας, αρµοδιότητας τριµελούς εφετείου, κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο
ακροατήριο και παραγγέλλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο.».
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 245 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το ίδιο µπορεί να πράξει ο εισαγγελέας και αν ο δράστης παραµένει άγνωστος µετά από προανάκριση κατά το άρθρο 243
παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο ή προκαταρκτική εξέταση ή
ένορκη διοικητική εξέταση ή πόρισµα ή έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Σώµατος ή Υπηρεσίας
Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 3074/ 2002.».
Άρθρο 15
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 308 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Το τέλος της κύριας ανάκρισης κηρύσσεται από το συµβούλιο πληµµελειοδικών µε βούλευµα. Για το σκοπό αυτόν, τα
έγγραφα διαβιβάζονται αµέσως µετά την τελευταία ανακριτική
πράξη στον εισαγγελέα, ο οποίος, αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται να
τα επιστρέψει στον ανακριτή για να συµπληρωθεί η ανάκριση,
µέσα σε δύο µήνες ή, εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει,

µέσα σε τρεις µήνες υποβάλλει πρόταση στο συµβούλιο για να
παύσει οριστικά ή προσωρινά η δίωξη ή για να παραπεµφθεί ο
κατηγορούµενος στο ακροατήριο ή για να µην απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του. Στα εγκλήµατα που προβλέπονται από το
άρθρο 1 του ν. 1608/1950, η περάτωση της κύριας ανάκρισης
κηρύσσεται από το συµβούλιο των εφετών µε βούλευµα. Για το
σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αµέσως µετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν
κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συµπλήρωση, µέσα σε δύο
µήνες, ή εάν η φύση της υπόθεσης το επιβάλλει µέσα σε τρεις
µήνες, την εισάγει µε πρότασή του στο συµβούλιο εφετών, το
οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως, είτε να µη γίνει κατηγορία είτε
εκδίδοντας παραπεµπτικό βούλευµα, ακόµη και για τα συναφή
πληµµελήµατα ή κακουργήµατα, ανεξαρτήτως της βαρύτητας
των τελευταίων ή εάν γι’ αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης και όταν από την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης κρίνει ότι δεν θεµελιώνεται προβλεπόµενο
από το άρθρο 1 του ν. 1608/1950 έγκληµα.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 308
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το συµβούλιο πληµµελειοδικών αποφαίνεται για τη συνέχιση
ή όχι της προσωρινής κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή
όχι των περιοριστικών όρων.».
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 308 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται το άρθρο 308 Α , ως εξής:
«Άρθρο 308 Α
Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση
1. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις των κακουργηµάτων των
νόµων 2168/1993, 2523/1997, 3386/2005, 2960/2001 και
3459/2006, του εµπρησµού δασών και των άρθρων 374 και 380
του Ποινικού Κώδικα, µετά την περάτωση της ανάκρισης, η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών
στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της υπόθεσης στο ακροατήριο και ότι δεν χρειάζεται να συµπληρωθεί η ανάκριση, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να εισαχθεί η υπόθεση, µαζί µε τα
τυχόν συναφή εγκλήµατα, απευθείας στο ακροατήριο.
2. Από τη στιγµή που ο εισαγγελέας εφετών καταρτίσει τη σχετική πρόταση, πριν την υποβάλει προς τον πρόεδρο εφετών, έχει
υποχρέωση να ενηµερώσει αµέσως, έστω και τηλεφωνικά, τους
διαδίκους, εφόσον αυτοί υπέβαλαν εγγράφως σχετικό αίτηµα,
προκειµένου να λάβουν γνώση της και να ασκήσουν το δικαίωµα
ακρόασης, υποβάλλοντας υπόµνηµα µε τις απόψεις τους. Αφού
παρέλθουν δέκα ηµέρες από την ειδοποίηση, για την οποία συντάσσεται έκθεση, η πρόταση του εισαγγελέα εφετών διαβιβάζεται στον πρόεδρο εφετών. Εφόσον ο πρόεδρος εφετών
διατυπώσει σύµφωνη γνώµη, για την παραποµπή της υπόθεσης
στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας εφετών εκδίδει κλητήριο θέσπισµα, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται προσφυγή.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου εφετών ή όταν από
την αρχή ο εισαγγελέας φρονεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ο εισαγγελέας εφετών διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, προκειµένου να εισαχθεί στο
συµβούλιο πληµµελειοδικών.
4. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος
άρθρου ο πρόεδρος εφετών αποφαίνεται µε διάταξή του, κατά
της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, για τη διάρκεια ισχύος του
εντάλµατος σύλληψης και για τη διατήρηση ή όχι της προσωρινής κράτησης ή των περιοριστικών όρων.
5. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κατηγορούµενοι, το
συµβούλιο εφετών είναι αρµόδιο να αποφανθεί για όσους από
αυτούς δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ή ως προς τους οποίους θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά ή
προσωρινά η ποινική δίωξη, οπότε η υπόθεση χωρίζεται. Επίσης,
το ίδιο συµβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση αρµόδιο να αποφανθεί και για τα συναφή εγκλήµατα είτε πρόκειται για έναν είτε πρό-
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κειται για περισσότερους κατηγορουµένους.».
Άρθρο 17
1. Μετά το άρθρο 308 Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται το άρθρο 308 Β, ως εξής:
«Άρθρο 308 Β
Ποινική συνδιαλλαγή
1. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργηµα των άρθρων 375, 386, 386Α, 390 και 404 του Ποινικού
Κώδικα ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά από αίτηµα του
κατηγορουµένου, που υποβάλλεται µέχρι την τυπική περάτωση
της ανάκρισης, καλεί τον κατηγορούµενο και τον παθόντα να εµφανισθούν ενώπιόν του µετά ή δια των συνηγόρων τους για συνδιαλλαγή. Ο εισαγγελέας διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο στον
διάδικο, που δεν έχει, από το σχετικό πίνακα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
2. Ο εισαγγελέας τάσσει προθεσµία δεκαπέντε ηµερών στους
συνηγόρους των διαδίκων για τη σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής, στο οποίο βεβαιώνεται η απόδοση του ιδιοποιηµένου
πράγµατος ή η εντελής ικανοποίηση του ζηµιωθέντα.
3. Αν το πρακτικό συνδιαλλαγής συνταχθεί πριν από την απολογία του κατηγορουµένου, η ανάκριση θεωρείται περατωµένη
ως προς αυτόν και τους συµµετόχους που το αποδέχονται. Αν
το πρακτικό συνταχθεί µετά την απολογία του κατηγορουµένου,
τα τυχόν επιβληθέντα για το συγκεκριµένο έγκληµα κατά το
άρθρο 282 µέτρα δικονοµικού καταναγκασµού αίρονται υποχρεωτικά µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
4. Αν δεν επιτευχθεί συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, καταστρέφεται µε το οικείο υλικό και τυχόν
αντίγραφά τους δεν λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της
δίκης.
5. Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση της παραγράφου 2
αφορά τη χρηµατική ικανοποίηση του παθόντος λόγω ηθικής
βλάβης. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η καταβολή του συµφωνηµένου χρηµατικού ποσού από ένα συµµέτοχο ωφελεί και τους
υπολοίπους. Αν κάποιος από τους συµµετόχους δεν επιθυµεί την
ποινική συνδιαλλαγή, η υπόθεση χωρίζεται και ακολουθείται ως
προς αυτόν η τακτική διαδικασία. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνεται στα συρρέοντα εγκλήµατα που δεν περιλαµβάνονται στα εγκλήµατα της παραγράφου 1.
6. Μέσα σε πέντε ηµέρες από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών διαβιβάζει τη δικογραφία
στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εισάγει αµέσως την υπόθεση
στο τριµελές εφετείο, κλητεύοντας τον κατηγορούµενο.
7. Το δικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό συνδιαλλαγής, κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο και επιβάλλει σε
αυτόν, κατά το άρθρο 79 ΠΚ, ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία
έτη, εκτός αν, συνεκτιµώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι πρέπει
να παραµείνει ατιµώρητος. ∆ικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται.
8. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου δεν χωρεί έφεση.
9. Η συνδιαλλαγή δεν εφαρµόζεται, αν τα κακουργήµατα της
παραγράφου 1 στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθµού.».
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 270 προστίθεται η φράση «ή συντρέχει περίπτωση
εφαρµογής του άρθρου 308Β.».
Άρθρο 18
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Το συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες ή, αν εφαρµοσθεί η επόµενη παράγραφος, µέσα σε τρείς µήνες από την υποβολή της
πρότασης του εισαγγελέα, µπορεί:
α) να αποφαίνεται να µη γίνει κατηγορία,
β) να παύει οριστικά την ποινική δίωξη,
γ) να παύει προσωρινά την ποινική δίωξη, µόνο όµως για τα
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κακουργήµατα της ανθρωποκτονίας µε πρόθεση, της ληστείας,
της εκβίασης, της κλοπής (και ζωοκλοπής) και του εµπρησµού,
δ) να διατάσσει περαιτέρω ανάκριση και
ε) να παραπέµπει τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Το συµβούλιο µε αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωµένο να διατάσσει την εµφάνιση του συνηγόρου του ενώπιόν του µε την παρουσία και του εισαγγελέα για να δώσει κάθε
διευκρίνιση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτρέψει και
την ενώπιόν του εµφάνιση του αιτούντος διαδίκου. Το συµβούλιο
µπορεί να προβεί στις προηγούµενες ενέργειες και αυτεπαγγέλτως. Επί υποθέσεων σε βαθµό κακουργήµατος, εάν ο αιτών δεν
έχει συνήγορο, διατάσσεται υποχρεωτικά η εµφάνισή του. Πάντοτε όµως, όταν διατάσσει την εµφάνιση ενός από τους διαδίκους ή του συνηγόρου του, οφείλει να καλέσει και να ακούσει
συγχρόνως και τους υπολοίπους, αναλόγως. Αν µετά το τέλος
της ανάκρισης και την υποβολή των εγγράφων στον εισαγγελέα
υποβλήθηκαν στο συµβούλιο από ένα διάδικο έγγραφα ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση
του συµβουλίου, αυτό οφείλει αυτεπαγγέλτως να καλέσει τους
υπόλοιπους διαδίκους ή τους αντικλήτους, για να ενηµερωθούν
και να γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους σε εύλογη προθεσµία, που την καθορίζει το ίδιο.».
Άρθρο 19
1. Ο τίτλος του άρθρου 315 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 315
Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 315 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Αν ο κατηγορούµενος κρατείται προσωρινά ή τελεί υπό περιοριστικούς όρους, το συµβούλιο αποφασίζει ταυτόχρονα και
για την απόλυσή του ή τη συνέχιση της προσωρινής του κράτησης, καθώς και για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος των περιοριστικών όρων.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 315 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Το συµβούλιο, παραπέµποντας τον κατηγορούµενο στο
ακροατήριο, αν συντρέχει νόµιµη περίπτωση, επιβάλλει περιοριστικούς όρους ή διατάσσει τη σύλληψη και προσωρινή κράτησή
του, ακόµη και αν δεν έχει εκδοθεί ένταλµα σύλληψης ή προσωρινής κράτησης.».
Άρθρο 20
1. Ο τίτλος και το άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
αντικαθίστανται, ως εξής:
« Άρθρο 349
Αναβολή της δίκης
1. Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, µπορεί να διατάξει µόνο µία φορά την αναβολή
της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε κάποιου από
τους διαδίκους, µία µόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή
λόγους ανώτερης βίας.
2. Η αναβολή που χορηγείται µε αίτηµα διαδίκου, για λόγο που
αφορά αυτόν ή το συνήγορό του, δεν µπορεί να υπερβεί τους
τρείς µήνες και διατάσσεται µόνο για σοβαρούς λόγους υγείας,
οι οποίοι αποδεικνύονται µε έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύµατος,
ή λόγους ανώτερης βίας. Οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται στην
απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα
αιτιολογηµένη.
3. Το δικαστήριο, πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να
ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε το
πολύ ηµέρες, αιτιολογώντας εµπεριστατωµένα ότι δεν µπορεί ο
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λόγος αναβολής να αντιµετωπισθεί µε διακοπή.
4. ∆εύτερη αναβολή µπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως άνω
λόγους και σύµφωνα µε τους άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή
απαγορεύεται και το δικαστήριο µπορεί µόνο να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για δεκαπέντε το πολύ ηµέρες
και µέχρι δύο φορές.
5. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιµο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες και πραγµατογνώµονες και σε αυτήν κλητεύονται µόνο οι απόντες.
6. Εάν ο λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο
πρόσωπο για λογαριασµό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιµο, η περί αναβολής απόφαση επέχει
θέση κλητεύσεώς του.
7. Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για
την αναβολή και δεν περιλαµβάνεται στους άνω περιορισµούς.».
2. Ο τίτλος του άρθρου 375 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
από «∆ιακοπή των συνεδριάσεων» γίνεται «Ιδιαίτερες δικάσιµοι ∆ιακοπή των συνεδριάσεων», οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του
ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε 2, 3, 4 και 5 και προστίθεται νέα
παράγραφος 1, ως εξής:
«1. Στα τριµελή εφετεία κακουργηµάτων ορίζονται ιδιαίτερες
κατά µήνα δικάσιµοι, στις οποίες προσδιορίζονται αποκλειστικά
και µόνο υποθέσεις µε κατηγορούµενο ή κατηγορουµένους προσωρινά κρατούµενους, καθώς και υποθέσεις φορολογικών κακουργηµάτων του ν. 2523/1997. Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιά
και Θεσσαλονίκης οι ιδιαίτερες αυτές δικάσιµοι δεν µπορεί να
είναι λιγότερες από τρεις κάθε µήνα µόνο για τις υποθέσεις µε
προσωρινά κρατούµενους και οπωσδήποτε µία για τις υποθέσεις
φορολογικών κακουργηµάτων. Για την εκδίκαση των συγκεκριµένων υποθέσεων τα εφετεία συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια
των δικαστικών διακοπών, εκτός από το µήνα Αύγουστο.».
Άρθρο 21
Το άρθρο 432 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 432
Αναστολή της εκδίκασης
1. Αν κάποιος που παραπέµφθηκε στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου για κακούργηµα, είναι άγνωστης διαµονής και
δεν παρουσιαστεί ούτε συλληφθεί µέσα σε ένα µήνα από την επίδοση του παραπεµπτικού βουλεύµατος ή του κλητηρίου θεσπίσµατος σύµφωνα µε το άρθρο 156, αναστέλλεται η διαδικασία
στο ακροατήριο µε διάταξη του εισαγγελέα του εφετείου, ωσότου συλληφθεί ή εµφανιστεί ο κατηγορούµενος. Η διάταξη αυτή
πρέπει να τοιχοκολληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 156 παράγραφο
2. Οι διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ για την αναστολή της παραγραφής του αξιοποίνου εφαρµόζονται και εδώ.
2. Αν εκείνος που παραπέµφθηκε για κακούργηµα είναι ή θεωρείται γνωστής διαµονής, δικάζεται σαν να ήταν παρών, αν κλητεύθηκε νόµιµα.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρµόζεται αναλόγως και
στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο να δικάσει την έφεση, αν αυτός
που αθωώθηκε σε πρώτο βαθµό για κακούργηµα δεν εµφανιστεί
για να δικαστεί κατ’ έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα
και αποβλέπει στην καταδίκη του για κακούργηµα.».
Άρθρο 22
Ο τίτλος και το άρθρο 435 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
αντικαθίστανται, ως εξής:
«Άρθρο 435
Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργηµάτων
1. Αν ο κατηγορούµενος, που καταδικάστηκε κατά το άρθρο
432 παράγραφοι 2 και 3, από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα
ανυπέρβλητα αίτια δεν µπόρεσε εγκαίρως να γνωστοποιήσει µε
οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα εµ-

φάνισής του στη δίκη και να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης
(άρθρο 349), µπορεί να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο. Η αίτηση υποβάλλεται στον
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την έκδοσή της
και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυµα. Νέα αίτηση για ακύρωση της ίδιας διαδικασίας είναι απαράδεκτη σε οποιουσδήποτε λόγους και αν στηρίζεται.
2. Η αίτηση αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
Μπορεί όµως ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, µόλις υποβληθεί η αίτηση για ακύρωση, να διατάξει
την αναστολή της εκτέλεσης, έως ότου εκδικαστεί η αίτηση. Σε
περίπτωση µη χορήγησης της αναστολής, ο αιτών δύναται να
προσφύγει στο δικαστήριο ή, αν αυτό δεν συνεδριάζει, στο δικαστικό συµβούλιο µέσα σε δύο ηµέρες. Η αίτηση για ακύρωση
εισάγεται, χωρίς να κλητευθεί εκείνος που την υπέβαλε, στην
πρώτη δικάσιµο του δικαστηρίου που δίκασε, το οποίο αποφασίζει αµετάκλητα. Το δικαστήριο όµως είναι δυνατόν να αναβάλει τη συζήτηση για την αίτηση σε µεταγενέστερη ορισµένη
δικάσιµο, αν προβάλλονται λόγοι ανώτερης βίας ή άλλα ανυπέρβλητα αίτια, εξαιτίας των οποίων εκείνος που υπέβαλε την αίτηση δεν µπορεί να εµφανιστεί στη συζήτηση της αίτησης για
ακύρωση. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, ακυρώνεται η απόφαση που
προσβάλλεται και διατάσσεται η νέα συζήτηση της υπόθεσης σε
ρητή δικάσιµο, κατά την οποία ο κατηγορούµενος οφείλει να
προσέλθει χωρίς να κλητευθεί. Η προθεσµία της έφεσης ή της αίτησης για αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης αρχίζει µετά
την πάροδο άπρακτης της ως άνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας
ή, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ακυρώσεως, από την απόρριψή της.».
Άρθρο 23
Το εδάφιο δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 471 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«∆εύτερη αίτηση αναστολής εκτέλεσης από τον κατηγορούµενο είναι απαράδεκτη, αν δεν παρέλθουν δύο µήνες από την
απόρριψη της προηγούµενης.».
Άρθρο 24
1. Το άρθρο 477 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 477
Σε ποιούς επιτρέπεται
Έφεση κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται στον κατηγορούµενο και στον εισαγγελέα, στις περιπτώσεις των επόµενων άρθρων και σε όσες άλλες ορίζει ειδικά ο νόµος.».
2. Το άρθρο 478 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 478
Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούµενο
Το ένδικο µέσο της έφεσης επιτρέπεται στον κατηγορούµενο
µόνο κατά του βουλεύµατος του συµβουλίου πληµµελειοδικών
το οποίο τον παραπέµπει στο δικαστήριο για κακούργηµα και
µόνο για τους λόγους:
α. της απόλυτης ακυρότητας και
β. της εσφαλµένης ερµηνείας και εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.».
3. Το άρθρο 479 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 479
Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα
Ο εισαγγελέας εφετών µπορεί να προσβάλει µε έφεση οποιοδήποτε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών µέσα σε
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προθεσµία ενός µήνα από την έκδοσή του (άρθρο 306). Η προθεσµία αυτή και η έφεση που ασκήθηκε δεν αναστέλλουν την
αποφυλάκιση του κατηγορουµένου που έχει διαταχθεί µε το προσβαλλόµενο βούλευµα.».
Άρθρο 25
1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 483 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών µπορεί να ζητήσει την
αναίρεση του βουλεύµατος, που αφορά κακούργηµα, όταν αυτό
παραπέµπει τον κατηγορούµενο ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να
γίνει κατηγορία ή παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη
ή την κηρύσσει απαράδεκτη.».
2. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 483 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την
αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος µε σχετική δήλωση στον
γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479, το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρµόζεται και σε αυτήν την περίπτωση. Μετά την προθεσµία αυτή ο
ίδιος ο εισαγγελέας µπορεί να ασκήσει αναίρεση του βουλεύµατος υπέρ του νόµου και για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων που αφορούν την προδικασία χωρίς να βλάπτονται τα
δικαιώµατα των διαδίκων.».
Άρθρο 26
Η παράγραφος 1 του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας ή ο δηµόσιος κατήγορος έχουν δικαίωµα να ασκήσουν έφεση:
α) κατά της απόφασης του πταισµατοδικείου και του ειρηνοδικείου (άρθρο 116), αν µε αυτήν ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε σε κράτηση περισσότερο από είκοσι ηµέρες ή σε
πρόστιµο πάνω από πεντακόσια ευρώ ή σε αποζηµίωση ή σε χρηµατική ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από
εκατό ευρώ συνολικά,
β) κατά της απόφασης του µονοµελούς πληµµελειοδικείου αν
µε αυτήν καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε φυλάκιση πάνω
από τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από χίλια ευρώ ή αν
επιδικάστηκε εναντίον του οποιαδήποτε αποζηµίωση και ικανοποίηση πάνω από διακόσια πενήντα ευρώ συνολικά ή αν καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή που συνεπάγεται τις στερήσεις
και τις ανικανότητες που ορίζονται στην επόµενη περίπτωση
(στοιχείο γ’) ή ακόµα αν συνεπάγεται την έκτιση άλλης ποινής
φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι µεγαλύτερη από τρεις
µήνες ή συνεπάγεται τα ίδια αποτελέσµατα,
γ) κατά της απόφασης του τριµελούς πληµµελειοδικείου και
της απόφασης του εφετείου για πληµµελήµατα (άρθρα 111 παράγραφοι 6 και 116) αν µε αυτή καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε ποινή φυλάκισης πάνω από πέντε µήνες ή σε χρηµατική
ποινή πάνω από χίλια πεντακόσια ευρώ ή σε οποιαδήποτε ποινή
που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ή έκπτωση
από δηµόσια δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσία ή ανικανότητα διορισµού σε αυτήν ή σε ποινή που συνεπάγεται την έκτιση άλλης
ποινής φυλάκισης που είχε ανασταλεί και είναι µεγαλύτερη από
πέντε µήνες ή που συνεπάγεται τις παραπάνω στερήσεις και ανικανότητες ή σε αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση προς τον
πολιτικώς ενάγοντα πάνω από πεντακόσια ευρώ συνολικά,
δ) κατά της απόφασης του µονοµελούς και τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων, µε την οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε περιορισµό σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων ή επιβλήθηκαν σε
αυτόν αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα,
ε) κατά της απόφασης του µονοµελούς ή τριµελούς δικαστηρίου ανηλίκων µε την οποία ο ανήλικος που κατά την τέλεση της
πράξης είχε συµπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος, δικάστηκε όµως
µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του,
καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 του Ποινικού Κώδικα σε ποινή
στερητική της ελευθερίας,
στ) κατά της απόφασης του µεικτού ορκωτού δικαστηρίου και
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του τριµελούς εφετείου µε την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών για κακούργηµα ή τουλάχιστον ενός έτους για
πληµµέληµα.».
Άρθρο 27
Το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 497
Ανασταλτική δύναµη της έφεσης
1. Ανασταλτικό αποτέλεσµα έχει µόνο η έφεση που ασκείται
παραδεκτά και όχι η προθεσµία για την άσκησή της.
2. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως τριών ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό
αποτέλεσµα.
3. Αν η επιβληθείσα ποινή φυλάκισης είναι µεγαλύτερη των
τριών ετών, η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα, εκτός αν το
δικαστήριο κρίνει αλλιώς.
4. Αν µε την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό
αποτέλεσµα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, µε ειδική
αιτιολογία και εφαρµόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 8 του
παρόντος άρθρου, αποφασίζει αµέσως µετά την απαγγελία της
απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουµένου ότι θα ασκήσει έφεση.
5. Το δικαστήριο µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να επιβάλει περιοριστικούς όρους.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και όταν ασκήθηκε έφεση από τον εισαγγελέα υπέρ εκείνου
που καταδικάστηκε.
7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε µε
απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της
ελευθερίας και άσκησε έφεση, η οποία όµως δεν έχει ανασταλτική δύναµη, µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης,
µέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και
αν πρόκειται για το µικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταµελές εφετείο. Στον κατηγορούµενο µπορεί να
επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Εάν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας µήνας από τη
δηµοσίευση της απόφασης µε την οποία απορρίφθηκε η προηγούµενη.
8. Τότε µόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσµα, κατά
την παράγραφο 4 του παρόντος, στην έφεση ή απορρίπτεται η
αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν
κρίνεται αιτιολογηµένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και
ότι ο κατηγορούµενος δεν έχει γνωστή και µόνιµη διαµονή στη
χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή
φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουµένου ή παραβίαση περιορισµών διαµονής, εφόσον από τη συνδροµή των
παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογηµένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούµενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις
ή από τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να
διαπράξει και άλλα εγκλήµατα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση
χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσµα ή αναστολή εκτελέσεως, αν
αιτιολογηµένα κρίνει ότι η άµεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της
ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρµετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη
για τον ίδιο ή για την οικογένειά του. Αν παραβιαστούν οι όροι
που τέθηκαν το αρµόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από
αίτηση του εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας
αναστολής εκτελέσεως.
9. Ο κατηγορούµενος κλητεύεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 155
έως 161 και 166, στο δικαστήριο που είναι αρµόδιο κατά τις παραγράφους 6 και 7 αυτού του άρθρου. Αν κρατείται µακριά από
την έδρα του δικαστηρίου, δεν προσάγεται σε αυτό.
10. Για όλες τις παρεπόµενες στερήσεις δικαιωµάτων, εκπτώ-
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σεις και ανικανότητες, το ανασταλτικό αποτέλεσµα επέρχεται πάντοτε αυτοδικαίως.».
Άρθρο 28
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 322 του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Ο κατηγορούµενος που κλητεύθηκε µε κλητήριο θέσπισµα
απευθείας στο ακροατήριο του τριµελούς εφετείου σύµφωνα µε
τη διάταξη της περίπτωσης 6 του άρθρου 111 έχει δικαίωµα,
αφού ενηµερωθεί για την προανάκριση, να προσφύγει στο αρµόδιο συµβούλιο εφετών µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην παράγραφο 1.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 499 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στα άρθρα 111 παρ. 6, 112 παρ. 3, 113 παρ. 1 περίπτωση Α’
στοιχείο γ’ και περίπτωση Γ’ και 114 περίπτωση Γ’ ορίζεται το δικαστήριο που είναι αρµόδιο να κρίνει την έφεση.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 29
Το άρθρο πέµπτο του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 7 του
ν. 3727/2008
(ΦΕΚ 257 Α’) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του
άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α’) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στις υποθέσεις ανηλίκων θυµάτων των πράξεων που τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος και αναφέρονται στα άρθρα
323Α, 324 και 336 έως 353 του Ποινικού Κώδικα, η ανάκριση διεξάγεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και περατώνεται και για τα
συναφή πληµµελήµατα µε βούλευµα του συµβουλίου πληµµελειοδικών.».
Άρθρο 30
Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (ΦΕΚ 140 Α’) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών,
που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν.
86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ.».
Άρθρο 31
1. Όλες οι σε βαθµό πληµµελήµατος αξιόποινες πράξεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’), τιµωρούνται µε κράτηση µέχρι έξι
(6) µηνών και πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός
από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α’, β’ και 4 , 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιµωρούνται ως πληµµελήµατα, µε τις αναφερόµενες
στις οικείες διατάξεις ποινές.
2. Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.
489/1976, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του ν.
2170/1993, τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ.
3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονοµικού Κανονισµού
(ΦΕΚ 275 Β’) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α’) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόµου, τιµωρούνται µε κράτηση µέχρι τριών (3)
µηνών ή µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
4. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και
προεδρικών διαταγµάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις δια-

τάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛ∆/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν
σε ενιαίο κείµενο µε το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ 200
Β’) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛ∆/1911 ή του
ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγµατος, τιµωρούνται µε
κράτηση µέχρι τριών (3) µηνών ή µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
7. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2734/ 1999 τιµωρούνται µε πρόστιµο µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
8. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
ν.
1481/1984 τιµωρούνται µε κράτηση µέχρι πέντε (5) µηνών και
πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
9. Παρεπόµενες ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται σε όλες τις ως άνω διατάξεις νόµων, των παραγράφων 1 έως 8, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 32
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35
Α’) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Οι επιθεωρητές συντάσσουν επίσης ιδιαίτερη, λεπτοµερή
και ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση για κάθε δικαστικό λειτουργό
της περιφέρειάς τους. Στην έκθεση αυτή αξιολογούνται: α) το
ήθος, το σθένος και ο χαρακτήρας, β) η επιστηµονική κατάρτιση,
γ) η κρίση και η αντίληψη, δ) η επιµέλεια, η εργατικότητα και η
υπηρεσιακή (ποιοτική και ποσοτική) απόδοση, ε) η ικανότητα
στην απονοµή της δικαιοσύνης, στη διατύπωση των δικαστικών
αποφάσεων και στη διεύθυνση της διαδικασίας και προκειµένου
για τους εισαγγελικούς λειτουργούς η ικανότητα στην απονοµή
της δικαιοσύνης, τόσο στην προδικασία όσο και στη διαδικασία
του ακροατηρίου, καθώς και η ικανότητα στη διατύπωση των
προτάσεων, των διατάξεων που εκδίδουν και στο χειρισµό του
προφορικού λόγου και στ) η συµπεριφορά του δικαστικού λειτουργού γενικά και ιδιαίτερα στο ακροατήριο, καθώς και η κοινωνική του παράσταση.
Ο επιθεωρητής αναφέρει ακόµη αν θεωρεί προακτέους στον
επόµενο βαθµό τους πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών που έχουν συµπληρώσει πενταετία στο βαθµό, καθώς και
τους δικαστές και εισαγγελείς από το βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών και Εισαγγελέα Πρωτοδικών και πάνω, µετά τη συµπλήρωση ενός έτους στον κατεχόµενο βαθµό.».
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του
ν.
1756/1988 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι επιθεωρητές, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς του Αρείου
Πάγου ελέγχουν υποχρεωτικά τις αποφάσεις περί αναβολών,
που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία µετείχαν οι επιθεωρούµενοι δικαστικοί λειτουργοί και κρίνουν περαιτέρω αν συντρέχει εξ αυτού του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου
τους.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Μεταβατική διάταξη
1. Υποθέσεις που έχουν παραπεµφθεί στο ακροατήριο του αρµοδίου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δικαστηρίου
εκδικάζονται από αυτό, εκτός από τις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31, οι οποίες εκδικάζονται σύµφωνα µε τις νέες
διατάξεις, αν δε ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών διαπιστώσει τη
συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, µε πράξη του θέτει
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αυτές στο αρχείο.
2. Υποθέσεις που µετά το τέλος της κύριας ανάκρισης υποβλήθηκαν από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κρίνονται
κατά περίπτωση είτε από τον τελευταίο και τον πρόεδρο εφετών είτε από το συµβούλιο των εφετών.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, παύει η κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήµατα ατόµων που οφείλουν µόνο
δικαστικά έξοδα ή χρηµατική ποινή έως τρεις χιλιάδες ευρώ.
4. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών του τόπου εκτέλεσης της
ποινής, εφαρµόζοντας αναλόγως τη διάταξη του άρθρου 82 παράγραφος 4 ΠΚ, διατάσσει την απόλυση όσων κρατούνται ενώ
έχει µετατραπεί η ποινή τους και ορίζει προθεσµία από δύο έως
τρία έτη, προκειµένου να καταβάλουν τµηµατικά το υπόλοιπο της
ποινής τους.
5. Το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου εκτέλεσης της ποινής, εφαρµόζοντας αναλόγως τη διάταξη του άρθρου 82 ΠΚ, µετατρέπει την ποινή εκείνων που έχουν καταδικασθεί σε ποινές
φυλάκισης από δύο έως τριών ετών, εκτός αν µε ειδική αιτιολογία κρίνει ότι η έκτιση της ποινής τους είναι αναγκαία για να αποτραπούν από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων.
6. Το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου κράτησης, εφαρµόζει αναλόγως τη διάταξη του άρθρου 105 παράγραφος 3 ΠΚ
για όλους τους καταδίκους οι οποίοι έχουν εκτίσει το ένα πέµπτο
ποινής φυλάκισης µεγαλύτερης των τριών ετών.
7. Το τριµελές πληµµελειοδικείο του τόπου κράτησης, εφαρµόζει αναλόγως τα άρθρα 99 παρ. 1 και 100 ΠΚ για όλους τους
κατάδικους σε ποινές φυλάκισης, εφόσον δεν υπήρχε προηγούµενη καταδίκη τους σε ποινή στερητική της ελευθερίας µεγαλύτερη του έτους µε µία ή περισσότερες αποφάσεις.
8. Οι διευθυντές των σωφρονιστικών καταστηµάτων υποβάλλουν µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών του τόπου έκτισης της
ποινής τους φακέλους των καταδίκων, οι οποίοι πληρούν τις άνω
(υπό τις παραγράφους 5 έως 7) προϋποθέσεις. Ο εισαγγελέας εισάγει τις δικογραφίες αµέσως, κατά τη διαδικασία των άρθρων
417 επ. ΚΠ∆, στα δικαστήρια των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τα οποία αποφασίζουν µέσα σε προθεσµία ενός
µηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
9. Οι κρατούµενοι δεν κλητεύονται στο δικαστήριο, µπορούν
όµως να υποβάλουν έγγραφο υπόµνηµα δια του διευθυντή των
καταστηµάτων κράτησης ή να αντιπροσωπευθούν µε συνήγορο.
10. Οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε κρατούµενους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαγράφονται
από το ατοµικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου τους και δεν λαµβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης
υπό όρων, καθώς και για τη χορήγηση άλλων ευεργετικών µέτρων. Εξαιρούνται της διαγραφής πειθαρχικές ποινές που έχουν
επιβληθεί για τα πειθαρχικά παραπτώµατα που προβλέπονται
στο άρθρο 68 παράγραφοι 2 περιπτώσεις β’, θ’ και 3 περίπτωση
στ’ του Σωφρονιστικού Κώδικα, και από τα προβλεπόµενα στην
περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου µόνο εκείνα
για άσκηση βίας κατά µελών του προσωπικού του καταστήµατος, στη δε περίπτωση ζ’ της ίδιας παραγράφου, µόνο εκείνα για
εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο κατάστηµα κράτησης.
Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) το άρθρο 16 του ν. 3772/2009,
β) τα άρθρα 100Α, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 379, 393, 395,
402, 404 παρ. 5 και 384Α του Ποινικού Κώδικα,
γ) τα άρθρα 111 παρ. 6, 245 παράγραφοι 4 και 5, 402 δεύτερο
εδάφιο, 473 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, 480 και 482 του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας,
δ) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 11
του ν. 2307/1995,
ε) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου Β’της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988, όπως προστέθηκαν µε το
άρθρο 2 του ν. 3346/2005, και
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στ) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθµίσεις του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του
άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’) στις πολεοδοµικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούµενων χώρων του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνονται µέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2011.
Άρθρο 36
Το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
3663/2008 (ΦΕΚ 99 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η θητεία του εθνικού µέλους, το οποίο αποσπάται στην
έδρα της EUROJUST, είναι τετραετής, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης µε την ίδια διαδικασία.».
Άρθρο 37
Οι προθεσµίες που παρατάθηκαν µε το άρθρο 61 του ν.
3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α’) και τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης µε
αριθµούς 4865/2009 (ΦΕΚ 683 Β’) και 73434/2009 (ΦΕΚ 1446 Β’),
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του, παρατείνονται από τη
λήξη τους για ένα (1) ακόµη έτος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη, οι προθεσµίες του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παραταθούν µέχρι ένα (1)
ακόµη έτος.
Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό συνεχίζουµε
τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού
έτους 2011».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης για επτά λεπτά.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρωτότυπο µε τη συζήτηση του φετινού προϋπολογισµού δεν είναι
τόσο ότι γίνεται υπό καθεστώς µνηµονίου, που είναι ο πρώτος
προϋπολογισµός µετά το µνηµόνιο, αλλά το κυριότερο είναι ότι
αυτός ο προϋπολογισµός που έχει φέρει η Κυβέρνηση, δεν πείθει καµµία από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ούτε καν την Κυβέρνηση. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό.
Από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι µέσα σ’ αυτό το καταθλιπτικό κλίµα, στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αλλά και
το καταθλιπτικό κλίµα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, σίγουρα
για τον ιστορικό του µέλλοντος αφήνουµε ευθύνες να αναλύσει
-στο απώτερο µέλλον- πώς διαχέονται οι περίφηµες ευθύνες και
που καταλογίζονται. Παραδείγµατος χάριν, η αναφορά και η
ένταξη στο µνηµόνιο ήταν ή δεν ήταν απαραίτητη; Για τη Νέα ∆ηµοκρατία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν απαραίτητη. Ας το
αξιολογήσει, όµως, ο ιστορικός του µέλλοντος. Όµως, είναι κάτι
καταγεγραµµένο που δεν µπορεί να παραγραφεί πλέον ιστορικά.
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Το ραντεβού του ελληνικού λαού, της Ελλάδος και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου το έκλεισε στις 6 Μαΐου η σηµερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Και κάτι ακόµα για το χρέος, την εξέλιξη του χρέους, που σίγουρα οι ευθύνες είναι διαχρονικές και σίγουρα αυτές οι ευθύνες
δεν εµπεριέχονται και δεν ενσωµατώνονται µόνο στα δύο κόµµατα τα οποία κυβέρνησαν από το 1974 µέχρι σήµερα. Οι ευθύνες αυτές περνούν και στις άλλες πολιτικές δυνάµεις του τόπου,
οι οποίες κατά έναν τρόπο έχουν και την ευθύνη της ηθικής αυτουργίας για όλη αυτήν την εξέλιξη του χρέους.
Πρέπει να σας πω ότι για τη Νέα ∆ηµοκρατία η δεκαετία του
’80 ήταν η κρίσιµη δεκαετία που έγινε ο µεγάλος δηµοσιονοµικός
εκτροχιασµός. Όµως, οι Έλληνες πολίτες, πιστεύω, όλοι αναζητούν την αλήθεια όχι τόσο για να ρίξουν την απόλυτη ευθύνη και
να καταδικάσουν κάποιον, αλλά γιατί πρέπει τελικά να ξέρουµε
τι γίνεται.
Από εκεί και πέρα θα ήταν καλό αντί για την περίφηµη εξεταστική, την οποία κατά έναν εκβιαστικό τρόπο λέει ότι θα φέρει η
Κυβέρνηση για να αναζητήσει αυτά τα ζητήµατα που αφορούν
την οικονοµία, να βάλουµε µία ανεξάρτητη αρχή, που να την εµπιστευτούµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις και να κάνει την αξιολόγηση του χρέους, όπως αυτό εξελίχθηκε διαχρονικά από το 1974
µέχρι σήµερα, για να ξέρουµε ποιοι, πότε και πώς ευθύνονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι τα πατριωτικά κελεύσµατα του κυρίου Πρωθυπουργού περί πολέµου δεν πείθουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
∆εν πείθουν, όχι τόσο γιατί ο ίδιος σε παρόµοιες εκκλήσεις της
Νέας ∆ηµοκρατίας στο παρελθόν δεν ανταποκρίθηκε, όχι τόσο
γιατί σε κρίσιµες στιγµές του πολιτικού µας βίου, παραδείγµατος χάριν, µε την «COSCO», µία µεγάλη πολιτική και κρίσιµη απόφαση, όπως ήταν, παραδείγµατος χάριν, η εξυγίανση της
Ολυµπιακής, ο ίδιος απέφευγε, όχι τόσο γιατί ο ίδιος έχει εξαπατήσει δύο φορές τον ελληνικό λαό και προεκλογικά µε τα
«λεφτά υπάρχουν», αλλά και λίγο πριν την δηµοτικές εκλογές µε
το ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα µέτρα», κυρίως γιατί τα µέτρα και
οι πολιτικές που αναπτύσσονται από αυτήν την Κυβέρνηση δεν
έχουν προοπτική, δεν δηµιουργούν την παραµικρή αισιοδοξία ότι
στο τούνελ υπάρχει φως. ∆υστυχώς, όλοι οι Έλληνες πολίτες,
όλη η ελληνική κοινωνία πιστεύει ότι βρισκόµαστε σε ένα τούνελ
χωρίς διέξοδο. Και επειδή αισθάνονται όλοι ότι οι θυσίες πηγαίνουν χαµένες, υπάρχει αυτή η γενική κατάθλιψη, η γενική απογοήτευση.
Εµείς ως Νέα ∆ηµοκρατία προσπαθούµε κάθε φορά να σταθούµε µε υπεύθυνο τρόπο, αναγνωρίζοντας τις κρίσιµες στιγµές
που περνάει ο τόπος και τοποθετούµενοι µε υπευθυνότητα δείχνουµε τη σωστή κατεύθυνση.
Κύριοι της Κυβέρνησης, όµως, κινείστε µε προχειρότητα. Ενδεικτικά θα ανέφερα τις εσωτερικές ανατροπές που κάνετε στην
πολιτική σας, την άρση του «πόθεν έσχες» στο ζήτηµα της οικοδοµής, τη µείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις, που
είναι στο σωστό δρόµο. Χρειάστηκαν δέκα µήνες για να ενσωµατώσετε την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας και να επανέλθετε
σε ένα δρόµο σωστό. Ή παραδείγµατος χάριν, στα ζητήµατα που
αφορούν το ασφαλιστικό, από αυτό το Βήµα ο κ. Λοβέρδος το
µήνα Μάιο ή Ιούνιο έλεγε ότι τελειώσαµε µε το ασφαλιστικό.
Πρόκειται για τη µεγαλύτερη ασφαλιστική µεταρρύθµιση και
δείτε πού βρισκόµαστε σήµερα. Τα ασφαλιστικά ταµεία παραπαίουν. Όλα έχουν ελλείµµατα. Μέρα µε τη µέρα υπάρχει η αγωνία για το αν µπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις. ∆εν υπάρχει
ένας Έλληνας, ένας νέος άνθρωπος που να πιστεύει ότι θα έχει
σαράντα χρόνια πλέον πλήρη εργασιακού βίου για να πάρει
πλήρη σύνταξη. Το σύστηµα έχει γίνει µη ελκυστικό και µαζί µε
αυτό η περίφηµη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που πάλι από αυτό το Βήµα κατηγορούσατε τη Νέα ∆ηµοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την κινητή και ακίνητη περιουσία και
έχουν περάσει επτά µήνες από την ψήφιση του νοµοσχεδίου του
κ. Λοβέρδου, της Κυβέρνησης και δεν έχει γίνει ούτε µια ενέργεια
ούτε µία διοικητική πράξη. Την ίδια στιγµή ενοχοποιήσατε τον
ιδιωτικό τοµέα. Τείνετε να µειώσετε τους µισθούς στον ιδιωτικό
τοµέα, όπου ένα παράγωγο που θα φέρει, παραδείγµατος χάριν,
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είναι η µείωση των χρηµατοδοτικών εισροών στο ασφαλιστικό
σύστηµα. Θα µειώσει ακόµα περισσότερο την αγοραστική δύναµη. Εµείς, σταθήκαµε απέναντι σε αυτό. Πιστεύουµε ότι είναι
λάθος αυτό που κάνετε. ∆εν έπρεπε να εντάξετε στο µνηµόνιο
και τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα. ∆είξατε σπουδή για
να κόψετε τα τριάντα ένα λεπτά από τον εργαζόµενο ή την εργαζόµενη στην περιοδική απασχόληση των 400 ευρώ και δεν δείξατε την ίδια σπουδή για να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα
µε µέτρα, όπως είναι η µείωση των φόρων, η µείωση της γραφειοκρατίας, η µείωση του µη µισθολογικού κόστους. Χθες, παραδείγµατος χάριν, εξήγγειλε η Κυβέρνηση αυτό το µέτρο της
µείωσης του 20% στις ασφαλιστικές εισφορές και το οποίο βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσέξτε, όµως, τον τρόπο
µε τον οποίο θα το ανοίξετε το θέµα αυτό.
Αφήνω για το τέλος δύο θέµατα πολύ σηµαντικά: Πρώτον, το
δηµογραφικό. Το δηµογραφικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ένα µείζον ζήτηµα. Χθες η Κυβέρνηση έκανε πάλι άτακτη
υποχώρηση σε ένα ζήτηµα, το οποίο έφερε µε προχειρότητα και
χωρίς τεκµηρίωση µε στόχο να κόψει τα επιδόµατα των πολυτέκνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα γερνάει και δεν γεννάει! Ο δείκτης γεννητικότητας είναι στο 1,3 όταν το 2,1 είναι ο
δείκτης που διασφαλίζει σε επίπεδο γεννητικότητας ότι ένας πληθυσµός, ένας λαός θα µπορέσει να διατηρηθεί στον ίδιο αριθµό.
Είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει η Ελλάδα, ακόµα
και από αυτό που βιώνουµε σήµερα. Γι’ αυτό πρέπει να είστε
πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς χθες στη συνάντηση µε την Οµοσπονδία των Πολυτέκνων
έθεσε το ζήτηµα αυτό ως εθνικό ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας. Στο νοµοσχέδιο που θα έρθει –και πρέπει να δώσετε εξηγήσεις- θα είµαστε κάθετα αντίθετοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εύτερον, κύριε Υπουργέ, κύριε Νικητιάδη, που ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για τα νησιά, πρέπει να σας πω ότι χθες
αναπτύχθηκε µία εκ µέρους της τρόικας οδηγία για την εξίσωση
του µειωµένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά, κύριε Νικητιάδη, ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα, όταν καθιερώθηκε το 1992, έγινε για λόγους εθνικούς κυρίως. Πρέπει να
το προσέξτε και όλοι µαζί να δώσουµε τη µάχη, όσο σκληρή και
αν είναι, να διαπραγµατευτούµε, µην τυχόν και περάσει αυτό το
µέτρο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Βρούτση, Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει η κ. ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας.
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση, την οποία διέρχεται σήµερα η χώρα µας άρχισε ως κρίση χρηµατοπιστωτική, µετατράπηκε σε κρίση δηµοσιονοµική, σε κρίση δανεισµού και έχει πλέον
εξελιχθεί σε κρίση του κοινωνικού κράτους.
Κατά τους τελευταίους µήνες οδηγηθήκαµε σε έκρηξη της
ανεργίας, σε µείωση των χαµηλών εισοδηµάτων, σε επέκταση
της φτώχειας. Τα χρέη που καλούνται να καλύψουν οι Έλληνες
µε οικονοµικές θυσίες είναι πάνω από τις δυνάµεις τους. Οι συµπολίτες µας νιώθουν ανασφάλεια, αγωνιούν για την πορεία της
χώρας, βλέπουν υψηλόβαθµα στελέχη της Κυβέρνησης να παραδέχονται δηµόσια ότι συνέβαλαν δόλια στην κατασπατάληση
του δηµοσίου χρήµατος είτε µόνοι τους είτε µαζί µε άλλους,
χωρίς να κινείται εναντίον τους κανενός είδους ελεγκτικός µηχανισµός. Και αναρωτιόµαστε: Από πότε η ατιµωρησία έγινε εγγενές χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου; Ή µήπως, έστω
προτίθεται να στραφεί η Κυβέρνηση εναντίον εκείνον των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού, τα οποία συνέβαλαν
και αυτά στην κρίση δανεισµού της χώρας µας και προκάλεσαν
περαιτέρω απώλεια χρηµάτων; Θα έπρεπε.
Η εµπιστοσύνη προς τους χειρισµούς της Κυβέρνησης έχει
χαθεί. Οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για το 2011 είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Μας παρουσιάζουν ότι τα βασικά µεγέθη της
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ελληνικής οικονοµίας θα βαίνουν καλύτερα καθώς θα προχωράµε προς το 2013, αλλά η ανεργία όµως, θα αυξάνεται. Η ανεργία στην επόµενη διετία θα αγγίξει το 15% του εργατικού
πληθυσµού, ενώ η ανεργία των νέων έως και είκοσι εννέα ετών
θα φτάσει το 23,8%. Εάν είναι αληθείς οι πίνακες, φαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη αναδιάρθρωσης των πολιτικών απασχόλησης
στην Ελλάδα και η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Η δράση όλων µας ας συντείνει στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας. Για να γίνει αυτό πρέπει να ορίσουµε την κατεύθυνση της
ανάπτυξης. Πρέπει να έχουµε όραµα για το ποια Ελλάδα θέλουµε και γνώση για το τι µπορούµε να πετύχουµε. Η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονοµίας προϋποθέτει την αντιµετώπιση του παραγωγικού ελλείµµατος. Προϋποθέτει ότι θα
εστιάσουµε στους τοµείς στους οποίος η χώρα µας έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα: Στον τουρισµό, τον πολιτισµό, την αγροτική
παραγωγή και τις εξαγωγές των προϊόντων µας. Προϋποθέτει
ότι θα φροντίσουµε τη βάση αυτών των τοµέων, που είναι και
βάση της οικονοµίας µας, δηλαδή, το φυσικό περιβάλλον. Προϋποθέτει ότι θα δώσουµε ώθηση σε τοµείς, οι οποίοι µπορούν να
εξελιχθούν και µπορούν να αποτελέσουν τη µελλοντική παραγωγική µας βάση, όπως η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτοµία. Για να το επιτύχουµε αυτό χρειάζονται κονδύλια. Και σε
αυτόν τον προϋπολογισµό ανάλογα κονδύλια δεν υπάρχουν. Η
Κυβέρνηση έχει κάνει λάθος επιλογές στις προτεραιότητες της.
Οι δαπάνες για το περιβάλλον είναι µειωµένες, τόσο σε σχέση
µε το 2010 όσο και σε σχέση µε το 2009. Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ,
λοιπόν, διαθέτει όλο και λιγότερα κονδύλια για την προστασία
του περιβάλλοντος σε σύγκριση µε όσα είχε διαθέσει η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Καταρρέει η πράσινη ανάπτυξη. Μέχρι και το επιχειρησιακό
πρόγραµµα για το περιβάλλον είναι εκείνο που παρουσιάζει τη
χαµηλότερη απορροφητικότητα απ’ όλο το ΕΣΠΑ. Η δε, περιβαλλοντική προσέγγιση που προτάσσει ο προϋπολογισµός έχει
µόνο φοροεισπρακτικό χαρακτήρα: Είσπραξη προστίµων αυθαιρέτων 500 εκατοµµύρια ευρώ, έσοδα από την τακτοποίηση ηµιυπαιθρίων χώρων 600 εκατοµµύρια ευρώ, είσπραξη πράσινων
τελών από βιοµηχανικούς ρύπους 300 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτόν
το νέο φόρο, το πράσινο τέλος στις επιχειρήσεις για τις εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακος δεν το ανέφερε καθόλου η
Υπουργός στην οµιλία της. Γιατί; Είναι ένα νέο µέτρο και θα
έπρεπε να το παρουσιάσει. Αν δεν σχεδιαστεί καλά και δεν αξιοποιηθεί σωστά ο νέος φόρος, το µόνο που θα πετύχει είναι να
πλήξει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.
Είναι επίσης σηµαντικό το βάρος πληρωµής του πράσινου τέλους, να µη µετακυλίσει στον καταναλωτή και να µην αυξηθεί η
τελική τιµή των προϊόντων. ∆εν µπορούµε να µειώσουµε και άλλο
την αγοραστική ικανότητα του Έλληνα καταναλωτή. Εάν χρειάζεται έσοδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής να επιβάλλει πρόστιµα εκεί που πρέπει. Από την
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» περάσαµε στο όχι όπως λέγεται
έστω κατ’ ευφηµισµό «ο πληρώνων ρυπαίνει» αλλά στο ότι «ο ρυπαίνων χωρίς να πληρώνει συνεχίζει να ρυπαίνει».
Τα πρόστιµα που δεν καταβάλλουν οι εταιρείες που ρυπαίνουν
δηµιουργούν περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος στους άλλους. Αυτό σηµαίνει ότι για άλλη µια φορά κάποια τµήµατα της
κοινωνίας πληρώνουν αυτά για τα οποία τρίτοι ευθύνονται.
Ακόµα και στην περίπτωση του Ασωπού, ένα χρόνο µετά, το
πρόβληµα παραµένει άλυτο. Αντί να προστατεύσετε τους κατοίκους από το εξασθενές χρώµιο, συνεχίζετε να κάνετε µελέτες.
Ας πάρετε πρώτα προσωρινά αλλά άµεσα µέτρα για την υγεία
των κατοίκων και για την ασφάλεια των τροφίµων και µετά κάνετε µελέτες όσο χρόνο χρειαστεί.
∆ραστηριοποιηθείτε, για να µη χάσουµε και άλλες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης που προέρχονται από το διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο.
Μπορούµε µέσα από τις πολιτικές περιβάλλοντος να αυξήσουµε τα έσοδά µας και µάλιστα θετικά. Στο Κανκούν, για παράδειγµα, συµφωνήθηκε η ανάπτυξη δράσης για τη µεταφορά
τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Πώς θα αξιοποιήσουµε αυτήν την ευκαιρία; Θα ανοίξουµε το δρόµο για τους Έλληνες επιστήµονες και τους επιχειρηµατίες για εξαγωγή
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ελληνικής τεχνογνωσίας προς τις τρίτες χώρες ή θα χάσουµε την
ευκαιρία για άλλη µία φορά;
Άλλο παράδειγµα. Αυτές τις ηµέρες βρίσκονται στο στάδιο
διαβούλευσης οι νέοι στόχοι των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων, όπως το «Life+». Η Ευρωπαϊκή Ένωση µας ζητά
να συµµετάσχουµε στο διάλογο, ώστε να συνδιαµορφώσουµε τις
δράσεις, στις οποίες θα κατευθύνει τους χρηµατοδοτικούς της
πόρους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει διαµορφώσει η Κυβέρνηση
τις θέσεις για το πού θέλει η Ελλάδα να κατευθύνει τη χρηµατοδότησή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα ή άλλοι θα διαµορφώσουν αυτούς τους στόχους για εµάς;
Κύριοι συνάδελφοι, χρειαζόµαστε τους ευρωπαϊκούς και τους
διεθνείς πόρους, για να αντιµετωπίσουµε µεγάλα περιβαλλοντικά ζητήµατα που ταλανίζουν τη χώρα µας, όπως είναι η διαχείριση των απορριµµάτων και η ποιότητα των υδάτων.
Ιδιαίτερη προστασία και οικονοµική υποστήριξη πρέπει να
δοθεί σε περιοχές της χώρας µας, όπως ο Νοµός Ηλείας, που
είναι ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές. Η τοπική οικονοµία
µε τόσες αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές δεν θα µπορέσει
από µόνη της να ανακάµψει. Τα ποσά από το Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο δεν προβλέπεται πλέον
στον προϋπολογισµό, πρέπει άµεσα να αποδεσµευθούν και να
διατεθούν αποκλειστικά για την ανασυγκρότηση των πληγέντων
νοµών.
Περαιτέρω, πρέπει να ενισχύσουµε την έρευνα και την καινοτοµία, οι οποίες µπορούν να αναδειχθούν σε µοχλό της οικονοµικής µας ανάκαµψης.
Ο προϋπολογισµός µας δεν µας βοηθά. Τους τοµείς, στους
οποίους υπάρχουν ελπίδες για ανάκαµψη το 2011, τους ξέρουµε
και εκεί πρέπει να δώσουµε έµφαση. Ένα παράδειγµα είναι ο
κλάδος των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Τέλος, θα ήθελα να στείλω ένα µήνυµα προς τη νέα γενιά και
προς όλους τους φίλους και συµφοιτητές µου, που µέχρι πριν
από λίγα χρόνια σπουδάζαµε µαζί και σκεφτόµασταν δράσεις
που δεν βλέπαµε να γίνονται και θα θέλαµε εµείς οι ίδιοι να τις
αναλάβουµε. Ας µη στηρίζουµε τις ελπίδες µας αλλού. Εκµεταλλευόµενοι τις σπουδές, τις ιδέες, τη δηµιουργικότητά µας, να
δώσουµε εµείς την απάντηση στην κρίση, να γίνουµε οι ίδιοι
µέρος της κρίσης. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουµε τις ιδέες από
το συρτάρι που τόσα χρόνια κρατούσαµε. Εγώ είµαι εδώ και θα
προσπαθήσουµε όλοι µαζί για τη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου, Βουλευτή Επικρατείας της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Χάιδος, Βουλευτής Τρικάλων του
ΠΑΣΟΚ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪ∆ΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός
προϋπολογισµός είναι ένας από τους δυσκολότερους, αλλά ταυτόχρονα και τους σηµαντικότερους της σύγχρονης Ελλάδος, η
οποία περιήλθε τον τελευταίο καιρό σε δυσµενέστατη θέση σε
όλους σχεδόν τους τοµείς. Στην οικονοµία, η οποία έφθασε στα
όρια της κατάρρευσης µε ευθύνη κυρίως των κυβερνήσεων της
Νέας ∆ηµοκρατίας, το έλλειµµα το 2010 ξεπέρασε το 15% και το
δηµόσιο χρέος αυξήθηκε τα έξι τελευταία χρόνια κατά 100 δισεκατοµµύρια, ξεπερνώντας συνολικά τα 300 δισεκατοµµύρια και
αγγίζοντας το 130% επί του ΑΕΠ.
Για το 2010 και το 2011 απαιτούνται για τοκοχρεολύσια περίπου 50 δισεκατοµµύρια το χρόνο, δηλαδή πάνω από το µισό των
συνολικών εσόδων, από τα οποία έσοδα τα µισά διατίθενται για
τους µισθούς και τις συντάξεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, και µε τα επιτόκια δανεισµού
στα ύψη, µπροστά στον κίνδυνο της στάσης πληρωµών, όταν
ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, επιδόθηκε σε έναν τεράστιο αγώνα,
έκανε έναν πρωτόγνωρο κύκλο επαφών και διαπραγµατεύσεων
µε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αµερικής, αλλά και
µε διεθνείς οργανισµούς και µε τα επιχειρήµατα και το κύρος του
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από την ιδιότητα του, ως Προέδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς,
πέτυχε τη δηµιουργία του µηχανισµού στήριξης και τη χορήγηση
δανείου 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ στη χώρα µας για τα επόµενα τρία χρόνια. Έτσι, λοιπόν, απετράπη η χρεοκοπία, επετεύχθη η σταθερότητα και όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε µία νέα
αρχή για την ανόρθωση της οικονοµίας και για την ανάπτυξη του
τόπου.
Συζητούµε σήµερα τον πρώτο προϋπολογισµό αυτής της νέας
αρχής, ο οποίος ανταποκρίνεται στις έκτακτες συνθήκες, είναι
σφιχτός, περιορίζει τις δαπάνες, κυρίως µε τον εξορθολογισµό
τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τα έσοδα, ιδίως, µε τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης.
Μας εγκαλείτε από την Αντιπολίτευση και κυρίως από τη Νέα
∆ηµοκρατία και λέτε: «Μα δεν γνωρίζατε προεκλογικά την κατάσταση; Τώρα το µάθατε;». Απαντούµε: Όχι, δεν γνωρίζαµε ούτε
εµείς ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος. Τα «greek statistics» είναι δική σας πατέντα. Όµως,
ούτε και µπορούσαµε να προβλέψουµε τη στιγµή, αλλά και τη
σφοδρότητα της επίθεσης των κερδοσκόπων εναντίον του ευρώ,
µέσω της Ελλάδος, που µετετράπη κυρίως από εσάς στον πιο
αδύναµο κρίκο.
Μας λέτε ότι διαστρεβλώνουµε τα πράγµατα, για να µην εφαρµόσουµε τις προεκλογικές υποσχέσεις. Είναι ψέµατα αυτό. Εµείς
δεν κάναµε απογραφή. Αυτά τα ανακοινώνουν η Ευρωπαϊκή
Ένωση και οι διεθνείς οργανισµοί και παρά τις αντίξοες συνθήκες, εµείς σε γενικές αρχές συνεχίζουµε να εφαρµόζουµε το
πρόγραµµά µας. Υπενθυµίζω την ενιαία κλιµακωτή φορολογική
κλίµακα για όλους την προστασία των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», το φόρο µεγάλης
ακίνητης περιουσίας και πολλά άλλα.
Μας λέτε ότι αυτός είναι προϋπολογισµός του µνηµονίου.
Υπενθυµίζουµε στη Νέα ∆ηµοκρατία ότι οι κυβερνήσεις της είναι
υπεύθυνες για το ότι φθάσαµε στο µνηµόνιο. Εµείς λέµε ότι, ναι,
ο προϋπολογισµός εκπληρώνει και τους όρους της δανειακής
σύµβασης, αλλά τα περισσότερα απ’ αυτά έπρεπε να γίνουν
χωρίς να υπάρχει το µνηµόνιο.
∆εν έπρεπε να περιορίσουµε τη σπατάλη που είχε γιγαντωθεί
σε πολλούς τοµείς, όπως παραδείγµατος χάριν στο φάρµακο;
∆εν έπρεπε να άρουµε τις στρεβλώσεις που είχαν δηµιουργηθεί,
όπως οι υψηλότατες απολαβές κάποιων σε αρκετές υπηρεσίες
του δηµόσιου τοµέα; Ασφαλώς ναι. Αυτό εξυπηρετεί και ο προϋπολογισµός που συζητούµε.
Μας ρωτάτε εάν είναι κοινωνικά δίκαιος. Απαντούµε ότι είναι
αναγκαίος και στο µέτρο του δυνατού όσο δικαιότερος γίνεται.
Υπενθυµίζω ότι δεν θίγονται οι χαµηλότεροι µισθοί και οι µικρές
συντάξεις. Επισηµαίνω τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους άνεργους νέους, το πακέτο των 2 δισεκατοµµυρίων για την αντιµετώπιση της ανεργίας, τις προσλήψεις
νοσηλευτών και γιατρών στο ΕΣΥ και πολλά άλλα.
Και ερωτώ: Εάν δε εξασφαλίσουµε την επόµενη ή τη µεθεπόµενη δόση του δανείου, δεν θα θιγούν κυρίως οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροκαταθέτες και γενικότερα τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα;
Μας λέτε ότι δεν είναι αναπτυξιακός. Σας απαντούµε ότι για
να ξεφύγει από τη βαθιά ύφεση ο τόπος, πρέπει πρώτα να υπάρξει σταθεροποίηση και εµπιστοσύνη, κάτι που επιτυγχάνεται σταδιακά. Εξάλλου, ο νέος αναπτυξιακός νόµος, το ΕΣΠΑ, οι
δράσεις του ΟΑΕ∆ και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων θα
λειτουργήσουν από το 2011 θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
«Πιάνουν τόπο οι θυσίες που υφίσταται ο λαός;», αντιτείνουν
κάποιοι. Ασφαλώς και πιάνουν. Η αποµάκρυνση του εφιάλτη της
πτώχευσης, η εξασφάλιση των χρηµάτων µέσω του δανείου για
την καταβολή των µισθών και των συντάξεων και η επιµήκυνση
του χρόνου της αποπληρωµής του δανείου δεν είναι στοιχεία που
δείχνουν ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο;
Κύριοι συνάδελφοι, εµείς γνωρίζουµε ότι η κατάσταση είναι
εξαιρετικά δύσκολη, γνωρίζουµε τα προβλήµατα και κατανοούµε
το θυµό των πολιτών, οι οποίοι δεν φταίνε για την κρίση και καλούνται να πληρώσουν δυσανάλογο απ’ αυτό που τους αναλογεί κόστος για τη διάσωση της πατρίδας. Όµως, η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει τις ευθύνες και µε συγκεκριµένο σχέδιο
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προσπαθεί, µη φειδόµενη πολιτικού κόστους, να βγάλει τη χώρα
από την κρίση.
Παρά τα όποια λάθη και τις αστοχίες που έγιναν έως τώρα,
εξακολουθεί να το εγγυάται για το καλό των πολλών, που σήµερα υφίστανται περισσότερο τις συνέπειές της. Είναι κάτι που
πάντα έκανε η δηµοκρατική παράταξη σε ανάλογες ιστορικές περιόδους και είµαστε ικανοποιηµένοι που το κάνουµε και εµείς
τώρα. Και θα κάνουµε περισσότερα τόσο στο εσωτερικό όσο και
στα διεθνή φόρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος θα
συνεχίσει την προσπάθεια για την περαιτέρω στήριξη της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την κατάθεση και άλλων συγκεκριµένων προτάσεων, όπως αυτή του ευρωοµόλογου. Άλλοι
αρνήθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, φυγοµάχησαν και
εγκατέλειψαν το σκάφος λίγο πριν συγκρουστεί µε τους υφάλους στους οποίους το οδήγησαν.
Κύριοι συνάδελφοι, οι στιγµές είναι ιστορικές και πρέπει να διδαχθούµε από τα λάθη του παρελθόντος, για να πετύχουµε ένα
καλύτερο αύριο. Η φρενίτιδα βουλιµία κάποιων για το παρόν, που
ακυρώνει το παρελθόν και αδιαφορεί για το µέλλον, δεν συγχωρείται. ∆εν πρέπει να πνιγεί η τωρινή γιγάντια προσπάθεια της
ανόρθωσης της οικονοµίας στη θάλασσα των µικροκοµµατικών
σκοπιµοτήτων οι οποίες εκµεταλλεύονται το δικαιολογηµένο
θυµό των πολιτών και δεν κατανοούν τις ανάγκες του χρόνου που
κυλά. Ας µη λησµονούµε, όµως, ότι ο χρόνος γίνεται Κρόνος γι’
αυτούς που τον παρανοούν και η Ιστορία σκληρή και αδάµαστη
Σίβυλλα στέκει στη γωνία ως αµείλικτη τιµωρός και περιµένει
τους αµύητους.
Από την πλευρά µου, σεβόµενος την ιστορία και κατανοώντας
τις ανάγκες των καιρών, για να στηρίξω την τιτάνια προσπάθεια
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου,
ψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χάιδο, Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας ξέρουµε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2011 είναι µάταιη και επί χάρτου. Ξέρουµε ότι τα νούµερα δεν είναι πραγµατικά, ότι
εξαρτώνται από τις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα, µε µία
µικρή επιφύλαξη, ότι γίνονται διαπραγµατεύσεις ή ότι οι Έλληνες
Υπουργοί προσέρχονται σε αυτές επιθυµώντας να περισωθεί
κάτι, βέβαια χωρίς σθένος.
Ξέρουµε ότι ο προϋπολογισµός στηρίζεται σε εξωπραγµατικούς στόχους και ότι νέα προειληµµένα µέτρα θα εξακολουθήσουν να εισάγονται σταδιακά µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, επτά µέχρι τώρα, τα οποία διέλυσαν δικαιώµατα χρόνων.
Και ο προϋπολογισµός µε τους εξωπραγµατικούς στόχους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτός ο προϋπολογισµός που ψηφίστηκε, ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο προϋπολογισµός του
2010 που τελειώνει µεθαύριο, δεν εφαρµόστηκε, αφού η Κυβέρνηση µε την τρόικα άλλαξαν τα δεδοµένα, αλλά η Βουλή και τα
µέλη της δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέµβουν. Και να σας θυµίσω ότι εµείς ζητούσαµε επιτακτικά από πέρυσι και ειδικά στο
πρώτο τρίµηνο του 2010 να γίνει µία αναθεώρηση µε όρους κοινωνίας και εσείς προχωρήσατε µε όρους µνηµονίου, χωρίς καν
να ρωτάτε τη Βουλή.
Βλέπουµε να προωθείται η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισµού για το 2011 επί της ουσίας µε νέες γενναίες περικοπές
δηµοσίων δαπανών. Συζητάµε, δηλαδή, την επιδείνωση της ύφεσης, την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας και µεσοπρόθεσµα την
αποτυχία της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Γνωρίζουµε ότι η ελληνική οικονοµία θα παραµείνει το 2011 σε
συνθήκες ύφεσης για τρίτο συνεχόµενο έτος και χωρίς ορατότητα ανάκαµψης, µε τραγικά υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ θεωρείται οριστική, λόγω της πτώχευσης
επιχειρήσεων, της κατάργησης παραγωγικών µονάδων ή της µετεγκατάστασής τους σε άλλες χώρες, γεγονός που αυξάνει το

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

διαρθρωτικό δηµόσιο έλλειµµα και οδηγεί σε εκτροχιασµό της
ύφεσης.
Άλλωστε οι προβλέψεις για το 2011 είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Η προβλεπόµενη µείωση του ΑΕΠ, κατά 3% το 2011, µόνο
αισιόδοξη µπορεί να χαρακτηρισθεί, καθώς η πρόβλεψη για αύξηση της εξωτερικής ζήτησης των ελληνικών προϊόντων δεν θεµελιώνεται σε συνθήκες διεθνούς ύφεσης. Με ποια αναπτυξιακά
µέτρα έχει απαντήσει η Κυβέρνηση; Με ποιο εθνικό αναπτυξιακό
σχέδιο; Ο αναπτυξιακός νόµος έχει στοιχειώσει, αλλά και όταν
θα ψηφιστεί, σε ποια κατεύθυνση θα είναι;
Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι αστεία. Συγκεκριµένα, η απορρόφηση κονδυλίων για την ανεργία και την
απασχόληση βρίσκεται µόλις στο 6,2%. Έχετε επιλέξει συνειδητά
ένα τριτοκοσµικό µοντέλο, διότι µόνο εσείς και οι προηγούµενοι
από σας θελήσατε ένα τέτοιο µοντέλο. Ένα µοντέλο δήθεν διαρθρωτικών αλλαγών, που συνίσταται στο τρίπτυχο της απόλυτης
οπισθοδρόµησης απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας προϊόντων και υπηρεσιών µε την ταυτόχρονη εκµηδένιση του εργατικού κόστους, µε fast track καταστροφικές επενδύσεις, που δεν
είναι αλλού επιθυµητές και σκανδαλώδη απαλλαγή του µεγάλου
κεφαλαίου από τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θέλετε να δείτε τους
παράγοντες που οδήγησαν στην πρόσφατη κρίση, όπως την
πλήρη απορρύθµιση χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τις χαµηλές
δαπάνες σε έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία. ∆εν θέλετε να
δείτε ότι οι στρεβλώσεις παρατηρούνται πρωτίστως σε αγορές
που είναι φαινοµενικά απελευθερωµένες. ∆εν θέλετε να δείτε ότι
η απελευθέρωση της αγοράς δεν συνεπάγεται µείωση τιµών, αύξηση της ζήτησης ή βελτίωση της κερδοφορίας για τους µικροµεσαίους, αλλά µόνο για τα ολιγοπώλια, όπως οι ακτοπλοϊκές
µεταφορές και επικράτηση βεβαίως µεγάλων πολυεθνικών. ∆εν
θέλετε να δείτε ότι τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα αποτελούν
τη µοναδική οµάδα του πληθυσµού που µπορεί να συµβάλει, εν
µέσω ύφεσης, στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Παρ’ όλα
αυτά έχουν φορολογική ασυλία. ∆εν θέλετε να δείτε ότι ο συνδυασµός από τη µια µείωσης µισθών, δηµόσιων δαπανών, δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και από την άλλη αύξηση των
έµµεσων φόρων και συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης, δηµιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην αγορά και κίνδυνο για αφανισµό µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισµού, λοιπόν, για µια
ακόµη φορά η οικονοµική πολιτική στοχεύει στην άντληση
πόρων, κυρίως µέσω της αύξησης της φορολογίας και όχι µέσω
ενός σχεδίου πραγµατικής ανάπτυξης, που θα είχε ως αποτέλεσµα και την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας µας. Αυτό το λέω για τις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Μόνο µία τέτοια οικονοµική
πολιτική θα µπορούσε να µας οδηγήσει στην έξοδο από τη βαθιά
ύφεση. Η Κυβέρνηση δεν έχει στραφεί σε κίνητρα αναπτυξιακού
χαρακτήρα, καθώς η αύξηση της έµµεσης φορολογίας δεν συντελεί στην αύξηση των εσόδων, αλλά µακροπρόθεσµα δηµιουργεί πολύ µεγαλύτερα προβλήµατα σε µια περίοδο που το
εισόδηµα της µέσης ελληνικής οικογένειας µειώνεται σε βαθµό
κακουργήµατος και η επιχειρηµατική δραστηριότητα βάλλεται
από παντού. Είναι τραγικό λάθος οι αυξήσεις του ΦΠΑ από το
11% στο 13% που αφορά κυρίως ανελαστικές δαπάνες για τα
νοικοκυριά, όπως είναι τα τρόφιµα, ηλεκτρισµός, ύδρευση, µεταφορές και άλλα και πλήττει ιδιαίτερα τα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα.
Η εξίσωση του ποσοστού φορολόγησης στο 20% των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων µε τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες, που σχεδόν στο σύνολό τους είναι
οικογενειακές, δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό σε βάρος των
πολύ µικρών επιχειρήσεων. Άλλωστε, τα δεκάδες χιλιάδες λουκέτα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν όσα προανέφερα και είναι µόνο η αρχή.
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων αντί να αξιοποιείται ως
αναπτυξιακό εργαλείο, έχει περικοπεί κατά 500 εκατοµµύρια, βάζοντας οριστικά την ταφόπλακα στην ανάπτυξη της χώρας.
Τι να πούµε για το ΕΣΠΑ; Ξέρετε ότι µόνο το 12% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης έχει απορροφηθεί και είναι δυστυχώς η
κατάσταση τραγική και στα άλλα προγράµµατα, περιφερειακά,
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τοµεακά, επιχειρησιακά.
Θέλω να πω δυο λόγια για τον αγροτικό κόσµο, που περιµένει
από την Κυβέρνηση ότι θα πάρει άµεσα και αποτελεσµατικά
µέτρα για να εξέλθει από την απαξίωση και την κρίση που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες της µείωσης του γεωργικού εισοδήµατος στην Ελλάδα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
παρουσιάζει αυξητική τάση, θα έπρεπε ήδη να απασχολεί σοβαρά την Κυβέρνηση µε σαφείς αναπτυξιακούς στόχους για τον
εκσυγχρονισµό της γεωργίας που να αποτυπώνονται και στον
προϋπολογισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, παρακαλώ.
Αντ’ αυτού, βλέπουµε να επαναλαµβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο
η κατανοµή των κονδυλίων, χωρίς να είναι σαφές ποιες προτεραιότητες βάζει η κυβέρνηση. Όλοι ξέρουµε τις διαρθρωτικές
αδυναµίες της ελληνικής γεωργίας. Φαίνεται, όµως, ότι δεν
έχουµε συµφωνήσει στις ανάγκες και στις επιµέρους πολιτικές
που θα εφαρµοστούν.
Υπάρχει σχέδιο για να σταµατήσει η απαξίωση του αγροτικού
τοµέα και να βελτιωθούν δείκτες, όπως το γεωργικό οικογενειακό
εισόδηµα και οι µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, το ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων και η περιφερειακή ανάπτυξη; Η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήµερα, όπως και η Νέα ∆ηµοκρατία παλαιότερα, δεν έχει ένα εθνικό σχέδιο για τη ριζική αλλαγή στο
περιεχόµενο και τη µορφή άσκησης της αγροτικής παραγωγής
και περιορίζεται στη διαχείριση των κονδυλίων στη λογική των
προσωρινών λύσεων και των κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων.
∆ιαβάζοντας τον παρόντα προϋπολογισµό, βλέπουµε ότι µειώνονται οι εθνικοί πόροι κατά 769 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι διατεθειµένοι εθνικοί πόροι δεν θα µπορέσουν να
αξιοποιήσουν µε επάρκεια τις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, όταν
υπολείπονται οι εθνικές. Τραγικό για τους παραγωγούς.
Επίσης, οι πληρωµές του ΕΛΓΑ από την πρόβλεψη των 450
εκατοµµυρίων ευρώ του 2010 µειώνονται στα 296 εκατοµµύρια
ευρώ για το 2011. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορούν να ενταχθούν στον κανονισµό ζηµιές και να δοθούν νόµιµες αποζηµιώσεις. Οπότε, πού καταλήγουµε; Στις κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις
και στις πελατειακές σχέσεις.
Τέλος, σηµαντικό παράγοντα στήριξης των αγροτών θα
έπρεπε να παίζει η Αγροτική Τράπεζα. Και ενώ οι δηµόσιες τράπεζες έχουν κοινωνικό ρόλο, ώστε να εξυπηρετούν την αγροτική
παραγωγή και να µπορούν να χρηµατοδοτούν ανάλογες δράσεις
και δάνεια, η Κυβέρνηση απέσυρε τα σχέδιά της για δηµιουργία
ισχυρού δηµόσιου τραπεζικού πυλώνα και φροντίζει δήθεν για
την εξυγίανση της ΑΤΕ, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της. Αντί για
τη στήριξη, λοιπόν, του αγρότη, η Κυβέρνηση θα µπορούσε να
παραχωρήσει από ό,τι φαίνεται σε ιδιώτες τη µισή αγροτική γη
της χώρας και έτσι να αρχίσουν οι µαζικοί πλειστηριασµοί χωραφιών, τα οποία είναι παραγωγικά και είναι τα µόνα περιουσιακά
στοιχεία που έχουν σήµερα οι Έλληνες αγρότες. Εκεί µας οδηγείτε.
Η ΑΤΕ, κύριε Υφυπουργέ, άρχισε την πληρωµή της δεύτερης
δόσης, δηλαδή του 50% των αποζηµιώσεων. ∆υστυχώς, για άλλη
µία φορά, η Αγροτική Τράπεζα είναι απαράδεκτη απέναντι στους
αγρότες και εδώ θα έπρεπε να στραφεί η Κυβέρνηση και να πιέσει την Αγροτική Τράπεζα να µην κρατάει σε συνθήκες τέτοιας οικονοµικής ύφεσης, το υπόλοιπο 50% για τα δάνεια.
Να δείξει µία ανοχή σε αυτόν τον κλάδο, τον παραγωγικό
κλάδο, που δεν µπορεί να αντεπεξέλθει, διότι τα καρτέλ καλά
κρατούν, τα προϊόντα τους δεν έχουν τιµές και αυτήν τη στιγµή
η ύπαιθρος ερηµώνεται και συνεχώς κατεβαίνουν κάτω από το
όριο της φτώχειας οι αγρότες µας. Θα πρέπει να το δει άµεσα η
Κυβέρνηση, να σταµατήσει αυτό που γίνεται, ώστε να µπορέσουν
οι αγρότες να αποπληρώσουν µε µία ανοχή και µε ένα άτοκο –
γιατί όχι;- περιθώριο χρόνου τα δάνειά τους προς την Αγροτική,
αλλά σήµερα να πάρουν τα χρήµατα που είναι πολύ σηµαντικά εν
µέσω της κρίσης και εν µέσω χειµώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
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κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, δεν είναι εδώ ο
Υπουργός των Οικονοµικών, φαντάζοµαι κάτι θα µπορείτε να σηµειώσετε από τις προτάσεις που θα καταθέσω.
Ο προϋπολογισµός κάθε έτους αποτυπώνει το σχέδιο και το
πρόγραµµα της κυβερνητικής πολιτικής για το επόµενο έτος.
Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος του προϋπολογισµού; Η µείωση
του ελλείµµατος, αφού σαν βάση για την ανάπτυξη θεωρούµε
ότι η µείωση του ελλείµµατος τα επόµενα χρόνια είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και, βέβαια, αυτός ο στόχος πιστοποιείται, εν
αντιθέσει µε αυτά που λένε οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
από την προηγούµενη χρονιά που η µείωση του ελλείµµατος
µέσα από τους στόχους που είχαν προϋπολογιστεί ήταν 5,5% και
µειώθηκε στο 6%.
Αν µιλήσουµε για την προηγούµενη κυβέρνηση µόλις το 2009,
ξεκίνησε ο προϋπολογισµός το ∆εκέµβρη του 2008 µε στόχο το
2009 το 2%, έγινε 5%, έγινε 7%, έγινε 9,5%, έγινε 13,5%, έγινε
15,5%. Και βέβαια τι να πούµε για τα προηγούµενα χρόνια για
την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων, που οδήγησε την Ελλάδα στο να µας πουν ότι «το πάρτι τελείωσε, σοβαρευτείτε»;
Τι να πούµε για τις µεταρρυθµίσεις; Άκουσα ότι η Νέα ∆ηµοκρατία έκανε µεταρρυθµίσεις. Για τον ΟΤΕ, που ξεπουλήθηκε
400 εκατοµµύρια; Όσα ακριβώς χρωστούσε το κράτος στα τηλέφωνα ήταν, 400 εκατοµµύρια ευρώ. Μεταρρυθµίσεις που δεν
ψηφίσατε ποτέ, ούτε τον «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ» ούτε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ούτε την αιρετή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση;
Για ποιο πρόγραµµα µεταρρύθµισης µιλάτε τα προηγούµενα
χρόνια και µιλάτε για µικρότερο κράτος; Μικρότερο κράτος λέτε
σήµερα και πριν λίγους µήνες µιλάγατε για τη µονιµοποίηση των
«STAGE», χωρίς να έχω τίποτα µε αυτά τα παιδιά, που πιστεύω
ότι δικαστικά θέλουν να βρουν το δίκιο τους. Εξήντα πέντε χιλιάδες επιπλέον άτοµα σε αυτό το κράτος, το λέγατε πριν λίγους
µήνες και τώρα λέτε για µικρότερο κράτος.
Επενδύσεις; Το ΕΣΠΑ. Απορροφητικότητα στα τέσσερα χρόνια, 2006, 2007, 2008, 2009, κύριε Μουσουρούλη, τα γνωρίζετε
καλύτερα απ’ όλους µας, 3,2%. Τα Σ∆ΙΤ δεν είχαν αρχίσει καθόλου. Οι µεγάλοι δρόµοι; Τα εθνικά δίκτυα; ∆ηµοπρατήθηκαν
χωρίς χρήµατα. Θα πρέπει η ανατολική οδός της Ελλάδας,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, µε τα υπέρογκα διόδια, µε την αποικιακή
σύµβαση, να πληρώσει να κατασκευαστεί η Παραϊόνια Οδός,
χωρίς µέσα στη µελέτη να έχει προβλεφθεί να υπάρχει δίκτυο
παράπλευρων δρόµων.
Οι φόροι; Θυµόσαστε το ΕΤΑΚ; Το 2009 τελείωσε το ΕΤΑΚ.
Πλήρωνε ένα µαντρί και µια αποθήκη το τετραγωνικό όσο µια
βίλα στα βόρεια προάστια. Αυτή ήταν η φορολογική δικαιοσύνη.
Να πούµε για το ΤΕΜΠΜΕ των τραπεζών; Θα σας πω κάτι, από
τις τριάντα, σαράντα χιλιάδες αιτήσεις που εγκρίθηκαν, οι οκτώµισι χιλιάδες εγκρίθηκαν από υποκατάστηµα µιας τράπεζας στον
Πειραιά και τα χρήµατα από το ένα γκισέ πήγαν στο άλλο απευθείας χωρίς να βγουν στην αγορά, δόθηκαν σε αυτούς που είχαν
χρήµατα.
Από αυτές τις πολιτικές, αγαπητοί συνάδελφοι, οδηγηθήκαµε
στο µνηµόνιο. Και βέβαια ποια ήταν η απάντηση; «Σε δεκαοκτώ
µήνες έχουµε το πρόγραµµα να µηδενίσουµε το έλλειµµα». Για
λίγο καιρό το είπαν, τελείωσε. Μετά πήγαµε στο «κάντε το όπως
η Ιρλανδία». Για λίγο καιρό το είπαν, µέχρι που κατέρρευσε η Ιρλανδία. Και βέβαια, θα µας απαντήσει σήµερα κάποιος, που στις
εκλογές της αυτοδιοίκησης µιλάγαµε για µνηµόνιο, αν το µνηµόνιο σήµερα θα µαζέψει τα σκουπίδια από την Αθήνα και αν θα
κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ στην Κερατέα; Προέβλεπε τίποτα το µνηµόνιο από αυτά; Ή έπρεπε να γίνει ουσιαστικός διάλογος για τα
προβλήµατα της αυτοδιοίκησης;
Ο στόχος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι στο τέλος αυτής της
τριετίας να δηµιουργήσουµε πλεόνασµα και το πλεόνασµα θα
γίνει µέσα από το κυνήγι της φοροδιαφυγής και από την αξιοποίηση της περιουσίας. Και θα σας πω γιατί δεν θα πτωχεύσει η
Ελλάδα. Είναι η µοναδική χώρα στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει
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αξιοποιήσει ακόµη τον πλούτο. Όλες οι χώρες έχουν προχωρήσει στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Και ο δεύτερος
λόγος είναι ότι οι Έλληνες είναι σε όλον τον κόσµο στο υψηλότερο ποσοστό ατοµικής ιδιοκτησίας, κοντά στο 92%. Άρα δεν
υπάρχει λόγος για πτώχευση.
Οι πολιτικές µας πρέπει να είναι τέτοιες που µπορούµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα να ανακάµψει.
Και, βέβαια, µειώνοντας τις δαπάνες µέσα από τον προϋπολογισµό και κυνηγώντας τη διαφυγή στην υγεία και µειώνοντας και
τις αµυντικές δαπάνες. Αν τα συνδυάσουµε, πιστεύω στο τέλος
της τριετίας θα έχουµε αυτό το πλεόνασµα που θα υπερκαλύπτει τις δόσεις των δανείων και θα µειώνει και το χρέος. Θέλουµε
ένα µικρότερο κράτος, καλύτερο, φθηνότερο, ταχύτερο και πρέπει το προσωπικό που αυτήν τη στιγµή θα µεταταχθεί και είναι
κάποιες χιλιάδες άτοµα να µην παραµείνουν σαν τα άτοµα της
Ολυµπιακής, τα οποία δύο χρόνια τώρα πληρώνονται στο σπίτι
χωρίς να είναι σε κάποια θέση. Άµεσα πρέπει να γίνουν αυτές οι
µετατάξεις µέσα στον πρώτο µήνα, ώστε και το κράτος να δουλέψει και χρήµατα να µην σπαταληθούν.
Για το ΕΣΠΑ, 8,5 δισεκατοµµύρια προβλέπει ο προϋπολογισµός, κύριε Υπουργέ. Να µπορούµε να στείλουµε µια επιστολή
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητάµε για φέτος να µη βάλει η Ελλάδα τη συνδροµή, τα 4,5 δισεκατοµµύρια, ώστε τα 4 δισεκατοµµύρια να απορροφηθούν γρήγορα και, αν υπάρχουν τα 4,5
δισεκατοµµύρια, να δοθούν σε πολλά µικρά έργα στην περιφέρεια, τα οποία θα έχουν αξιολογηθεί και θα δηµιουργήσουν
πλούτο και θέσεις εργασίας.
Για τον αναπτυξιακό νόµο η κ. Κατσέλη, όταν ξεκίνησε ο αναπτυξιακός νόµος, έλεγε ότι θα πάει όλος στην περιφέρεια, γιατί
ο προηγούµενος ήταν επένδυση στο Νοµό Αττικής και το Νοµό
Θεσσαλονίκης. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό για τον αναπτυξιακό
νόµο, ότι το µεγαλύτερο µέρος του θα απευθύνεται στην περιφέρεια.
Όσο δε για τα brand names, που πολύ σωστά αναφέρθηκαν τα
brand names στην Ελλάδα, καθετοποιηµένα µπορεί σε κάθε περιοχή να δώσει ένα κάθετο συµπλήρωµα στο brand name. Σε
εµάς, στην περιοχή µας, είναι ο «Όλυµπος», όλα τα προϊόντα,
είτε αυτά αφορούν τουρισµό είτε αφορούν µεταφορές είτε αφορούν αγροτικά προϊόντα που να έχουν το επώνυµο «Όλυµπος».
Και να σας πω για την επιστολή που έστειλε η φυλακισµένη αντιπολιτευόµενη στη Βιρµανία Αρχηγός της αντιπολίτευσης που
λέει «τη γνωρίζω την Ελλάδα και θέλω να επισκεφθώ τον Όλυµπο».
Για το fast track, συµφωνούµε. Όµως, πιστεύω ότι στη χώρα
χρειαζόµαστε και χιλιάδες µικρά έργα και επενδύσεις µικρές,
γιατί, όταν η οικογένεια επενδύει, µέχρι να κλείσει η επιχείρηση,
και να είναι µέσα, δουλεύει όλη η οικογένεια, γιατί υπάρχει και ο
συναισθηµατισµός. Στις µεγάλες επενδύσεις πάνω από 200 εκατοµµύρια, αν το πρότζεκτ φαίνεται να χάνει 3, 4, 5 εκατοµµύρια,
να είστε σίγουροι ότι θα φύγει, δεν υπάρχει συναισθηµατικό κριτήριο. Άρα πρέπει να δούµε πολλές µικρές επενδύσεις µε την
ίδια διαδικασία.
Και βέβαια, η αγοραστική αξία του µισθού. Πρέπει υπηρεσίες,
προϊόντα, τα ενοίκια, που δεν µειώθηκαν και είναι φοβερό σε µία
χώρα όπου αδειάζουν τα µαγαζιά να µη µειώνονται τα ενοίκια.
Και, βέβαια, η πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία και στην
πρόνοια να µην κοστίζουν, ώστε η µείωση που έχουν υποστεί οι
Έλληνες στο µισθό να έχει µια ανταποδοτικότητα µέσα από τη
µείωση παροχής υπηρεσιών.
Για τη ρευστότητα, για τις τράπεζες, είχατε δώσει τότε 28 δισεκατοµµύρια, κανένας δεν ξέρει πού πήγαν. Τα 25 δισεκατοµµύρια υπάρχει δέσµευση του Υπουργού όσα από αυτά µπορούν
να δοθούν στην αγορά θα είναι στοχευµένα και θα γνωρίζει η
Βουλή πού έχουν πάει. Και το Ταµείο Ανάπτυξης βέβαια, µέσα
από το οποίο µπορούµε να στηρίξουµε τις εξαγωγές.
Θα µιλήσω λίγο για τα εργασιακά. Αγαπητοί φίλοι, χρειαζόµαστε ένα κοινωνικό consensus, µια κοινωνική συµφωνία, επιχειρηµατίες, εργαζόµενοι και το κράτος-οµπρέλα, ο ΟΑΕ∆. Θα σας
πω στη ∆ανία. Ο κεντρικός ΟΑΕ∆ έχει τριάντα άτοµα και ο δικός
µας έχει χίλια τετρακόσια άτοµα. Πρέπει να υπάρχει αποκέντρωση των υπηρεσιών, ώστε τα τοπικά σύµφωνα απασχόλησης
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που προτείνει τώρα το Υπουργείο Εργασίας να λειτουργήσουν
παραδειγµατικά στη σωστή κατεύθυνση και να έχουν αποτέλεσµα. Μια τοπική κοινωνία γνωρίζει τα προβλήµατά της. ∆εν µπορεί να γίνονται επενδύσεις, να εγκρίνονται επιχειρήσεις και από
τον ΟΑΕ∆ σε µια περιοχή που δεν έχει άποψη η Τοπική Αυτοδιοίκηση και µπορεί να γίνουν δέκα κοµµωτήρια σε µια γειτονιά,
επειδή έχουν πολύ σωστή πρόταση. Η χωροταξία παίζει πολύ µεγάλο ρόλο και πρέπει να υπάρχει η άποψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρα θα πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε αυτήν την
κοινωνική συµµαχία, µε αυτήν την κοινωνική συµφωνία και πρέπει οι αποφάσεις να λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο.
Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρµανσης, στην
περιοχή µας τα καλοριφέρ ανάβουν το Σεπτέµβρη και τελειώνουν τον Απρίλη. Ο Πρωθυπουργός δεσµεύθηκε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει ένας τύπος τέτοιος που να ανταποδίδει
ακριβώς αυτά που αφαιρούνται, στην προσπάθειά µας να κυνηγήσουµε φορολογικά έσοδα και διαφυγόντα έσοδα. Όµως, ένα
νοικοκυριό εκατό τετραγωνικών πληρώνει 2.400. Πώς θα πάει η
εξίσωση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε το πετρέλαιο κίνησης; Αν πάει 100%, θα θέλει 4.800 και αν ανεβεί το βαρέλι το πετρέλαιο, σήµερα έχει 70, αν πάει στα 100, θα θέλει 6.000, όση
είναι όλη η σύνταξη.
Πρέπει αυτό να είναι διαφανές, πρέπει να είναι κατανοητό, για
να υπάρχει ανταποδοτικότητα σε όσα ξοδεύει ένα νοικοκυριό,
αυτό για την βόρεια Ελλάδα, τα γεωγραφικά κριτήρια. Θα πρέπει να το δούµε και στην πορεία, όταν και εάν έρθει κάποια
στιγµή µε σχέδιο νόµου.
Για το δηµογραφικό, κάνοντας µία έρευνα σε πόλεις της Ελλάδας, από την Βέροια, τη ∆ράµα, την Καβάλα, τον Πύργο, παρ’
ότι έχουµε πολλές περιπτώσεις αύξησης των γάµων, έχουµε µείωση των γεννήσεων από 7% έως 17% και αυτό τώρα, το 2010.
Το 2010, ξεκίνησε η κρίση και το 2011, θα δείξει αν µειώθηκαν και
άλλο. Μας είπε ο κ. Στρος Καν να στείλουµε τα παιδιά µας, που
είναι είκοσι τριών και είκοσι πέντε χρονών και έχουν πάρει πτυχίο,
στο εξωτερικό. Αν µειωθούν και οι γεννήσεις, δεν θα µείνει έθνος.
Θα µείνει µία χώρα γερόντων και µεσηλίκων.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να δώσουµε κίνητρα, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθµοί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Θα πρέπει, λοιπόν, να τα συνδυάσουµε, να δώσουµε κίνητρα. Γιατί λέµε να κόψουµε το επίδοµα
του πολύτεκνου, αν είναι πάνω από 40 χιλιάδες το εισόδηµα ή
των τρίτεκνων; Χρειάζεται η ελληνική οικογένεια και θα πρέπει
να το δούµε. Θα πρέπει να δέσουµε την παιδεία µε την παραγωγή. Να δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή την προοπτική των
νέων, να τους δώσουµε ελπίδα, που χρειάζεται περισσότερο στη
χώρα. Βέβαια, πρέπει να γίνει εµφανής η δίκαιη κατανοµή των
βαρών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από τις δικές µας δράσεις, µέσα
από τη δική µας προσπάθεια υπάρχουν και παράγοντες που αφορούν τις αγορές, αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγµα, αν αύριο η Γερµανία φύγει από το ευρώ, ανατρέπεται
όλος ο σχεδιασµός. Αυτοί οι παράγοντες για µας αυτήν τη στιγµή
δεν µπορεί να είναι αυτοί που θα επηρεάσουν το σχεδιασµό µας,
όµως είναι κάποιοι παράγοντες που µπορεί στο µέλλον να τον
επηρεάσουν.
Και, βέβαια, στεναχωριέµαι όταν ακούω ότι µεταξύ µας λέµε
ότι είµαστε οι Έλληνες οκνηροί και απατεώνες κι όταν βέβαια το
λένε οι Γερµανοί ξεσηκωνόµαστε όλοι µαζί. Πρέπει να ξέρουµε
ότι ο εχθρός είναι έξω από τις πύλες, όχι µέσα. Άρα σε αυτήν την
προσπάθεια χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται συνέπεια και χαµηλοί
τόνοι.
Πρέπει να αλλάξουµε πολλά θεσµικά πλαίσια. Αυτό που αφορά
την πολιτική µε τον νόµο περί ευθύνης Υπουργών, µε το «πόθεν
έσχες» να ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αναθεωρήσουµε το σχέδιο για τους συνεταιρισµούς, για το συνδικαλιστικό
κίνηµα. Ακόµη, όλοι πρέπει να σκεφτόµαστε τι λέµε όταν κάνουµε
δηλώσεις. Ακόµη και η Εκκλησία, η οποία κάνει δηλώσεις και έχει
σε πολλά δίκιο, θα πρέπει να αναρωτηθεί αν ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω. Γιατί η Εκκλησία της Κρήτης µάζεψε 65.400
ευρώ από πολίτες και κληρικούς, ενώ η δική µας Εκκλησία, δεν
ξέρω πόση περιουσία έχει, αλλά το χέρι στην τσέπη δεν το έχει
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βάλει ακόµα, αλλά κείµενα γράφει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν εγώ ξεκίνησα να ασχολούµαι µε
τη Βουλή, -κλείνω, κύριε Πρόεδρε- έλεγα ότι η πολιτική είναι
χαρά. Ξέχασα δύο λέξεις: αξιοπρέπεια και χρέος. Θέλω να πιστεύω ότι προσπαθώ µε αξιοπρέπεια να κάνω το χρέος µου για
να βρω τη χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Αµοιρίδη, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, που υπήρξατε και εξαιρετικός δήµαρχος,
κύριε Αµοιρίδη, µείνετε λίγο να ακούσετε, γιατί έχω απαντήσεις
για εσάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρυσι τέτοια εποχή, κανείς δεν
θα µπορούσε να διανοηθεί τις επερχόµενες κοινωνικές και οικονοµικές ανατινάξεις. Ούτε ότι θα οδηγούµασταν στο περιθώριο
και µάλιστα µε τα χέρια ψηλά. Ή ότι θα φθάναµε, ύστερα από
εκατόν δώδεκα χρόνια, να διαµορφώνεται ο προϋπολογισµός της
χώρας στο εξωτερικό. Τη θέση του Εδουάρδου Λω, ανέλαβε η
τρόικα, τα κελεύσµατά της οποία δέχεται σήµερα η Κυβέρνηση
αδιαµαρτύρητα.
Και αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ. Ποιος έχει συµφέρον να διχάζονται οι Έλληνες, υπό το φόβητρο της πτώχευσης; Ποιος έχει
συµφέρον να διαλυθούµε ως κοινωνία και ως χώρα; Ποιος µασκαρεύει τη νέα αρχή, που όλοι θέλουµε να κάνουµε µε µία πολιτική που γεννά µόνο απογοήτευση, που χαλαρώνει τις
συνειδήσεις και οδηγεί σε αδιέξοδα οργής και βίας; Βούτυρο στο
ψωµί των εξουσιοκαπήλων, που επενδύουν πολλές φορές σε
σκοτεινές ζώνες αναρχίας και φασισµού.
Όµως, πολιτική εξουσία δεν σηµαίνει εξουσία των πολιτικών.
Σηµαίνει εξουσία των πολιτών. Αυτή διακυβεύεται και όχι η εξουσία του καθενός από εµάς, που σήµερα είµαστε και αύριο δεν είµαστε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα τα στραβά που έχει
σήµερα η δηµοκρατική εκπροσώπηση.
Και εδώ παρατηρώ και καταγγέλλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως αντί να αποκαταστήσετε τους θεσµούς, αντί να δώσετε εµπιστοσύνη στους θεσµούς, αντί να εργαστούµε όλοι µαζί
για να την ανακτήσουµε, εσείς τους απαξιώνετε. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά καλλιεργείτε και την αντίληψη του «ήρθαν οι ξένοι να
µας βάλουν σε τάξη».
Ως ευρωπαϊστής του Μονέ, του Σουµάν, του Ζισκάρ Ντ’ Εστέν,
δεν το δέχοµαι αυτό. ∆εν το δέχοµαι ότι ο Έλληνας θέλει βούρδουλα για να πάει µπροστά. Αποστρέφοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αντίληψη ραγιαδισµού. Και θυµάµαι τον
οικονοµολόγο, πολιτικό και ακαδηµαϊκό, Κυριάκο Βαρβαρέσο
που είχε την ίδια ακριβώς αντίληψη πενήντα χρόνια πριν.
Έτσι και εγώ δεν πίστεψα ούτε στιγµή ότι ξαφνικά αγαπήσατε
την σοφία των διεθνών οργανισµών ή αποφασίσατε να βάλετε
τάξη σε αυτά που η ίδια η παράταξή σας δηµιούργησε. ∆εν
ξεχνώ σε ποιον ανήκουν τα παλαιοντολογικά δηµιουργήµατα των
∆ΕΚΟ -ορισµένα επιβιώνουν ακόµη και σήµερα- ούτε ποιοι έδωσαν προνόµια στους συνδικαλιστές για να γιγαντώσουν τις οργανώσεις τους και να πολλαπλασιάσουν τις ψήφους. Γι’ αυτό και
δεν µε εξέπληξε καθόλου το πρόσφατο σύνθηµα της ΓΕΝΟΠ
∆ΕΗ «∆ιακόπτες κάτω».
Με εκπλήσσει, όµως, η ακραία µετάλλαξή σας. Τότε που µε
µια µεταρρύθµιση της Νέας ∆ηµοκρατίας έφερνε τον Πρωθυπουργό στους δρόµους ωρυόµενο, σήµερα η χίλιες φορές σκληρότερη είναι µια µεταρρύθµιση «για το καλό µας». Και ερωτώ,
γιατί δεν θέλατε το καλό του Έλληνα και πριν; Γιατί, αφού αναγνωρίζατε ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές και µεταρρυθµίσεις,
αντιταχθήκατε συστηµατικά σε αυτές; Να σας πω γιατί. Γιατί δεν
σας ενδιέφερε πραγµατικά.
Θυµίζετε τον δήθεν πολιτισµένο γονιό που δεν µάλωσε ποτέ
το παιδί του ακόµη και αν είχε άδικο, για να µην το στεναχωρή-
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σει. Και τώρα, ξαφνικά, παίρνετε το χάρακα και κτυπάτε τους Έλληνες στην παλάµη. Τους ρεζιλεύετε σε ολόκληρο τον κόσµο,
τους δείχνετε µε το δάκτυλο ως διεφθαρµένους τεµπέληδες.
Μόνο και µόνο επειδή δεν έχετε άλλη επιλογή. ∆ιότι άλλοι αποφασίζουν.
Γι’ αυτό και µε πρόφαση δύο σωστές γενικές αρχές, προσπαθείτε να µας παγιδεύσετε µε µνηµόνια που πρέπει να εφαρµοστούν «για το καλό µας». Και αν, λέω αν, έχουν µέσα µερικά
σωστά µέτρα, εσείς προωθείτε βιαστικά µόνο εκείνα που εξαθλιώνουν την ελληνική κοινωνία και την οδηγούν σε αργό, δηµογραφικό και οικονοµικό µαρασµό. Υπάρχει, πλέον, κανείς που να
µην καταλαβαίνει;
Οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βλέπουν µόνο
την ατιµωρησία Υπουργών, δηµοσίων υπαλλήλων, επιχειρηµατιών. Βλέπουν και άλλες χώρες που αντιµετωπίζουν τα ίδια οικονοµικά προβλήµατα και ανάλογες κρίσεις, που δεν «τα έφαγαν
µαζί», κατά τον κ. Πάγκαλο, ούτε είναι «κράτη κηφήνων και απατεώνων», όπως είµαστε εµείς, σύµφωνα µε τον παγκόσµιο κίτρινο
τύπο. Και τώρα, όλοι µαζί, αυτοί και εµείς, περιµένουµε η καταχρεωµένη, επίσης, Ευρωζώνη να έρθει να µας διασώσει και ιδίως
εµείς παρά τους ανατοκισµούς που µας επιβάλλει στα χρέη, που
της οφείλουµε. Φθάσαµε σήµερα να έχουµε το πρώτο ακριβότερο κόστος δανεισµού στον ΟΟΣΑ και το δεύτερο µεγαλύτερο
κόστος ασφαλίστρων στον κόσµο µετά τη Βενεζουέλα. Και θυµίζω τι είχε πει τον περασµένο Ιούλιο ο Ούγκω Τσάβες ότι δεν
θέλει να καταντήσει η χώρα του όπως η Ελλάδα.
Περιµένετε δε ότι µε την καταβολή δύο-τριών τώρα δόσεων,
θα έπεφτε το κόστος δανεισµού. Όµως και οι δανειστές και οι
αγορές γνωρίζουν καλά, πως µε την ύφεση που δηµιούργησε το
µνηµόνιο και µε τα επιτόκια που πληρώνουµε, ο κόσµος να χαλάσει, όχι µόνο δεν θα δηµιουργήσουµε ανάπτυξη για να ξεπληρώσουµε, αλλά θα χρειαστούµε και νέα δάνεια. Μόλις προχθές
µας είπε η τρόικα ότι οι ανάγκες µας µέχρι το 2015 αυξήθηκαν
κατά 38 δισεκατοµµύρια, ποσό που πριν από τρεις µήνες, ούτε το
είχατε υπολογίσει. Γι’ αυτό και δεν δίνουν εκείνοι, η τρόικα δηλαδή, δεκάρα για την ανάπτυξή µας. Απλώς περιµένουν να πάρουν τα χρήµατα πίσω από το ανελέητο στύψιµο του Έλληνα,
µέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο.
Αυτό το παραδέχεσθε και εσείς. Στον ίδιο τον προϋπολογισµό,
όπου υπολογίζεται ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή των 9 και
κάτι δισεκατοµµυρίων ευρώ θα πρέπει να προέλθει κατά τα 2/3
από τα έσοδα και µόλις κατά το 1/3 από τις δαπάνες. Και να
δώσω εδώ ένα κλασικό παράδειγµα. Οι συγχωνεύσεις φορέων.
Ξεκινήσατε τις συγχωνεύσεις µε πέντε χιλιάδες φορείς τον Ιανουάριο, φθάσατε να αξιολογήσετε καµιά διακοσαριά, στη συνέχεια καταλήξατε σε εβδοµήντα εννέα από αυτούς, για να
καταργήσετε τελικά είκοσι εννέα. Γιατί από τους εβδοµήντα
εννέα, οι πενήντα ήταν τα τοπικά κέντρα αγροτικής ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα δηµιουργήσατε µία νέα Γενική Γραµµατεία Αξιοποίησης της ∆ηµόσιας Περιουσίας, ένα νέο φορέα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, σε συνέχεα προφανώς της νέας, επίσης,
Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό τον κ. Παµπούκη. Έτσι, λοιπόν, µειώνετε το κράτος! Από την άλλη, ελπίζουµε να κατανοείτε, ότι αποκρατικοποιήσεις και ξεπούληµα
διαφέρουν ως έννοιες.
Και µία κουβέντα για το έλλειµµα. Χρειάστηκε να περάσουµε
διά πυρός και σιδήρου για να προβλέπετε σήµερα ότι θα το φέρετε εκεί που σας το αφήσαµε εµείς πριν το αναθεωρήσετε. Και
αφού το φουσκώσατε λογιστικά, µας λέτε τώρα και από πάνω ότι
ΟΤΑ και ∆ΕΚΟ, τα νούµερα αυτό λένε, θα δηµιουργήσουν ακόµη
και πλεονάσµατα! Και όλα αυτά, ενώ συνεχίζετε και εγκρίνετε εγγυήσεις δανείων. Τον Οκτώβριο ο κ. Σαχινίδης ενέκρινε 635 εκατοµµύρια ευρώ εγγύησεις σε οµολογιακό δάνειο του ΟΣΕ. Θα
ήθελα µία απάντηση γι’ αυτό.
Παράλληλα, επειδή σας βολεύει να βάλετε χέρι ακόµη και στις
υγιείς ∆ΕΚΟ, όπως η ΜΟ∆ΑΕ, προσέξτε τι κάνατε: καταστρατηγήσατε τον Κανονισµό 2223/93 για το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών, γεγονός που σας το επεσήµανε και η Τράπεζα της
Ελλάδος –έχω εδώ και καταθέτω το αντίγραφο της ενδιάµεσης
έκθεσής της για το 2010- αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος του EUROGROUP, ο οποίος σας έπιασε να επανακατηγοριοποιείτε δο-
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λίως δαπάνες κρατικές.
∆εν ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί έγιναν όλα αυτά.
Απλά υποπτεύοµαι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι επί Νέας ∆ηµοκρατίας, µε όσα λάθη και αν είχαν γίνει είτε σας αρέσει είτε όχι,
δεν γονατίσαµε τον Έλληνα φορολογούµενο. ∆ανειζόµασταν
από τις διεθνείς αγορές χωρίς ληστρικά επιτόκια, δεν πήραµε
δάνεια µε υποθήκη εθνική περιουσία και µάλιστα µε ρύθµιση
τυχόν διαφορών σε διεθνή δικαστήρια, ούτε ήµασταν ο οικονοµικός περίγελος του πλανήτη. Και κάτι ακόµη. Ο Νουριέλ Ρουµπινί δεν περνούσε ούτε απ’ έξω από του Μαξίµου.
Πείτε µου τώρα έναν τοµέα της ανάπτυξης όπου πετύχατε κάτι
σπουδαίο µέσα σε αυτούς τους δεκαπέντε µήνες που κυβερνάτε.
Θυµίζω στον κ. Αµοιρίδη, ότι το 2004 παραλάβαµε ένα Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης να κρέµεται από µια κλωστή, µε πρόστιµα, µε
ασυµβατότητα θεσµικού πλαισίου, µε µαθηµατικούς τύπους κ.λπ.
και φτάσαµε να το ολοκληρώσουµε χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ.
Σχεδιάσαµε ένα ΕΣΠΑ µε µια πολύ σοβαρή αναπτυξιακή στρατηγική, που εγκρίθηκε πρώτο στην Ευρώπη, όπως και όλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα, διαµορφώσαµε ένα Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που κι αυτός εγκρίθηκε πρώτος στην Ευρώπη, βάλαµε µπροστά την υπόθεση «ανάπτυξη» πολύ καλύτερα
απ’ ό,τι εσείς.
Αλήθεια εσείς τι κάνατε µε το ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»; τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού
τοµέα κ.λπ.. Κάνατε ό,τι ακριβώς και µε τον αναπτυξιακό νόµο
επί δεκαπέντε µήνες. Τίποτα. Να το καταλάβουµε όλοι. Σήµερα
στο ΕΣΠΑ τα πάντα βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο, γράφονται µόνο αποφάσεις για να αναρτηθούν στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για την ανοχή σας. Στον προηγούµενο συνάδελφο, κόλλησε το χρονόµετρο.
Και µιας που άνοιξα το κεφάλαιο ανάπτυξη, θέλω να σας πω
ότι όταν µια χώρα βρίσκεται σε βαθιά ύφεση όπως εµείς και έχει
περιορισµένους πόρους, όπως εµείς, τότε επικεντρώνει όπου
έχει πλεονέκτηµα, προωθεί ενεργειακές συµφωνίες και µάλιστα
ήδη υπογραφείσες. Επιταχύνει την έρευνα και εκµετάλλευση
υδρογονανθράκων. ∆ίνει έµφαση στις υπηρεσίες για να συντηρήσει την παραγωγή. ∆ίνει κίνητρα για συγχωνεύσεις. ∆ηµιουργεί επιχειρηµατικές ζώνες µε καλύτερες ροές προσώπων,
κεφαλαίων, αγαθών. Κινητοποιεί όλες τις υγιείς κοινωνικές οµάδες της χώρας. Στηρίζει τα νησιά της µειώνοντας το κόστος µεταφοράς. Και εδώ, τι βλέπουµε; Βλέπουµε να ανοίγει το θέµα
του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. ∆εν υπάρχει αυτό το
θέµα για µας. Και θέλω να το βάλετε καλά στο µυαλό σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό για τα αδιέξοδα στα οποία µας έφεραν αυτά που κάνετε
και αυτά που δεν κάνετε. Καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
γιατί ενώ ζητάτε δήθεν συναίνεση, δεν ακούτε τις εκκλήσεις µας
για αλλαγή πολιτικής. Τον καταψηφίζουµε επίσης, γιατί µε τις
υπόνοιες που αφήνει η πρόσφατη έκθεση του ∆ΝΤ για την καταβολή της τρίτης δόσης, τα σκληρά µέτρα δεν έχουν ακόµη τελειώσει.
Τέλος, µε τα δισεκατοµµύρια να αυξάνονται µέρα µε την
ηµέρα, το είπα και προηγουµένως, µε µια Κυβέρνηση να άγεται
και να φέρεται, µε τον ίδιο τρόπο που επιβραβεύεται ή γελοιοποιείται διεθνώς, κανείς δεν µπορεί να ελπίζει σε τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και µια λέξη για το συνάδελφο που αναφέρθηκε για greek statistics. Από ποιες υπηρεσίες συλλέχθηκαν τα στοιχεία, µε βάση τα
οποία συντάχθηκε ο προϋπολογισµός; Απ’ αυτές που έγιναν διάσηµες µε τα greek statistics;
Ο προϋπολογισµός είναι ένα παράρτηµα του µνηµονίου 3 και
δεν συντάχθηκε µε αριθµούς καµµίας ελληνικής αρχής. Ούτε
αξιόπιστης ούτε αναξιόπιστης. Γι’ αυτό και τον καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρού-
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λης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι οχτώ µαθητές και µαθήτριες, καθώς και δύο εκπαιδευτικοί από το Πειραµατικό Γυµνάσιο
Τρίπολης.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτριος Κρεµαστινός, Βουλευτής ∆ωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός δεν είναι ένας συνήθης προϋπολογισµός. Είναι ένας προϋπολογισµός έκτακτης
ανάγκης. Είναι ένας προϋπολογισµός που ένας Βουλευτής οποιουδήποτε κόµµατος δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής να τον υποστήριζε, υπό οµαλές συνθήκες. Πολύ περισσότερο ένας
Βουλευτής σοσιαλιστικού κόµµατος. Ένας Βουλευτής σοσιαλιστικού κόµµατος θα ήταν ευτυχής να στηρίξει έναν προϋπολογισµό στον οποίο η κύρια επένδυση θα αφορούσε την παιδεία και
γενικότερα το κοινωνικό κράτος.
Ακούσαµε προχθές τον εισηγητή της Πλειοψηφίας κ. Αλευρά
να λέει ότι το Ισραήλ αύξησε τις δαπάνες για την έρευνα από
0,3% σε 4,5% του ΑΕΠ και αυτό το πέτυχε µέσα σε λίγα χρόνια.
Αυτή η µικρή χώρα κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα την παραγωγικότητά της, να έχει µεγάλες εξαγωγές σε όλο τον κόσµο
και µάλιστα εξαγωγές που ενσωµατώνουν καινοτοµία και πατέντες που ήταν αποτέλεσµα της έρευνας.
Είναι γνωστό ότι δύο µεγάλες χώρες, η Γερµανία και η Ιαπωνία που καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς στο Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, επένδυσαν στην τεχνολογία και στην παιδεία και σήµερα
είναι ηγέτιδες δυνάµεις σ’ αυτούς τους τοµείς. Όµως, µπορούν
όλα αυτά να γίνουν σήµερα στη χώρα µας, που δυστυχώς είναι
πρώτη παγκοσµίως στο χρέος µε 115,1% του ΑΕΠ και πρώτη στο
έλλειµµα µε 15,4% του ΑΕΠ;
Καταθέτω στα Πρακτικά σχετικό άρθρο από την ιστοσελίδα
του BBC. Στο άρθρο αυτό η χώρα µας κατατάσσεται από τους πιστωτικοοικονοµικούς οργανισµούς στο επίπεδο «junk», που µε
απλά λόγια σηµαίνει ότι χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη για τους
επενδυτές. Κατά συνέπεια, σήµερα ποιοι επενδυτές θα επενδύσουν στη χώρα µας, όταν µάλιστα δίπλα µας υπάρχουν αγορές
µε φθηνότερα εργατικά χέρια και µηδενική σχεδόν φορολογία;
Και εννοώ όλες τις βαλκανικές χώρες που µπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Κρεµαστινός καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σ’ αυτό το σηµείο η δική µας χώρα, κατά τη γνώµη µου, όταν
έγινε η διεύρυνση προς το Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
έπρεπε να είχε επιστήσει την προσοχή στις χώρες του Βορρά ότι
αυτή η διεύρυνση προς το Νότο, θα έπληττε κατ’ εξοχήν τη δική
µας χώρα και για το λόγο αυτόν θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου,
να είχαµε ζητήσει ειδική οικονοµική µεταχείριση. Άλλοι κερδίζουν
από τη διεύρυνση, άλλοι έχασαν.
Σήµερα η χώρα, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε πόλεµο. Πρόκειται για οικονοµικό πόλεµο. Ο οικονοµικός πόλεµος ιστορικά
έχει αποδειχθεί ότι είναι ο χειρότερος πόλεµος. Η Σοβιετική
Ένωση, µην το ξεχνάτε, δεν έχασε κανέναν πόλεµο, ούτε έγινε
καµµία επανάσταση που ανέτρεψε το καθεστώς της. ∆ιαλύθηκε
µόνο και µόνο από την οικονοµία της. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, τι
θα συµβεί µε τη χώρα µας, η οποία σήµερα βρίσκεται πρώτη πα-
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γκόσµια κατά σειρά, στα πρόθυρα της χρεοκοπίας -σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις της Κοµισιόν – αν, ο µη γένοιτο τελικά, χρεοκοπήσει;
Πώς θα ξεπεράσουµε αυτήν την κρίση; Με την ανασυγκρότηση
των δοµών του κράτους. Εκσυγχρονισµό υποσχέθηκε η κυβέρνηση Σηµίτη, επανίδρυση του κράτους το 2004 οι κυβερνήσεις
Καραµανλή, µε στόχο την αντιµετώπιση της καταρρέουσας οικονοµίας µας. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η σηµερινή Κυβέρνηση
που µε ρηξικέλευθες κοινωνικές µεταβολές επιχειρεί σε ευαίσθητους τοµείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η οικονοµία, οι
∆ΕΚΟ, τα ταµεία, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί. Θα το επιτύχει;
Αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιοι άνθρωποι, µε ποια εµπειρία και
µε ποιο κοινωνικό στάτους θα επιχειρήσουν αυτές τις µεταβολές.
Πράγµατι, είναι µεγάλη η ευθύνη του Πρωθυπουργού που
τώρα επιχειρεί αυτό στο οποίο οι προηγούµενοι δεν πέτυχαν, δηλαδή την ανασυγκρότηση του κράτους. Όµως, ποια ανασυγκρότηση; Γίνεται ανασυγκρότηση µε καθηµερινές απεργίες,
διαδηλώσεις, πάσης φύσεως έκτροπα, δίκαια ή άδικα που διαλύουν την Αθήνα σήµερα, όπου µένει ο µισός περίπου ελληνικός
πληθυσµός; Ό µέσος Έλληνας που πλήττεται σήµερα από τα οικονοµικά µέτρα έχει βγει στους δρόµους γιατί δεν έχει πιστέψει
ότι η χώρα βρίσκεται σε πόλεµο, έναν πόλεµο υπαρξιακό., ζωής
και θανάτου. Το 1940 που η Ελλάδα αντιµετώπισε το ίδιο πρόβληµα επιβίωσης, σύσσωµος ο λαός τότε προσέφερε τα πάντα
αλλά ακόµα και την ίδια του τη ζωή, γιατί τότε απλούστατα είχε
πιστέψει στον αγώνα. Σήµερα δυστυχώς, κατά τη γνώµη µου, δεν
βοηθάει κανένας, µε πρώτα και καλύτερα τα µέσα ενηµέρωσης.
Κάθε µέρα περνούν ένα µήνυµα ιδιαίτερα επικίνδυνο. ∆εν κρίνουν τους πολιτικούς ως πρόσωπα, ως θα όφειλαν, γιατί αυτή
είναι η αποστολή τους. Επικρίνουν τη Βουλή ως σύνολο. Επικρίνουν τον κοινοβουλευτισµό και τους Βουλευτές. Επικρίνουν, δηλαδή, την ίδια τη δηµοκρατία, πράγµα που δυστυχώς περνά στον
κόσµο και εκείνος χωρίς να το πολυσκέπτεται φωνάζει έξω από
τη Βουλή «να καεί, να καεί… η Βουλή». Και από τι θα αντικατασταθεί η Βουλή, αν καεί;
Ανησυχώ ειλικρινά για το πού πάµε. Αν η σηµερινή κοινωνική
αναταραχή συνεχιστεί τον επόµενο χρόνο και οι εργάτες, οι µικροµεσαίοι, οι επιχειρηµατίες και οι φοιτητές βρίσκονται κάθε
µέρα στους δρόµους, τότε για να κυβερνηθεί η χώρα, θα πρέπει
µια κυβέρνηση να στηριχθεί σε ευρύτερη βάση, γιατί τότε και
µόνο τότε θα καταφέρει να περάσει ένα σύνθηµα ανάλογο του
’40. Το πώς θα προκύψει αυτή η συναίνεση των κοµµάτων δεν θα
το υποδείξω εγώ στην ολιγόλεπτη οµιλία µου, της οποίας ο χρόνος έχει τελειώσει. Τα ίδια τα κόµµατα θα πρέπει να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. Οι έµπειροι, οι έντιµοι, οι ικανοί είναι αυτοί που
η κοινωνία αποδέχεται να πρωτοστατήσουν. Ας το λάβουν όλοι
υπ’ όψιν τους.
Παράλληλα, πρέπει να δώσουµε και εξετάσεις ευαισθησίας.
∆εν µπορεί οι εξεταστικές επιτροπές να παραπέµπουν το κάθε
κόµµα ξεχωριστά. Κανονικά θα έπρεπε, όταν ένα κόµµα αναλαµβάνει την ευθύνη να προτείνει την παραποµπή, να αποστέλλει και
η Βουλή από ευθιξία τους πάντες στο δικαστικό συµβούλιο, και
η δικαιοσύνη να αποφασίζει. ∆εν έχει την πολυτέλεια να κάνει η
Βουλή τον ελεγκτή και τον δικαστή.
Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και γι’ αυτούς που αυτήν τη στιγµή
θέτουν σε κίνδυνο την οικονοµία της χώρας, αυτούς δηλαδή που
αντί να ενισχύουν την οικονοµία, εξάγουν τα κεφάλαιά τους στο
εξωτερικό, στις ξένες τράπεζες. Και ερωτώ: ελέγχονται από το
Σ∆ΟΕ αυτές οι εξαγωγές πώς αποκτήθηκαν και αν φορολογήθηκαν νόµιµα; Να, λοιπόν, πεδίον δόξης λαµπρόν να δείξει η σηµερινή Βουλή και η Κυβέρνηση αποφασιστικότητα σ’ αυτά τα
θέµατα.
Τέλος –δεν έχω τον χρόνο, δυστυχώς, να επεκταθώ- τα ΜΜΕ
και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτά θα πρέπει να καταλάβουν ότι
οφείλουν να βοηθήσουν µε σωστή κριτική και υπευθυνότητα και
όχι µε λαϊκισµούς για τηλεθέαση, σ’ αυτό που όλοι επιδιώκουµε
σήµερα, την επιβίωση της χώρας και όχι την αναγκαστική υποδούλωση στους δανειστές της. Με λίγα λόγια, αν ο σηµερινός
αναβρασµός της κοινωνίας συνεχιστεί, εισηγούµαι έναν άλλο
δρόµο που θα συνενώσει όλους κάτω από µια ενιαία σηµαία που
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λέγεται σωτηρία της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κρεµαστινό, Βουλευτή ∆ωδεκανήσων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Γεράσιµος Γιακουµάτος, Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011 ένα πράγµα καταδεικνύει και αποδεικνύει περίτρανα και ξεκάθαρα: Τα µέτρα
σας δεν έχουν τελειωµό. Έλεος! Σταµατήστε πια.
Λέει ο Πρωθυπουργός: «Βρισκόµαστε σε πόλεµο». Θα συµφωνήσω µαζί του. Πράγµατι, είστε σε πόλεµο µε τη λογική.
Έχετε χάσει το µέτρο και το αυτονόητο. Έχετε πάρει διαζύγιο
από την πραγµατικότητα. ∆εν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί εδώ
µέσα ότι η πολιτική βουλιάζει. Όλοι µαζί βουλιάζουµε, όχι µόνο
το ΠΑΣΟΚ, αλλά η Αριστερά και η ∆εξιά. Σ’ αυτόν το χαµό δεν θα
υπάρξουν νικητές, κύριε καθηγητά, ούτε ηττηµένοι. Όλοι χαµένοι είµαστε.
Κόβετε συντάξεις, µισθούς. Βάζετε χιλιάδες λουκέτα στις επιχειρήσεις. Κάθε µέρα κλείνουν. Και εσείς συνεχίζετε να αυξάνετε
τους συντελεστές και το ΦΠΑ. ∆εν αφήνετε τον ιδιωτικό τοµέα να
πάρει ανάσα. Άσε το δηµόσιο, το διαλύσατε.
Έχετε αντιληφθεί ή όχι, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι αυτή η
κρίση στην Ελλάδα δεν είναι µόνο οικονοµική, όπως σ’ άλλα
κράτη; Εδώ η κρίση είναι υπαρξιακή. Ο πολίτης δίνει µάχη καθηµερινά να ζήσει, να επιβιώσει, να πληρώσει το ρεύµα του, το τηλέφωνό του, να θρέψει τα παιδιά του. Αυτή είναι η υπαρξιακή
κρίση που µαστίζει σήµερα τη χώρα µας.
Αλήθεια, πώς θα ζήσει; Η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη. Πετσόκοµµα µισθών, συντάξεων, φτώχεια, εξαθλίωση, έχει εξαγριώσει τον κόσµο και δικαιολογηµένα.
∆εν µου λέτε; Ζείτε σε γυάλινο πύργο; Κρύβεστε; Έρχεστε σ’
επαφή όλοι µε τον κόσµο, µε την κοινωνία; Εκεί θα νιώσετε στο
πετσί σας την οργή και την αγανάκτηση που κουβαλάει ο Έλληνας πολίτης.
Και το ερώτηµα προς την Κυβέρνηση είναι: Τις πταίει; Αλήθεια, ποιος φταίει; Ποιος ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας;
∆εν θα κάνω µνηµόσυνα. ∆εν θα αναφερθώ σε αριθµούς και λογαριασµούς. Τα κάνουν εδώ οι συνάδελφοι. Ούτε θα αποδώσω
ευθύνες. Όµως, µε στεναχωρεί και µε εξοργίζει, όταν ακούω
τους συναδέλφους να µιλάνε για αριθµούς και λογαριασµούς και
ξεχνάνε τον άνθρωπο, τον οικογενειάρχη, το νέο επιστήµονα, τον
αγρότη.
Και σε ρωτάει ο καλοπροαίρετος πολίτης στο Περιστέρι, στο
Αιγάλεω, σε όλη την Ελλάδα : «Κύριε Γιακουµάτο, γιατί φθάσαµε
ως εδώ; Ποιοι έφαγαν τα λεφτά; Κανείς δεν θα τιµωρηθεί;». Αυτό
λένε καθηµερινά παντού. «Θα επιστραφούν τα κλεµµένα; Θα επιστραφούν τα χρήµατα που παρανόµως αποκτήθηκαν;». Αυτό
είναι το ερώτηµα.
Μόνο αν η Βουλή, η Κυβέρνηση, η πολιτική έδινε ψύχραιµα
τεκµηριωµένες απαντήσεις ως συντεταγµένη πολιτεία –ειλικρινή
απάντηση όµως, µε έργα και όχι µε λόγια και «θα»- ο πολίτης θα
καταλάβαινε και θα ζοριζόταν και δεν θα ήταν αγανακτισµένος.
Θα είχε υποµονή.
Ερώτηµα πρώτο. Πληροφορείται ο άνεργος µέσα από τα ΜΜΕ
ότι δύο χιλιάδες γιατροί, κρατικοί λειτουργοί του ΕΣΥ έχουν από
3 έως 26 εκατοµµύρια λογαριασµούς και είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Τι έγινε; Τι τους απαντώ; Τα χρήµατα κατασχέθηκαν; Οι γιατροί έχουν υποστεί τις συνέπειες του νόµου του παρανόµως
αποκτηθέντα πλούτου, του µαύρου χρήµατος; Αλήθεια κινήσατε
αυτές τις διαδικασίες; Κάνατε τίποτα; Τίποτα. Ποιος θα απαντήσει; Ποιος ευθύνεται;
Ερώτηµα δεύτερο. Καθηµερινά βλέπουµε πολιτικά πρόσωπα,
κρατικούς λειτουργούς να παρελαύνουν από την εισαγγελία.
Πάνε στον ανακριτή, ξανά στον ανακριτή, κάνουν µία πασαρέλα
για µαύρο χρήµα. ∆εκατέσσερεις µήνες κυβερνάτε. Έφερε ο κ.
Καστανίδης νόµο, τον ψηφίσαµε όπου θα αυξηθούν οι δίκες για
το πολιτικό χρήµα. Είδατε τίποτα; Απενεµήθη δικαιοσύνη; Τιµωρήθηκε κανένας; Πήγε κανείς φυλακή; Κανένας. Λειτουργούν οι
νόµοι; Εφαρµόζονται; Τι απαντάω εγώ στο λαό; Τι λέω εγώ σε
αυτόν τον πολίτη τον πεινασµένο; Ότι ξέρεις θα, θα….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερώτηµα τρίτο. Πρώην Υπουργοί. ∆εν λέω κόµµατα. Παντού.
Βρέθηκαν ακίνητα εκατοµµυρίων, καταθέσεις εκατοµµυρίων στα
παιδιά τους και στα µούλικά τους, αποδεδειγµένα. ∆εν δικαιολογούν το «πόθεν έσχες». Μαύρο χρήµα. Πήγε κανείς στη φυλακή; Οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό κανείς από αυτά τα λαµόγια,
τους κλέφτες; Κανένας. Εδώ εµείς µιλάµε για αριθµούς, για λογαριασµούς. Πού είναι το «πόθεν έσχες»;
Έστειλα µία επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής προσωπικά
και είπα «εγώ, κύριε Πρόεδρε,» , το καταθέτω και επίσηµα από το
Βήµα της Βουλής, «δεν θα ξανακαταθέσω «πόθεν έσχες» της
ντροπής, της ρεζίλας. Θα το στέλνω στον Πρόεδρο του Αρείου
Πάγου, αν δεν αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο». Τίποτα ακόµα.
Και σας το λέω για να εξηγούµεθα. Αν η κοινωνία – σας το λέω,
κύριε Υπουργέ, µε όλον το σεβασµό που σας έχω- και ο λαός συνεχίσει να πιστεύει ότι κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει, ζήτω
που καήκαµε! Τι σας εµποδίζει; Ποιος σας κρατάει; Ποιος;
Στα φαινόµενα διαφθοράς, ειδικότερα στις περιπτώσεις που
εµπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, πρέπει να κλείσετε ταχύτατα τις
διαδικασίες. Από το Γενάρη θα µε βρίσκετε καθηµερινά µπροστά
σας. ∆εν φταίει σε τίποτε η µεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των
Βουλευτών -ακέραιοι άνθρωποι, έντιµοι επαγγελµατίες που δούλεψαν σκληρά- να απολογείται και να λογοδοτεί εδώ µέσα για
µερικούς επίορκους πολιτικούς, να προπηλακίζονται για επίορκους. Τι χρωστάω εγώ; Τι χρωστούν οι συνάδελφοι;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αναφερόµενος στη διαφθορά θα µου επιτρέψετε να κάνω µόνο
µία αναφορά στη µη κυβερνητική οργάνωση, που από το 2010
που έχετε αναλάβει, από την εβδοµηκοστή ένατη θέση µας πήγατε στην εβδοµηκοστή όγδοη θέση της διαφθοράς. ∆εν µας κατεβάζετε και επτά θέσεις κάτω; Η Κυβέρνηση της διαφάνειας!
Είµαστε στην ίδια θέση, κύριοι συνάδελφοι, µε το Περού και την
Κολοµβία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κάθαρση σε κάθε περίπτωση
δεν είναι µόνο λαϊκή απαίτηση, αλλά και ανάγκη, αδήριτη ανάγκη ενός βουτηγµένου στην αναξιοπιστία και την απαξίωση συστήµατος. Είναι αναγκαία γιατί, µέσα σ’ ένα γενικευµένο χαµό,
παίζονται και βρώµικα παιχνίδια, µε ατεκµηρίωτες φήµες, µε
δήθεν καταγγελίες, οι οποίες και εάν διαψευσθούν ακόµη, θα
έχουν τραυµατίσει βαρύτατα υπολήψεις, αξιοπρέπειες και κύρος.
Τραυµατίζουν την ίδια την καρδιά της πολιτικής. Κοντά στα ξερά
καίγονται και τα χλωρά.
Πρέπει ως Κυβέρνηση να διασφαλίσετε την όσο το δυνατόν
πληρέστερη και ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης, βάζοντας
φραγµό σε κάθε απόπειρα κανιβαλισµού. Το είδαµε πριν από
λίγες ηµέρες. ∆εν είµαστε όλοι ίδιοι!
Βουλευτές πετυχηµένοι στην ιδιωτική τους ζωή, µηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, επαγγελµατίες, εργάτες εγκατέλειψαν δουλειές
και πετυχηµένες οικογένειες για να ασχοληθούν µε το όνειρο, το
όραµα, την Ελλάδα, ένα όραµα που κάποιοι –και ιδιαίτερα εσείς
τώρα- το κάνατε θρύψαλα. Αν δεν αντιδράσετε άµεσα και αποτελεσµατικά, η πολιτική τελείωσε.
Προσωπικά δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτε, µόνο στο θεό και
στο λαό που µε εκλέγει. Στέλνω και ένα µήνυµα στα ΜΜΕ. Η οικογένειά µου ζει από τη δουλειά µου, από την προσωπική δουλειά µου ως γιατρού. Την αποζηµίωση που εισπράττω –το λέω
επίσηµα, το καταθέτω- να έρθει όποιος θέλει από το λαό, να τον
κάνω πληρεξούσιο για να εισπράττει την αµοιβή και να πληρώνει
τα έξοδα της πολιτικής µου. Αυτό το δήθεν «εγώ σε πληρώνω
ρε!», στη µάνα τους και στον πατέρα τους, όχι σε εµένα!
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς ο λόγος είναι µικρός…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Είµαι είκοσι χρόνια Βουλευτής.
Εκλέγοµαι είκοσι χρόνια και είδα όλα µου τα όνειρα να θρυµµατίζονται σε µία διετία, τριετία, στην τελευταία τετραετία.
∆εν θα φύγω από την πολιτική και δεν θα φύγω για ένα λόγο.
∆εν θα ησυχάσω, εάν δεν δω να τιµωρούνται παραδειγµατικά οι
αίτιοι της κρίσης. Αυτό για εµένα είναι µεγάλο στοίχηµα. Πρέπει
να το κερδίσουµε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι µαζί, όχι µόνος µου.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ MH’ - 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κλείνοντας, θέλω να καταψηφίσω τον προϋπολογισµό, γιατί
καταρρακώνει τον άνθρωπο, τον εξαθλιώνει. Έχετε οδηγήσει την
Ελλάδα στο λεξοτανίλ, στην κατάθλιψη και στη συµφορά. Γι’
αυτό, λοιπόν, καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο, Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και έξι εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο και το Λύκειο της ∆ηµητσάνας Αρκαδίας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Ευδοξία Καϊλή, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
του ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φετινή συζήτηση για τον
εθνικό προϋπολογισµό αποτελεί όντως µία επιλογή έκτακτης
ανάγκης, µέσα στα περιθώρια που µπορεί να έχει κανείς όταν
βρίσκεται µε την πλάτη στον τοίχο σε µία τόσο δύσκολη οικονοµική θέση.
Όµως, παρ’ όλα αυτά ο διαχωρισµός του πολιτικού κόσµου σε
µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς Βουλευτές είναι λάθος, γιατί
η διάκριση πρέπει να γίνει ανάµεσα σ’ εκείνους που έφταιξαν
ίσως και εκείνους που προσπαθούν, ανάµεσα σε διαφορετικές
νοοτροπίες, γιατί η κατάσταση που διαµορφώθηκε, το µόνο βέβαιο είναι ότι δεν αρέσει σε κανέναν από εµάς. Ακόµη και ο Στρος
Καν είπε πρόσφατα ότι, αν µπορούσε, θα διαδήλωνε και εκείνος
κατά του µνηµονίου.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Να γράψουµε τότε και τον Στρος
Καν στους µαχόµενους αγωνιστές!
ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ: Το µνηµόνιο όµως είναι η συνέπεια πολιτικών νοοτροπιών και οικονοµικών επιλογών σ’ όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Και επειδή ένας πολιτικός δεν µπορεί να είναι
µοιρολάτρης, αλλά πραγµατιστής, θα πρέπει να αντιλαµβάνεται
το αυτονόητο, το οποίο είναι ότι η πολιτική σήµερα είναι αυτό
που κάνουµε εµείς µε όσα παραλάβαµε από χθες.
Και αυτή ας είναι µια αφετηρία για τη νέα γενιά, η οποία πρέπει µέσα σε αυτά τα νέα δεδοµένα, που άθελά της έχει, να βρει
νέες ισορροπίες και να διεκδικήσει το χώρο της µέσα στην παραγωγική διαδικασία.
Τώρα, τι µας παρέδωσαν, τι παραλάβαµε ως γενιά κατ’ αρχάς;
Ως γενιά παραλάβαµε µια χώρα µε συγκεκριµένες παραγωγικές
δυνατότητες, τόσο στον τοµέα των προϊόντων όσο και στον
τοµέα των υπηρεσιών, µια χώρα υπό διεθνή οικονοµική επιτήρηση, µια δηµόσια µηχανή στο όριο του παραλογισµού, θα έλεγε
κανείς, µια χώρα µε ασθενές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µια
χώρα µε ανασφαλείς και ανήσυχους ανθρώπους. Το βλέπουµε
όλοι.
Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί µίλησαν εκτενώς όλο αυτό
το διάστηµα για όλα όσα κατάφεραν να δροµολογήσουν τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες. Έγιναν τόσα πολλά που νιώθουµε
ότι πέρασαν πέντε χρόνια.
Αντίστοιχα η Νέα ∆ηµοκρατία, µέσα σε πέντε χρόνια, τι κατάφερε; Μέσα σε πέντε χρόνια διακυβέρνησης περιορίστηκε να
υπερχρεώσει το κράτος, στο να γιγαντώσει το αντιπαραγωγικό
κράτος, υπήρξαν ένα σωρό σκάνδαλα και µερικοί «κουµπάροι».
Θα µου πείτε όµως ότι αυτοί κρίθηκαν και στις εθνικές εκλογές
και στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε δεκαπέντε µήνες, λοιπόν, µια Κυβέρνηση τα έβαλε αποφασιστικά µε τόσο κατεστηµένα συµφέροντα, κάνοντας αλλαγές σ’
όλη τη χώρα και σ’ όλα τα επίπεδα, αλλαγές που όλοι ξέραµε και
λέγαµε ότι πρέπει να γίνουν, αλλά κανείς δεν το αποφάσιζε και
κανείς δεν µπορούσε να αντιληφθεί άλλωστε το µέγεθος του κοινωνικού και οικονοµικού τιµήµατος γι’ αυτές τις αλλαγές.
Λίγο καιρό µάλιστα πριν ακούσαµε έναν Ευρωβουλευτή, τον
Κοέν Μπεντίτ, στο Ευρωκοινοβούλιο, να υπογραµµίζει πως η Ευ-
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ρωπαϊκή Ένωση ζητά από το Γιώργο Παπανδρέου να κάνει µέσα
σε τρία χρόνια τόσες αλλαγές που στη Γαλλία και τη Γερµανία
χρειάστηκαν τριάντα χρόνια για να γίνουν. ∆εν έχει άδικο. Οι αλλαγές µέχρι τώρα ήταν και απότοµες και πολλές και αναγκαίες
και δυσάρεστες.
Το βάθος και η ένταση της επίπτωσης δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί και δεν ξέρουµε ακόµη ποιο θα είναι. Το κύριο ερώτηµα
άλλωστε που κυριαρχεί στις αγορές είναι «φτάσαµε στον πάτο
του πηγαδιού ή έχει ακόµα πιο κάτω;».
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να δώσουµε µια απάντηση -αυτό είναι το
ζητούµενο- αν µπορεί να υπάρξει µια πολιτική σταθεροποίησης
της κατάστασης, προκειµένου να επιβιώσει η βάση της οικονοµίας, καθώς είναι προϋπόθεση αυτό. Να σταθεροποιηθούν, λοιπόν, οι µακροοικονοµικοί δείκτες, ώστε να εξασφαλιστεί η
βιωσιµότητα του κρατικού µηχανισµού στη ροή πληρωµών. Να
µην υπάρξει στάση πληρωµών και επιπλέον να αποκατασταθεί η
πιστοληπτική ικανότητα τόσο του κράτους όσο και των ελληνικών τραπεζών.
Είναι µεγάλη η αγωνία και η ανησυχία όλων µας. ∆εν είµαι οικονοµολόγος. Πολλοί συνάδελφοι δεν είναι οικονοµολόγοι και
δεν πρέπει να προσποιηθούµε ότι γνωρίζουµε ποια είναι η έκταση
αυτής της κρίσης και πως δεν ανησυχούµε.
Προσπαθώντας όλοι εδώ µέσα να µην είµαστε αόριστοι και γενικόλογοι, καλό θα είναι να οµολογήσουµε πως κατ’ αρχάς –ό,τι
λέει η κοινή λογική- η περαιτέρω περικοπή δαπανών και η αναθέρµανση της ανάπτυξης µοιάζει να είναι η µοναδική λύση και
όχι οι επιπλέον µειώσεις µισθών, όχι οι νέοι φόροι.
Όπου επιπλέον παρατηρήθηκαν διαχειριστικές ανεπάρκειες ή
καθυστερήσεις, οφείλουµε να στηρίξουµε την Κυβέρνηση ακόµα
περισσότερο στην προσπάθεια να τις ξεπεράσει και να συνεχίσει
αυτό το έργο. Ως Βουλευτές αυτή είναι η δουλειά µας, να γίνουµε συγκεκριµένοι και στις επιτροπές και σε πολλά επίπεδα.
Καλό θα ήταν, κατά τη γνώµη µου, στη συζήτηση αυτή για τον
προϋπολογισµό να µην προσπαθούν ορισµένοι συνάδελφοι τόσο
πολύ να µας δώσουν λύσεις και να µας σώσουν, όταν ορισµένοι
από εκείνους µας έφτασαν ως εδώ.
Ξέρετε, αυτό που εξοργίζει τον κόσµο είναι αυτός ο αφόρητος κοµµατικός «ξύλινος» λόγος ο οποίος βέβαια, αν το δει κανείς διαφορετικά, εξηγεί για ποιο λόγο φτάσαµε σήµερα ως εδώ.
Ο καθένας, λοιπόν, πρέπει να συµβάλλει µε προτάσεις, όχι µε
λαϊκισµούς σε κάθε προσπάθεια. Συµφωνώ και όλοι θα συµφωνήσουν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ζητηθούν εγγυήσεις
ότι όλες αυτές οι θυσίες και η «συνταγή» του µνηµονίου θα µας
βγάλουν από την κρίση. Αυτό είναι ένα ζητούµενο που πρέπει σύντοµα να απαντηθεί και µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Στη Θεσσαλονίκη βιώσαµε την κρίση πολύ πριν αντιληφθούµε
το µέγεθός της σ’ όλη την Ελλάδα µε πολύ υψηλή ανεργία και
στους νέους και στις γυναίκες καθώς πολλές επιχειρήσεις έφυγαν προς τα Βαλκάνια.
Ο καθηγητής κ. Τσούκαλης πρόσφατα έκανε µία εκτίµηση και
προσπάθησε να εξηγήσει την οικονοµική συγκυρία δείχνοντας
ότι είναι το αποτέλεσµα τριών πρακτικών που ακολουθήθηκαν τα
τελευταία τριάντα πέντε χρόνια από εκείνη τη γενιά σε σχέση µ’
αυτά που παραλαµβάνει η δική µας γενιά. Λέει, λοιπόν, ότι η
«αµαρτία» της προηγούµενης γενιάς ήταν ότι έζησε µ’ έναν
τρόπο που δεν δικαιολογείται από το µέγεθος του πλούτου που
παρήγαγε. Η προηγούµενη γενιά έζησε καλά γιατί κακοδιαχειρίστηκε τον δηµόσιο πλούτο, δανείστηκε πολλά χρήµατα από τις
διεθνείς αγορές και λάµβανε επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Σήµερα, λοιπόν, καλούµαστε να πληρώσουµε την ανευθυνότητα και τη σπατάλη του τρόπου ζωής εκείνης της γενιάς γυρνώντας πίσω σχεδόν είκοσι χρόνια. Γιατί; Γιατί να µείνει ένας νέος
και να τα υποστεί όλα αυτά; Γιατί στα τριάντα του, αντί να ξεκινάει, να πρέπει να πληρώνει λάθη της προηγούµενης γενιάς;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Αυτό, λοιπόν, που χρειάζεται είναι κατ’ αρχάς υποµονή, πολλή
δουλειά και να γίνει ένα άλµα µεγαλύτερο από τη φθορά που
έχουµε. Για να γίνει όµως αυτό το άλµα θέλει στέρεο έδαφος κι
εµείς είµαστε σε «κινούµενη άµµο». Αυτά που µας φόρτωσαν θα
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πρέπει να τα ξεφορτωθούµε τα επόµενα χρόνια. Καλές οι θεωρίες των επαναστάσεων που ακούµε από την Αριστερά, καλές
και οι θεωρίες περί ανάπτυξης για τις οποίες µιλά η Νέα ∆ηµοκρατία –αν και πολύ αργά το θυµήθηκε- όµως µία προοδευτική
Κυβέρνηση, που πρέπει να δηµιουργήσει στέρεο έδαφος για τέτοια άλµατα ανάπτυξης, οφείλει κατ’ αρχάς να έχει πνεύµα συναίνεσης και σύνεσης.
Με αυτό το πνεύµα καλούµαστε να υπερψηφίσουµε τον προϋπολογισµό για το 2011, όχι συνενοχής, ούτε αυτό σηµαίνει πως
δεν νιώθουµε το βάρος ή την ευθύνη που συνεπάγεται η επιλογή
αυτή, αλλά αυτή η Κυβέρνηση, πέρα από του λόγου της το αληθές, πρέπει να έχει και του λόγου της το ασφαλές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νιώθω την ανάγκη να προσθέσω
και κάτι πιο προσωπικό. Ορισµένοι ας ανοίξουν ένα λεξικό να
δουν τι θα πει αυτοκριτική. Όσοι δεν κατάφεραν τόσα χρόνια
στην πολιτική να πετύχουν όλα όσα ήθελαν, δεν τα κατάφεραν.
Ας φύγουν από την πολιτική, δεν είναι κακό. Να µην καταφέρουν
τίποτε άλλο πέρα από την επανεκλογή τους και όχι να µας κάνουν υποδείξεις αλλά και µαθήµατα πολιτικής ευθύνης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Χρόνια πολλά, κυρία
Καϊλή. Σας ευχαριστούµε κι εµείς.
Στο σηµείο αυτό η αξιότιµη Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα Κατσέλη έχει το λόγο για δεκαοκτώ
λεπτά.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στην πορεία µιας χώρας
υπάρχουν περίοδοι που καθορίζουν το µέλλον της, ιστορικά
«σταυροδρόµια», όπου οι κοινωνίες πρέπει να αποφασίσουν
προς τα πού θα πάνε και τι θα αφήσουν πίσω τους.
Η περίοδος 2010-2011 είναι µια τέτοια περίοδος. Όλοι εµείς
σ’ αυτήν την Αίθουσα µε τη θετική ή µε την αρνητική µας ψήφο
στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που κατατίθενται στο Κοινοβούλιο, αλλάζουµε τη χώρα µας. Όλοι, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες, τα εµπόδια και τις
µεγάλες προκλήσεις, την ανάγκη να ανακτηθεί η αξιοπιστία της
χώρας στο εξωτερικό, την ανάγκη να αναδιαρθρωθεί συθέµελα
η παραγωγική µας βάση αξιοποιώντας ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ο τόπος. Την ανάγκη να περάσουµε µέσα από τις «συµπληγάδες» της δύσκολης αυτής µεταβατικής περιόδου,
διατηρώντας την κοινωνική µας συνοχή.
Όλοι γνωρίζουµε τα εµπόδια, τους αυστηρούς περιορισµούς
που θέτει το µνηµόνιο στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής για τα
επόµενα τρία χρόνια, την αδυναµία της χώρας να αντλήσει από
µόνη της κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, την αδυναµία του
δηµόσιου τοµέα και του διοικητικού µηχανισµού να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών, την απουσία σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης και εταιρικής διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις
του δηµόσιου αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, την εκτεταµένη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, την απουσία κουλτούρας
αλλά και διαδικασιών παρακολούθησης και αποτίµησης του αποτελέσµατος κάθε δράσης, την ατελή λειτουργία συλλογικών µορφών κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, κοµµάτων, Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, συνδικαλιστικών οργανώσεων, µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Μπροστά στις πιεστικές ανάγκες και παρά τα εµπόδια καλούµεθα να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να πάρουµε αποφάσεις.
Ο γνωστός φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ έγραψε: «Η ευηµερία
των ανθρώπων εξαρτάται από δύο πράγµατα: πρώτον, οι άνθρωποι
να µην κάνουν ότι δεν βλέπουν τα εµπόδια και, δεύτερον, να µη
θεωρούν τα εµπόδια ανυπέρβλητα». Αν κάτι µας χαρακτηρίζει ως
Έλληνες είναι ότι ποτέ δεν θεωρήσαµε τα εµπόδια ανυπέρβλητα,
γι’ αυτό άλλωστε, µόνοι, ίσως, µεταξύ πολλών άλλων λαών, όταν
µας ρωτά κάποιος «τι κάνεις;», απαντάµε, «παλεύω».
Αυτό κάνουµε αυτή την περίοδο και σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο. Παλεύουµε να διασφαλίσουµε ότι οι επιχειρήσεις
θα συνεχίσουν να είναι βιώσιµες, παλεύουµε για να βγάλουµε τη
χώρα µας απ’ αυτήν την κρίση, παλεύουµε να κατοχυρώσουµε το
κοινωνικό δικαίωµα στην εργασία και σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο
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διαβίωσης για τους συµπολίτες µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το δικαίωµα στην εργασία αποτελεί
ίσως το σηµαντικότερο συλλογικό αγαθό που οφείλουµε να διασφαλίσουµε. ∆ικαίωµα στην εργασία σηµαίνει δικαίωµα σ’ ένα
ελάχιστο αξιοπρεπές εισόδηµα για όλους. ∆ικαίωµα στην εργασία σηµαίνει δικαίωµα στο νέο να εντάσσεται απρόσκοπτα στην
αγορά εργασίας, να αναπτύσσει τις δεξιότητές του, να δηµιουργεί, να βλέπει µε αισιοδοξία το µέλλον του. ∆ικαίωµα στην εργασία σηµαίνει δικαίωµα στη γυναίκα να µπορεί να έχει ισότιµη
πρόσβαση σε δουλειές χωρίς αποκλεισµούς και δικαίωµα σ’
όποιον χάνει τη δουλειά του στα πενήντα ή πενήντα πέντε του
χρόνια να επανεντάσσεται στην αγορά εργασίας. ∆ικαίωµα στην
εργασία σηµαίνει δικαίωµα στον άνεργο αλλά και στις κοινωνικά
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού µας, σε άτοµα µε αναπηρία, σε
κατοίκους γεωγραφικά αποµακρυσµένων περιοχών, σε µετανάστες, να µπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας χωρίς διακρίσεις.
Το δικαίωµα στην εργασία είναι αυτό που δυστυχώς πλήττεται πάνω απ’ όλα την κρίσιµη αυτή µεταβατική περίοδο. Όλοι
γνωρίζουµε ότι τα θετικά αποτελέσµατα των διαρθρωτικών µέτρων που λαµβάνονται για τις επενδύσεις, για την εξωστρέφεια,
για την ανταγωνιστικότητα, για την ανάπτυξη, θα αποδώσουν
µετά από ένα ή δύο χρόνια. Γι’ αυτό, άλλωστε, όλες οι εκτιµήσεις συγκλίνουν στο ότι η οικονοµική δραστηριότητα θα αρχίσει
να ανακάµπτει µετά το 2011.
Εποµένως η πρώτη µας προτεραιότητα για το 2011 είναι να
περιφρουρήσουµε το δικαίωµα στην εργασία. Να κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να διατηρήσουµε και αν είναι δυνατό να αυξήσουµε τις προσφερόµενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι διασφαλίζουµε εισόδηµα για κάθε εργαζόµενο αλλά και καθιστούµε την
πραγµατική οικονοµία πιο ανθεκτική στους µεγάλους κλυδωνισµούς που υφίσταται από την ύφεση, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλουµε καθοριστικά στην επίτευξη της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Γιατί όσο περισσότεροι εντάσσονται στην αγορά εργασίας και αποκτούν εισόδηµα απ’ αυτήν, τόσο πιο ψηλά είναι τα
φορολογικά έσοδα και οι ασφαλιστικές εισφορές και τόσο µικρότερες είναι οι δαπάνες για επιδοµατικές ή άλλες αντισταθµιστικές πολιτικές που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το τρίτο τρίµηνο του 2010 ο αριθµός
των ανέργων ξεπέρασε τις εξακόσιες είκοσι χιλιάδες. Για µας η
διατήρηση του ποσοστού ανεργίας σε διψήφιο αριθµό δεν είναι
απλά ένα στατιστικό νούµερο. Για την Κυβέρνηση η διατήρηση
της ανεργίας σ’ αυτά τα επίπεδα εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµοκρατία, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό όλη µας
η προσπάθεια επικεντρώνεται σε πολιτικές και σε µέτρα για τη
διατήρηση και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, για τη διασφάλιση
αξιοπρεπών συντάξεων στους απόµαχους της εργασίας µέσα
από την αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης,
ώστε αυτό να καταστεί µακροχρόνια βιώσιµο.
Θα µε ρωτήσετε: «Μπορούµε να κάνουµε κάτι για να µειώσουµε το ποσοστό ανεργίας όταν η ύφεση είναι βαθιά και οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο;». Απαντώ: ∆εν έχουµε δικαίωµα να
µείνουµε µε τα χέρια δεµένα.
Μπορούµε τουλάχιστον να χτίσουµε αναχώµατα στις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης. Αυτό κάνουµε και θα συνεχίσουµε να
κάνουµε το 2011.
Ανακοινώσαµε, πριν δύο µήνες, δεκαεπτά προγράµµατα στήριξης της εργασίας µέσω του ΟΑΕ∆, συνολικού προϋπολογισµού
2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ µε εξακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες
ωφελούµενους. Επειδή, αυτό που µετράει, δεν είναι οι αγαθές
προθέσεις, αλλά τα αποτελέσµατα, µέχρι στιγµής αυτά που
έχουµε πετύχει σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα και µάλιστα σε περίοδο ύφεσης, είναι πολύ σηµαντικά και ενθαρρυντικά.
∆ιακόσιες δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν ήδη διασφαλιστεί µέσω του Προγράµµατος Επιχορήγησης των Ασφαλιστικών Εισφορών των Εργοδοτών, στο οποίο έχουν κατατεθεί
ηλεκτρονικά πάνω από εκατόν πέντε χιλιάδες αιτήσεις. Έχουν
δηµιουργηθεί χίλιες περίπου νέες θέσεις εργασίας για νέους,
που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Σχεδόν
τριάντα χιλιάδες άνεργοι έχουν ήδη βρει δουλειά µέσω του διε-
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τούς ή του τετραετούς προγράµµατος προώθησης της απασχόλησης.
Οχτώ χιλιάδες εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία έχουν διατηρήσει
τις θέσεις τους µέσω του σχετικού προγράµµατος της επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου, ενώ περίπου τριάντα πέντε χιλιάδες έχουν επαναπροσληφθεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
µέσω αυτού του προγράµµατος. Πεντέµισι χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιστήµονες έχουν ήδη επιχορηγηθεί
για να ανοίξουν τη δική τους δουλειά. Πάνω από πεντακόσια
ογδόντα άτοµα µε αναπηρία έχουν προσληφθεί µέσα στο 2009
και τριακόσια σαράντα άτοµα µέσα στο 2010.
Το 2011 εντατικοποιούµε την προσπάθειά µας, ώστε αυτά τα
προγράµµατα να επιτύχουν το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Πρώτον, εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε την υλοποίηση
τοπικών ολοκληρωµένων προγραµµάτων για την καταπολέµηση
της ανεργίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας, µέσα από προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περιοχής.
Είναι προγράµµατα, που υλοποιούνται από αναπτυξιακές συµπράξεις µε τη συµµετοχή ΟΤΑ, Τοπικών Επιµελητηρίων, Συνδέσµων Επιχειρήσεων, ΜΚΟ, Συνεταιρισµών, ή των νέων φορέων
της κοινωνικής οικονοµίας. Ήδη στο πιλοτικό πρόγραµµα για την
Καστοριά έχει εξασφαλιστεί απασχόληση για τετρακόσια πέντε
άτοµα και επιχορήγηση για σαράντα εννέα νέους ελεύθερους
επαγγελµατίες.
∆εύτερον, εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε προγράµµατα
για εξατοµικευµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής και απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας για νέους, για κατάρτιση εργαζοµένων σε
νέες µορφές οργάνωσης και διοίκησης, για τηλεκπαίδευση και
πιστοποίηση σε επαγγέλµατα της νέας οικονοµίας.
Τρίτον, εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε µετατροπή του παθητικού µέχρι τώρα επιδόµατος ανεργίας σε ενεργητική επιταγή
επανένταξης, µέσω της εργασίας και της επαγγελµατικής κατάρτισης που διαλέγει ο ίδιος ο άνεργος.
Τέταρτον, εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε τη διεύρυνση
θέσεων κοινωνικής εργασίας στο νέο θεσµικό πλαίσιο, που δηµιουργούµε.
Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω πριν λίγο στο Υπουργικό
Συµβούλιο τις βασικές αρχές του σχεδίου νόµου, που πρόκειται
να βγει σε δηµόσια διαβούλευση και να κατατεθεί σύντοµα στη
Βουλή, µε το οποίο δηµιουργούµε για πρώτη φορά στη χώρα µας
κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλαδή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν µε τη µορφή επιχειρήσεων περιορισµένης
ευθύνης µε στόχο την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών. Ο στόχος τους είναι η παροχή είτε υπηρεσιών, παραδείγµατος χάριν,
κοινωνικής φροντίδας είτε η υποστήριξη ευπαθών οµάδων για
ένταξη στην αγορά εργασίας ή και την κοινωνική επανένταξη είτε
η παραγωγή και εµπορία τοπικών προϊόντων ή και υπηρεσιών
συλλογικού χαρακτήρα, όπως παραδείγµατος χάριν, ο καθαρισµός ακτών, δασών, ή ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων
από νέους κ.ο.κ..
Σε αυτό το πλαίσιο µπορούν να ενταχθούν και οι δοµές του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», για το οποίο ύστερα από δίµηνες διαπραγµατεύσεις εγκρίθηκε η συγχρηµατοδότηση και συνέχιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2011. Μπορούν να
µετεξελιχθούν, δηλαδή, αν οι δήµοι το επιθυµούν σε κοινωνικές
επιχειρήσεις κοινωνικής ωφέλειας, ώστε να καταστούν βιώσιµες
παράλληλα µε τη διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς
και όσων εξυπηρετούνται.
Το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, ένα νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο που δηµιουργούµε για την παροχή µικροπιστώσεων και
µικροδανείων µε ευνοϊκούς όρους θα υποστηρίξει αποφασιστικά
τις ανωτέρω δράσεις.
Πέµπτον, εντείνουµε τις προσπάθειές µας µε ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούστηκαν και πολλά γράφτηκαν για τις ρυθµίσεις που λίγες µέρες πριν ψηφίσαµε για τις εργασιακές σχέσεις.
Η πραγµατικότητα είναι µία: Με δυσκολίες και µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις καταφέραµε να βελτιώσουµε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις του µνηµονίου και να διασφαλίσουµε ότι µέσα
από το θεσµό των ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συµβά-
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σεων, επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν πρόβληµα, µπορούν να
διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, χωρίς να αποδοµείται αλλά αντίθετα να ενισχύεται το σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Χωρίς να καταργείται
το δικαίωµα της υποχρεωτικής επέκτασης των κλαδικών συµβάσεων, παρά µόνο για όσες επιχειρήσεις συνάψουν ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις. Χωρίς να καταστρατηγούνται ως κατώφλι ασφάλειας οι όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης.
Ανατρέχοντας στα Πρακτικά της συζήτησης στη Βουλή το
1990, όταν ψηφίστηκε ο ν. 1876/1990 που θεµελίωσε το δικαίωµα στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη χώρα
µας, µακριά από τον άκρατο κρατικό παρεµβατισµό του ν.
3239/1955, δεν µπορώ παρά να αναφερθώ στις ουσιαστικές επισηµάνσεις του τότε εισηγητή του Συνασπισµού, του Νίκου Γαλανού:
Είπε: «Οι συµβάσεις των επιχειρήσεων, οι επιχειρησιακές συµβάσεις, µέχρι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε αποτελούν άτυπες
συµφωνίες εργαζοµένων και εργοδοτών. Όµως, αυτές οι άτυπες
συµφωνίες υπάρχουν στη ζωή χιλιάδες, εφαρµόζονται, υπογράφονται, αλλά δεν κατοχυρώνονται από το νόµο. Ο νόµος, λοιπόν,
που καλούµαστε να ψηφίσουµε» -µιλούσε για τις επιχειρησιακές
συµβάσεις- «έρχεται να θεσµοθετήσει την παρουσία των συµβάσεων και της πολυµορφίας των άλλων συµβάσεων που έχει η ζωή
αναδείξει, νοµίζω, τα τελευταία χρόνια.».
Το ίδιο δεν γίνεται σήµερα; Προφήτευσε «ότι θα έρθει µία
στιγµή, όπου η συζήτηση θα γίνει όσον αφορά σε ποιο πλαίσιο θα
υπογράφονται οι συµβάσεις, και τα θέµατα που θα καλύπτουν,
αλλά και σε ποιο επίπεδο τελικά θα κατοχυρωθεί αυτή η σύµβαση». Η στιγµή αυτή έφθασε.
Ισχυριζόταν -και σωστά- ότι έπρεπε να διατηρηθούν ως βασικές κόκκινες γραµµές η ενίσχυση των εργαζοµένων στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων σε όλα τα ζητήµατα που τους αφορούν
αλλά και η προστασία της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Αυτές είναι και οι βασικές αρχές που υπηρετήσαµε µε τις ρυθµίσεις που φέραµε στη Βουλή και αποτελούν ήδη νόµο του κράτους.
∆όθηκε τελικά µία λύση, που πιστεύουµε ότι είναι ικανοποιητική. Με τη λύση που δώσαµε, οι εκκρεµότητες ως προς το µνηµόνιο έκλεισαν, όπως άλλωστε επιβεβαίωσε χθες ο εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, για να προστατεύσουµε περισσότερο
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές εργοδοτών, δίνουµε ιδιαίτερο βάρος το 2011 στην ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθµιση της Επιθεώρησης Εργασίας και
στην καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας.
∆ηµιουργούµε ένα ευέλικτο, ανεξάρτητο και αποτελεσµατικό
σώµα επιθεώρησης, το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας. Θεσπίζουµε µε την κάρτα εργασίας, ένα νέο σύστηµα ηλεκτρονικού
ελέγχου εργασίας και ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, ως κίνητρο
ένταξης στο νέο σύστηµα προγραµµατίζουµε τη σταδιακή µείωση εισφορών τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων
κατά 25% µέχρι το 2013 ξεκινώντας –προσεκτικά, σταδιακά- από
το 10% µέσα στο 2011.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καθρέφτης, όπως είπα πριν, της πραγµατικής οικονοµίας είναι η αγορά εργασίας. Αποτελεί ευθύνη της
πολιτείας να µην αφήσει κανένα συµπολίτη µας στο περιθώριο.
Γι’ αυτόν το λόγο προχωράµε πιλοτικά το 2011 στη χορήγηση
κάρτας δικαιούχων βασικών κοινωνικών υπηρεσιών για ευπαθείς
οµάδες, για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τροφή, στέγαση, µεταφορές και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Έχουµε ήδη εξαγγείλει την πλήρη κάλυψη πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης για όλους
σχεδόν τους ανέργους. Προχωράµε, σε συνεργασία µε τον
ΟΟΣΑ, σε καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών προγραµµάτων και των επιδοµατικών παροχών, ώστε να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητά τους -που είναι χαµηλή- και να επανασχεδιάσουµε, όπου χρειάζεται, τις πολιτικές µας στον τοµέα αυτό.
∆ηµιουργούµε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τα άτοµα µε αναπηρία, ώστε να βάλουµε οριστικά τέλος σε αποκλεισµούς από
την εργασία και άλλα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα.

3180

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνεργαζόµαστε µε τον ιδιωτικό τοµέα για την υλοποίηση στοχευµένων προγραµµάτων για την καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας και τη
στήριξη των νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας.
Ξεκινάµε, εντός του 2011, την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την οµαλή ένταξη µεταναστών στις τοπικές
κοινωνίες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, µε τη διασφάλιση, σε όλα
τα επίπεδα διακυβέρνησης, των ατοµικών και κοινωνικών τους
δικαιωµάτων.
Παρακολουθούµε στενά την υλοποίηση των ρυθµίσεων του
νόµου για την προστασία των καταναλωτών από την υπερχρέωση.
Επειδή τις τελευταίες ηµέρες υπάρχουν πολλά δηµοσιεύµατα
σχετικά µε την απροθυµία των τραπεζών να ανταποκριθούν στο
στάδιο του εξωδικαστικού συµβιβασµού, θέλω να τονίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η εφαρµογή του νόµου δεν εξαρτάται από
τη συµµετοχή ή όχι των τραπεζών. Εάν ένας υπερχρεωµένος καταναλωτής δεν τα βρει µε την τράπεζα, τότε από το Γενάρη µπορεί να απευθυνθεί στο ειρηνοδικείο, το οποίο και θα αποφασίσει
σχετικά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε ευθύνη όχι µόνο να ενισχύσουµε όσους βρίσκονται σήµερα στην αγορά εργασίας, αλλά να
βελτιώσουµε τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις γενιές που πρόκειται να µπουν στην αγορά εργασίας.
Για το σκοπό αυτόν προτεραιότητά µας αποτελεί η εξυγίανση
των ασφαλιστικών ταµείων. Κι αυτό θα συµβεί µε τους εξής τρόπους:
Με επέκταση του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα ταµεία, µε εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικής
καταχώρισης παραπεµπτικών των ιατρικών πράξεων και υποκατάσταση της συνταγογράφησης πρωτοτύπων µε αντίγραφα φαρµακευτικά προϊόντα. Υπολογίζουµε ότι από αυτές τις δράσεις θα
εξοικονοµήσουµε για το 2011 περίπου 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Με διαµόρφωση ενιαίου πλαισίου παροχής υπηρεσιών Υγείας
µεταξύ των µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υγείας
του ΕΣΥ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Με αναβάθµιση όλων των µηχανισµών ελέγχου για την οικονοµική και διοικητική λειτουργία των ταµείων.
Με την ολοκλήρωση των αναλογιστικών µελετών που ήδη ολοκληρώνονται για τα ταµεία, αλλά και για τα κύρια επικουρικά
ασφαλιστικά ταµεία.
Και πάνω απ’ όλα, µε την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής µέσω της αναβάθµισης της λειτουργίας του
ΣΕΠΕ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στοίχηµα και κοινή µας δέσµευση για το
2011 είναι να υλοποιήσουµε όλα τα διαρθρωτικά µέτρα που θα
πυροδοτήσουν τα επόµενα χρόνια µια βιώσιµη αναπτυξιακή διαδικασία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουµε όλα αυτά είναι η
συναίνεση και η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών συµµαχιών. Συναίνεση και συµµαχίες πάνω στα αυτονόητα, πάνω σε τοµές που
σήµερα δεν µπορούµε και δεν πρέπει να αναβάλουµε.
Πάνω απ’ όλα, όµως, χρειάζεται να ανακτήσουµε την αυτοπεποίθησή µας ότι πραγµατικά µπορούµε να διορθώσουµε τα
κακώς κείµενα στη χώρα µας. Όπως είπε ένας µεγάλος ψυχολόγος και φιλόσοφος, ο Γουίλιαµ Τζόουνς, «η πληγωµένη αυτοπεποίθηση κάνει τους ανθρώπους πιο αγωνιστικούς, αρκεί να µη
µείνουν οι πληγές για πολύ ανοικτές».
Σας καλώ να προχωρήσουµε µπροστά, να κλείσουµε το γρηγορότερο δυνατό αυτές τις πληγές.
Σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό για το 2011.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία Κατσέλη.
Οφείλω να πω ότι η αναφορά σας στον Μπέρτραντ Ράσελ δεν
ήταν καλτ, ήταν πολύ humanitarian, όπως ο λόγος σας, εξόχως
ανθρωπιστικός, για το θέµα που µιλάµε.
Παρακαλώ τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον
κ. Θοδωρή ∆ρίτσα, να κάνει χρήση του δωδεκαλέπτου του από
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του Βήµατος.
Έχετε το λόγο, κύριε ∆ρίτσα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η οµιλία της
κυρίας Υπουργού Εργασίας, της κ. Κατσέλη, που µόλις κατήλθε
από το Βήµα, ήταν σε διαφορετικό τόνο και σε διαφορετική κατεύθυνση απ’ όσα είχαµε ακούσει από άλλους Υπουργούς, κορυφαίους της Κυβέρνησης, µέχρι τώρα, που εστίαζαν στο φόβο
µπροστά στη χρεοκοπία και στην ανάγκη των διαρθρωτικών αλλαγών µε µονόδροµο τις επιλογές που κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Κυρία Κατσέλη, το µόνο το οποίο, πράγµατι, είχε τον ίδιο τόνο,
ήταν ότι η ανάκαµψη έρχεται το 2012. Αυτό είναι ένα νεοπαγές
επιχείρηµα της Κυβέρνησης. Και δεν το καταλαβαίνω, δεν εξηγείται, διότι ξέρουµε όλοι ότι το ίδιο το µνηµόνιο µιλά για το 2014
-ως υπολογισµό- ότι, δηλαδή, τότε µπορεί να υπάρξει, εφόσον
όλα υλοποιηθούν µε ιδανικό τρόπο, πρωτογενές πλεόνασµα της
τάξης της µισής µονάδας. Χρειάζεται πολύ µεγαλύτερη εξήγηση,
για να µην είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασµα, ένα επικοινωνιακό
κλειδί, µία πλασµατική δηλαδή αισιοδοξία, µπροστά στη διογκούµενη οργή και δυσφορία της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτά δεν τα λέω εγώ. ∆εν κάνω αξιολογήσεις. Εν πάση περιπτώσει, όµως, η συζήτηση για τον προϋπολογισµό πρέπει να γίνεται σε πραγµατική βάση κι όχι µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
Προχωρώ αµέσως στη συµπλήρωση αυτής της επισήµανσης
µε την αναφορά που έκανα και πριν, µε τη χρεοκοπία ως µπαµπούλα.
Η χρεοκοπία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν κάνω
λάθος, είναι ένα συντελεσµένο γεγονός. Απλώς ρυθµίζεται µε
βάση τις ανάγκες αναπαραγωγής ενός ολόκληρου συστήµατος
της ελεύθερης οικονοµίας και της ελεύθερης αγοράς και όχι ως
φροντίδα για τη χώρα µας ή φιλευσπλαχνία των µεγάλων εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι εξηγώ:
Ήδη έχουµε δροµολογηµένες πολιτικές σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτές που βρίσκονται σε κρίση -ιδιαίτερα στις πλέον αδύναµες οικονοµίες- όπως η ελληνική ή η ιρλανδική ή η ισπανική ή της Πορτογαλίας, όπου όλες αυτές, κατά
µία περίεργη συγκυρία, µέχρι πρότινος –και η χώρα µας συµπεριλαµβάνεται σε αυτό- εθεωρούντο πρότυπα αναπτυξιακών µοντέλων και ρυθµών ανάπτυξης. Μην το ξεχνάµε.
Το γεγονός ότι τώρα διαπιστώνουµε ότι όλα τα προηγούµενα
χρόνια τίποτα δεν είχε γίνει καλό «αναπτυξιακά», νοµίζω ότι είναι
πολύ υποκριτικό. ∆ιότι η ισχυρή Ελλάς ήταν, κατά τις βεβαιώσεις
όλων των προηγουµένων κυβερνήσεων –και του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας ∆ηµοκρατίας- ένα γεγονός, µία πραγµατικότητα, µε βάση
την οποία πρόβαλαν –και ο κ. Σηµίτης και ο κ. Μητσοτάκης παλαιότερα και ο κ. Καραµανλής στη συνέχεια- τη µονόδροµη προοπτική του ανοίγµατος στις αγορές και της συµπόρευσης, της
προσαρµογής στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Όλα τα µοντέλα ανάπτυξης εξαντλούν τα όριά τους.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Σήµερα δεν είναι µόνο η ελληνική
κρίση, είναι η ευρωπαϊκή κρίση. Και αντιµετωπίζεται µε τους ίδιους όρους και τους ίδιους κανόνες.
Η Γερµανία δεν έχει ελλείµµατα. Πλεονάσµατα έχει και σκανδαλωδώς µεγάλα. Η Γερµανία δεν έχει ύφεση. Έχει χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, αλλά ύφεση δεν έχει. Κι, όµως,
έχουµε σήµερα πολιτική µείωσης –όχι διατήρησης, µείωσης- των
εργατικών εισοδηµάτων -για φέτος µισή µονάδα- και προοπτική
ακόµα µεγαλύτερης. Αυτά πώς εξηγούνται;
Πώς εξηγούνται διαφορετικά από το ότι για να πάρει µπρος η
µηχανή, πρέπει να πληρώσουν συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού και δη οι µισθωτοί, οι εργαζόµενοι.
Αυτό είναι και το µοντέλο που προβάλει ο σηµερινός προϋπολογισµός.
Εποµένως, γίνονται θυσίες από τον «περήφανο λαό» που,
πράγµατι, ποτέ δεν θεωρεί τα εµπόδια ανυπέρβλητα, όπως
σωστά επεσήµανε η κυρία Υπουργός µόλις πριν. Όµως, κυρία
Υπουργέ, ο ελληνικός λαός πλέον θεωρεί και την Κυβέρνησή σας
και την πολιτική σας εµπόδιο, το οποίο πρέπει να υπερβεί. Και
όντως έτσι είναι.
Το αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι η επιδοµατική πο-
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λιτική, δεν µπορεί να είναι η καταβαράθρωση των εργασιακών
σχέσεων, η πλήρης ανασφάλεια, η µείωση των µισθών, η µείωση
των εισοδηµάτων και ταυτόχρονα η ανάπτυξη µιας «προστατευτικής οµπρέλας»! Κύριος οίδε µάλιστα µε ποιους όρους, πότε και
πώς, σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουµε και που τόσο
πολύ καλά την ωραιοποιήσατε.
∆εν θα είχα αντίρρηση. Μακάρι, να πετυχαίνατε µία τέτοια και
τόσο αποτελεσµατική προστατευτική οµπρέλα. Αλλά να ξέρουµε
και τι περιγράψατε. Επιδοµατική πολιτική περιγράψατε. ∆ηλαδή,
να µην εξαθλιωθεί η ελληνική κοινωνία είναι το µέγιστο όριο του
στόχου
Αυτά πρέπει να λέγονται µε το όνοµά τους όταν δεν έχουµε
πολιτικές εσόδων, αλλά µόνο πολιτικές περιορισµού δαπανών.
Αυτή είναι ταξική πολιτική και αυτό είναι επιλογή σας. ∆εν είναι,
λοιπόν, δυνατόν να µιλάµε για διαρθρωτικές αλλαγές και να µην
εξηγούµε τι είναι αυτές. Περιγράψατε µερικές, αυτές που έχουν
ένα φιλικό προς την κοινωνία πρόσηµο, δηλαδή το κοινωνικό κράτος. Μα, το κοινωνικό κράτος διαρκώς και περιορίζεται, διαρκώς
και εξασθενεί, διαρκώς και διαλύεται σε όλα τα επίπεδα και µένει
µόνο η επιδοµατική πολιτική της οµπρέλας, για την αποτροπή
της εξαθλίωσης.
Αυτή είναι πράγµατι, η κρατούσα πολιτική, όχι µόνο στην Ελλάδα. Και δεν συνδέονται µε την χρεοκοπία, αλλά συνδέονται µε
την πολιτική αξιοποίησης της κρίσης, για την µεγαλύτερη αναδιανοµή εισοδηµάτων που έχει συντελεστεί στον τελευταίο
αιώνα. Οι µεγάλοι ανταγωνισµοί των κεφαλαίων, η φοβερή
κούρσα των ανταγωνισµών οδηγεί, πλέον, στη µόνη λύση, που
συµφωνούν όλοι οι κερδοσκόποι ανταγωνιστές, στη µείωση του
εργατικού κόστους και του κοινωνικού κράτους. Προς αυτήν την
κατεύθυνση κάθε φορά παρά τις αντιθέσεις που διαρκώς οξύνονται, βρίσκουν σηµείο σύγκλισης µε τα σύµφωνα σταθερότητας. Αυτές είναι οι εξελίξεις µεταξύ αυτών των σκληρά ανταγωνιζοµένων συµφερόντων των κυρίαρχων οικονοµικών αλλά και
πολιτικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν είναι δυνατόν, κυρία Υπουργέ, να µιλάµε για το χρέος και
να µην έχουµε τη στοιχειώδη παραδοχή για τις αιτίες. Ο κ. Παπακωνσταντίνου ούτε λίγο ούτε πολύ προχθές µας είπε ότι το
χρέος οφείλεται στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων!
Πέραν αυτού, το χρέος δεν είναι µόνο το δηµόσιο αλλά είναι
πλέον και το ιδιωτικό. Και δεν φτάνει η διαβεβαίωση που δώσατε
µόλις πριν, κυρία Υπουργέ, ότι τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
εκτός από τη διαπραγµάτευση µε την τράπεζα, έχουν και τα ειρηνοδικεία. Ήδη, από το Γενάρη θα κλάψουν µανούλες και στα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά, αλλά και στην λήξη του χρονικού
ορίου που είχατε δώσει για τις κατασχέσεις. Θα δοθεί νέο όριο
για τις κατασχέσεις, ή θα έχουµε πλέον τα κοράκια έτοιµα να κατασπαράξουν τα σπίτια των ανθρώπων; Αυτήν τη στιγµή σε όλη
την Ελλάδα αγωνιούν χιλιάδες άνθρωποι ως προς αυτό και δεν
είχαµε την παραµικρή διαβεβαίωση ούτε από εσάς ούτε από τον
κ. Παπακωνσταντίνου µέχρι τώρα.
Προς αυτήν την κατεύθυνση δεν έχουµε µία προσέγγιση για
την πραγµατική αύξηση των εσόδων του κράτους από την
πλευρά των εχόντων.
∆εν θέλω να ξαναπώ αυτά που είπα και πέρυσι και πρόπερσι
και αυτά που έλεγε τα προηγούµενα χρόνια ο Γιάννης ∆ραγασάκης για το εφοπλιστικό κεφάλαιο και για τη φορολογία των
πλοίων. Έχω όλα τα στοιχεία και από τον προϋπολογισµό, αλλά
και από το τι είναι το budget –να το πω έτσι- της εφορίας πλοίων
στον Πειραιά, που είναι µικρότερο από µια συνοικιακή ∆ΟΥ. Και
πάλι και στον τωρινό προϋπολογισµό τα προσδοκώµενα έσοδα
από φόρους για τα πλοία είναι µικρότερα από τα τέλη που δίνουν οι µετανάστες για την κατάθεση των εγγράφων τους για τη
νοµιµοποίησή τους από τα προβλεπόµενα έσοδα γι’ αυτό το
λόγο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό ακόµα, αν έχετε την καλοσύνη.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, µια τέτοια πολιτική, µια
τέτοια κυβέρνηση δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις πραγµατικές
ανάγκες.
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Είχαµε στη Βουλή, σ’ αυτήν τη συζήτηση, όλες αυτές τις µέρες
µία πανοµοιότυπη –ευτυχώς υπήρχαν µερικές φωτεινές εξαιρέσεις- αναπαραγωγή αυτών των επικοινωνιακών κλειδιών: Χρεοκοπία, ανάκαµψη το 2012, άσκηση θάρρους για την περήφανη
προσπάθεια του ελληνικού λαού που αντέχει και διαρθρωτικές
αλλαγές, χωρίς να τις εξηγούµε.
Κυρία Υπουργέ, την κρίση του δανεισµού την έφερε ο δανεισµός που ωφελούσε τους δανειστές. Τα έπαιρναν πίσω µε τις
ολυµπιάδες, µε τα C4I, µε τους πολεµικούς εξοπλισµούς και µε
την κατανάλωση, µε τα jeep, µε τις λιµουζίνες και µε όλα αυτά.
Όλοι οι δανειστές µας έχουν πάρει τα δάνεια πίσω και µε το παραπάνω.
Χρειάζεται, λοιπόν, µία στάση και ένα δίκτυο συµµαχιών σε όλη
την Ευρώπη και να αρνηθούµε τα δάνεια αυτά, που δεν είναι
πραγµατικά δάνεια, που επεβλήθησαν στην ελληνική οικονοµία
και στον ελληνικό λαό και να διαπραγµατευτούµε και να διεκδικήσουµε και να αλλάξουµε τους συσχετισµούς και να διώξουµε
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και όλους αυτούς τους οργανισµούς που θέλουν να χρησιµοποιήσουν την κρίση, για να κάνουν –όπως προείπα- την πιο βάρβαρη αναδιανοµή του πλούτου
σε βάρος των εργαζοµένων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
και παγκόσµια.
Εσείς προσαρµόζεστε στην πολιτική αυτή και δεν µπορείτε,
εποµένως, να δώσετε διέξοδο. Η αντίσταση σ’ αυτήν την πολιτική από τους πολιτικούς, από την πολιτική και από την κοινωνία,
είναι η µόνη λύση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόδωρο ∆ρίτσα, Βουλευτή Α’ Πειραιά και Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Βουλευτής Καστοριάς της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, έχει το λόγο για επτά λεπτά.
Κυρία Υπουργέ, θα κάνετε παραποµπή στον κ. Γαλανό, φαντάζοµαι, σε αυτά που µας είπατε.
Ορίστε, κύριε Τζηκαλάγια, έχετε το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Άκουσα µε µεγάλη προσοχή το λόγο
της κυρίας Υπουργού και παραλίγο να χειροκροτήσω –γιατί όχι;επειδή αναφέρθηκε και στην εκλογική µου περιφέρεια, την Καστοριά, όπου λίγο καιρό πριν ξεκίνησε η εφαρµογή του τοπικού
ολοκληρωµένου προγράµµατος για την ανεργία.
Συνειδητοποίησα, όµως, ότι στο µεγαλύτερο κοµµάτι του
λόγου σας, κυρία Υπουργέ, ήταν πολύ σωστά τα λόγια που λέγατε, αλλά ήταν όµορφα για έναν κόσµο αγγελικά πλασµένο.
Εάν, δηλαδή, αυτόν το λόγο τον εκφωνούσατε δύο χρόνια πριν,
θα τον αποδεχόταν κανείς, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει δεκαπέντε µήνες που βρίσκεστε στη διακυβέρνηση της χώρας και φέρετε σηµαντικό µερίδιο της ευθύνης για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η χώρα, µε το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση. Κι αυτός
είναι ουσιαστικά ο πρώτος καθαρά µνηµονιακός προϋπολογισµός που κατατίθεται. Σ’ αυτόν δείχνει η Κυβέρνηση τις πραγµατικές τις προθέσεις και την πορεία που ακολουθεί, µια πορεία
που φαίνεται να οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε αδιέξοδο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Η Νέα ∆ηµοκρατία, τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, πολιτεύεται µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ποτέ δεν είπε µισές αλήθειες, ποτέ δεν χάιδεψε τα αυτιά
των πολιτών, ούτε έπαιξε µε τους φόβους και τις αγωνίες τους.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να αποτάξει τις πολιτικές της ευθύνες για τα είκοσι χρόνια που ήταν στο τιµόνι της
χώρας, επιχείρησε, βλέποντας τα δύσκολα να έρχονται, να επιρρίψει όλες τις ευθύνες στα πέντε χρόνια που κυβερνήσαµε εµείς
τη χώρα. ∆υστυχώς γι’ αυτήν, αποδεικνύεται κάθε µέρα πως η
οικονοµική κρίση δεν είναι µόνον ελληνική, αλλά και ευρωπαϊκή.
Τρανή απόδειξη η προσφυγή της Ιρλανδίας στον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης και η συνεχής άνοδος των spreads για την
Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, ακόµη και για τη Γαλλία.
Λέτε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, να ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία κυβέρνηση και σε αυτές τις χώρες και να οδηγήθηκαν σε αυτήν την κατάσταση;
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Η Νέα ∆ηµοκρατία, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στον τόπο
και στους πολίτες, έχοντας πλήρη εικόνα της ευρωπαϊκής κρίσιµης πραγµατικότητας, είχε το πολιτικό θάρρος να υπερψηφίσει
στη Βουλή περισσότερα από τριάντα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κρίνοντας πως κινούνταν προς τη σωστή
πλευρά.
Από την άλλη, όµως, δεν θα σταµατήσει να δίνει τη µάχη ενάντια στο µνηµόνιο και σε όσες άλλες πρακτικές πιστεύει ότι όχι
µόνο δεν βοηθούν, αλλά καταβαραθρώνουν την οικονοµία της
χώρας µας.
Ένα τρανταχτό παράδειγµα αποτελούν οι επαπειλούµενες µαζικές απολύσεις από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, κυρίως απολύσεις όχι άµεσες, αλλά έµµεσες, µε τη µη ανανέωση των
συµβάσεων που λήγουν. Έτσι, το δηµόσιο ταµείο θα επιβαρυνθεί, καθότι θα δηµιουργήσουν µεγαλύτερες δαπάνες για αποζηµιώσεις και επιδόµατα ανεργίας, µικρότερες εισπράξεις από
φόρους εισοδήµατος και καταναλωτικούς φόρους, ΦΠΑ κ.α.. Θα
προκαλέσουν νέα ύφεση στην αγορά, νέες απολύσεις, νέα λουκέτα. Τελικά το κράτος δεν θα κερδίσει ταµειακά, ίσως να χάσει
κιόλας, αλλά θα βρεθεί µε πολλαπλάσια κοινωνικά προβλήµατα
και θα είναι πολύ δυσκολότερο να ανακάµψει αργότερα.
Αντίθετα, εάν παγώσει τις προσλήψεις στο δηµόσιο για τρία
χρόνια και ύστερα επιβάλλει τον κανόνα «ένας προσλαµβάνεται
για κάθε πέντε που συνταξιοδοτούνται», µέσα σε πέντε χρόνια
µπορεί να έχει µειωθεί ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων κατά
25%, χωρίς να εκτοξευθεί η ανεργία σε περίοδο βαθιάς ύφεσης
και χωρίς να επιβαρυνθεί το ίδιο το κράτος µε το κόστος της
ανεργίας.
Για να ανακάµψει η αγορά, χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζονται
επενδύσεις. Το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, λέει πως για πρώτη φορά µετά
από χρόνια έρχονται στην Ελλάδα επενδύσεις. Προφανώς σε
αυτές δεν περιλαµβάνεται και το φιάσκο µε την επένδυση του
Κατάρ στον Αστακό.
Οφείλουµε, όµως, να θυµηθούµε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, όταν
ήταν στην αντιπολίτευση για την επένδυση της COSCO στο λιµάνι του Πειραιά, τις τοποθετήσεις του κ. Παπανδρέου για τον
αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Ποιες ήταν τότε οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ; Πότε στήριξε την οποιαδήποτε µεταρρύθµιση;
Πότε ξεπέρασε τη λαϊκίστικη και µικροκοµµατική τακτική του;
Ποτέ! Ούτε σε µία περίπτωση.
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρονται ποτέ στο τι δεν έπραξαν από τη στιγµή που ανέλαβαν την εξουσία τον Οκτώβριο του
2009, µέχρι τη στιγµή που οδηγηθήκαµε στο µνηµόνιο και την
επιτήρηση. Η Κυβέρνηση λησµόνησε τις τεράστιες ευθύνες που
τη βαραίνουν, διότι δεν δανείστηκε από τις αγορές όταν ακόµη
µπορούσαµε να το κάνουµε, εξασφαλίζοντας έτσι τις δανειακές
ανάγκες της χώρας για τα επόµενα ένα-δύο χρόνια και στη συνέχεια, χωρίς πίεση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
διαρθρωτικές αλλαγές, που θα οδηγούσαν τη χώρα σε τροχιά
ανάπτυξης.
Την ίδια ώρα η πυροσβεστική πολιτική της Κυβέρνησης οδήγησε σε αδυναµία της χώρας µας να έχει πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές, στη µεγαλύτερη συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας,
την ύφεση σχεδόν στο 4%, τον πληθωρισµό στο 5,6%, σπάζοντας κάθε ρεκόρ, το δείκτη του λιανεµπορίου στις µείον σαράντα
πέντε µονάδες, το δείκτη της βιοµηχανίας στις µείον είκοσι τέσσερις µονάδες, το δείκτη του κατασκευαστικού τοµέα στις µείον
εξήντα έξι µονάδες, τις πωλήσεις στα αυτοκίνητα στο -32% για το
πρώτο εννιάµηνο του 2010, ως προς το αντίστοιχο του 2009.
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2011 προβλέπεται εκτίναξη της ανεργίας στο 14,5%, ενώ για το 2012 στο
15%. Έως το 2011 θα χαθούν πάνω από τριακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ως το τέλος της ίδιας χρονιάς υπολογίζεται ότι
τριακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες µικροµεσαίες και µεσαίες
επιχειρήσεις υπάρχει κίνδυνος να βάλουν λουκέτο.
Τα έσοδα είναι πολύ µικρότερα από αυτά που υπολογίζατε να
αποσπάσετε από τις φοροεπιδροµές. Οι δαπάνες δεν ελέγχονται, γι’ αυτό και περιορίζουν δραστικά το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων. Το δηµόσιο δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του,
προκειµένου να εµφανίσει µειωµένο έλλειµµα. Τα spreads στα
τέλη του Απριλίου ήταν στις πεντακόσιες µονάδες βάσης και σή-
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µερα φλερτάρουν στις χίλιες. Αυτό και µόνο το γεγονός αποτελεί ψήφο αποδοκιµασίας από τις αγορές στο πρόγραµµα του
µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Και αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα αποτελέσµατα
του πρώτου ηµιχρόνου µιας κυβέρνησης που έχει υποβιβαστεί
σε απλό διεκπεραιωτή των όρων του µνηµονίου.
Επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίµηση ότι το σχέδιο εξόδου από
την κρίση δεν ήταν το κατάλληλο. Το αναποτελεσµατικό µείγµα
οικονοµικής πολιτικής που ακολουθείτε, υποχρεώνει την Κυβέρνηση σε συνεχή λήψη νέων επώδυνων µέτρων, µέτρα που δεν
είναι απαραίτητα. Αντιθέτως, απαραίτητα ήταν και είναι µέτρα
που προτάσσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει εγκαίρως επισηµάνει και αναδείξει τις
αδυναµίες της εφαρµοζόµενης θεραπευτικής αγωγής και έχει
προτείνει συγκεκριµένα µέτρα ανάταξης και ανάπτυξης της οικονοµίας. Έχει καταθέσει στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της
χώρας από την κρίση, προωθώντας πολιτικές άµεσης συρρίκνωσης του δηµοσίου χρέους.
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει τα εξής: Αντισταθµιστικά
µέτρα συγκράτησης της ύφεσης µηδενικού ή ελαχίστου δηµοσιονοµικού κόστους, δηλαδή µέτρα ανάκαµψης της οικονοµίας
που εξουδετερώνουν ή αντισταθµίζουν το υφεσιακό αποτέλεσµα
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Επανορθωτικά µέτρα που αποκαθιστούν αδικίες και κυβερνητικές αστοχίες, όπως στις συντάξεις, αλλά και πρόσθετες δράσεις που συµψηφίζουν τις δηµοσιονοµικές απώλειες, όπως
µείωση της σπατάλης από συγκεκριµένους κωδικούς του προϋπολογισµού.
Πρωτοβουλίες αξιοποίησης και όχι εκποίησης της ανενεργής
ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων για να µειωθεί απευθείας το χρέος, µε µακροχρόνιες µισθώσεις, µε εµπορικές αξιοποιήσεις, µε την ανάπτυξη τουριστικής κατοικίας για αγοραστές υψηλής εισοδηµατικής στάθµης,
µε την αξιοποίηση λιµανιών, αεροδροµίων, µαρίνων κ.λπ..
Άµεσα αναπτυξιακά µέτρα, που απελευθερώνουν τη δυναµική
τής ανάπτυξης και βελτιώνουν το οικονοµικό κλίµα, όπως για παράδειγµα, η εξόφληση των οφειλών του δηµοσίου ως προς τις
επιχειρήσεις, οι επιστροφές φόρων, η καταπολέµηση του παραεµπορίου, η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης (παιδεία, έρευνα και καινοτοµία, προστασία του περιβάλλοντος).
Αναπτυξιακά µέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας µετά
την αποδέσµευση από το µνηµόνιο, µε µείωση των φόρων και
κλαδικές αναπτυξιακές πολιτικές, όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
∆έσµευση για µεγάλες αναπτυξιακές ανατροπές, που θα έλθουν στη µετά µνηµόνιο εποχή, αλλά που οφείλει η κοινωνία να
τις γνωρίζει και να τις στηρίζει από τώρα, όπως η µείωση της φορολογίας, γιατί οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές πληγώνουν
την ελληνική ανταγωνιστικότητα και απαγορεύουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η Νέα ∆ηµοκρατία επιζητεί της διαρθρωτικές αλλαγές. Πρότεινε και θα προωθήσει πολύ πιο ριζοσπαστικές αλλαγές από
αυτές που διατυπώνει το πρόγραµµα, αλλαγές που σπάνε τη
γραφειοκρατία, τον κρατισµό, τις στρεβλώσεις και ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Είµαστε το κόµµα που τόλµησε να πει το µεγάλο «όχι» στο µνηµόνιο, παρά τις πιέσεις να το αποδεχθούµε και εµείς παρά τα
ολοφάνερα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις του. Σήµερα ακόµη και
οι οπαδοί του µνηµονίου αρχίζουν να µετανιώνουν για τη στήριξη
που προσέφεραν.
Εµείς στη Νέα ∆ηµοκρατία πιστεύουµε στις δυνατότητες της
ελληνικής οικονοµίας. Πιστεύουµε στο επιχειρηµατικό δαιµόνιο
του Έλληνα, το οποίο όποτε αφέθηκε ελεύθερο έκανε θαύµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τελειώστε, σας παρακαλώ.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχα-
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ριστώ για την ανοχή σας, µε δύο λέξεις.
Προτάσσουµε την επιχειρηµατικότητα του Έλληνα ως µοχλό
ανάπτυξης, ανάπτυξη που απαιτεί το κράτος να συµβάλλει µε
ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ρυθµιστικό ρόλο και όχι να αποτελεί τροχοπέδη, λόγω της πολυπλοκότητας, της αβεβαιότητας
και της διαφθοράς.
Τέλος, η Νέα ∆ηµοκρατία θα καταψηφίσει τον προϋπολογισµό
και θα συνεχίσει να ασκεί σκληρή, αλλά εποικοδοµητική κριτική
στην Κυβέρνηση, µε γνώµονα µόνο το συµφέρον του ελληνικού
λαού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Τσηκαλάγια.
Έχω την τιµή να δώσω το λόγο στον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, Βουλευτή Β’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ, κ. Γρηγόρη Νιώτη.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ όλες αυτές τις
µέρες µε έκπληξη τη Νέα ∆ηµοκρατία, τόσο την ηγεσία της και
τους εκπροσώπους αυτής, όσο και τους απλούς συναδέλφους.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Ένας είναι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Λέω
όλες αυτές τις ηµέρες.
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Για τη Συµµαχία εάν θέλετε να
µιλήσουµε, να σας απαντήσω.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): ∆εν
προσέξατε, κυρία Μπακογιάννη. Είπα «όλες αυτές τις µέρες την
ηγεσία της Νέας ∆ηµοκρατίας, τους εκπροσώπους αυτής και
τους συναδέλφους». Είναι ήρεµοι, µε αυτοπεποίθηση, ως να
ήρθαν µε αλεξίπτωτο σε αυτή τη χώρα αµέσως µετά την κρίση.
Και είναι απίθανα αυτά τα οποία µας λένε. Ειλικρινά, εάν δεν
ήταν τόσο κρίσιµες οι περιστάσεις, θα µπορούσαµε και να το διασκεδάσουµε, αλλά δυστυχώς έχουµε φορτωθεί τεράστια βάρη
και ο λαός υφίσταται δεινά. Αλλά η Νέα ∆ηµοκρατία δεν θέλει
καθόλου να προϋπολογίσει το τεράστιο µερίδιο, το πολύ µεγαλύτερο, που έχει για τα αποτελέσµατα της πολιτικής της και της
κρίσης…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό το λέτε για την κ.
Μπακογιάννη τώρα, όχι για εµένα.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ (Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …η
οποία είναι εκρηκτική κρίση ελλείµµατος και εκρηκτική κρίση χρέους.
Και παρακολουθώ τα φοβερά επιχειρήµατα της ηγεσίας της
Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι παρέδωσαν, πράγµατι, κρίση χρέους και
κρίση ελλειµµάτων, αλλά το ΠΑΣΟΚ τη µετέτρεψε σε κρίση δανεισµού.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πίνακας της EUROSTAT.
που δεν είναι η πρώτη φορά που τον χρησιµοποιούµε, αναφέρει
ότι από 5,6% που ήταν το έλλειµµα το 2003, καταφέρατε και το
ανεβάσατε σε 15,4% το αναθεωρηµένο του 2009. Εάν διαβάζω
καλά τον πίνακα που δίνει η EUROSTAT για τους πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές για το έλλειµµα το 2009, Greece, πρώτη µε
µείον 15,4%. ∆εν είναι, λοιπόν, στοιχεία τα οποία τα χρησιµοποιούµε µόνο εµείς.
Η Ιρλανδία µείον 14,4%, το Ηνωµένο Βασίλειο 11,4%, η Ισπανία 11,1%, η Πορτογαλία…και πάει λέγοντας. Η Ελλάδα είναι
πρωταθλήτρια, λοιπόν, µέσω της Νέας ∆ηµοκρατίας σε κρίση ελλείµµατος, που είναι το µεγαλύτερο όλων των εποχών, 15,%. Την
ίδια ώρα η EUROSTAT παρουσιάζει το επίπεδο του χρέους την
Ελλάδα πάλι πρωταγωνίστρια µε 126,8%.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα των θριάµβων µιας πολιτικής που
η Νέα ∆ηµοκρατία δεν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώµη από τον ελληνικό λαό. Με αυτά τα ελλείµµατα και αυτό το
χρέος, περίπου 127% -θα ήθελα να σηµειώσω ότι χώρες όπως η
Ρουµανία, µε χρέος πολύ µικρότερο, περίπου 75%, προσήλθαν
στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- µέσο της πολιτικής του 2009
όπως ολοκληρώθηκε στην πενταετία, εξαετία σας, φτάσαµε να
εξέλθουµε των αγορών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας. Η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη να δανείζεται και
χρειάστηκε να δώσει µάχη ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώρ-
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γος Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του, για να µπορέσει να δηµιουργηθεί ο ελληνικός µηχανισµός στήριξης µε τα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, πάνω στα οποία στηρίζουµε όλη αυτήν την
προσπάθεια, η οποία οπωσδήποτε έχει και υποχρεώσεις. Μέσα
σε αυτές τις υποχρεώσεις είναι επιτέλους να µειώσουµε το έλλειµµα και να φτάσουµε σε πρωτογενή πλεονάσµατα, έτσι ώστε
να έχουµε τη δυνατότητα µετά το 2013 να έχουµε και µείωση του
χρέους. Πάµε προς αυτήν την πορεία; Οι θυσίες που έχει αναλάβει ο ελληνικός λαός πιάνουν τόπο;
Το αποτέλεσµα είναι πάρα πολύ σηµαντικό: Με ένα θετικό πρόσηµο, η Ελλάδα για πρώτη φορά να µειώνει το έλλειµµα σε ένα
χρόνο, το 2010, κατά 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. ∆εν υπάρχει τέτοιο αποτέλεσµα µέχρι τώρα σε καµµία χώρα. Αυτό βεβαίως,
οφείλεται στις θυσίες κυρίως που ανέλαβε ο ελληνικός λαός. Και
ευγνωµονούµε τον ελληνικό λαό για την ανοχή του και αναλαµβάνουµε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, αυτή η πορεία να
είναι πορεία µέσα από τις θυσίες που θα οδηγήσει επιτέλους τη
χώρα να σταθεροποιηθεί και να πάει παράλληλα, αµέσως µετά το
2012, στην πορεία της ανάπτυξης.
Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να απορεί, πώς µπορεί από το 2012 να αντιµετωπίζουµε θετικά και αισιόδοξα την πορεία προς την ανάπτυξη.
Της γενικής κυβερνήσεως τα αποτελέσµατα είναι τα εξής: Από
10% που ήταν το έλλειµµα το 2009, έχουµε το 2010 και το 2011
να πηγαίνει στο 0,7%. Άρα από το 2012 θα έχουµε πλεόνασµα,
αλλά στα έξοδα µείον έσοδα, όχι να υπολογίσουµε και τα τοκοχρεολύσια.
Ως εκ τούτου, έχουµε µια πολύ σοβαρή θετική εξέλιξη, εφόσον
ολοκληρωθεί ο προϋπολογισµός του 2011 µε την επιτυχία που
είχε ο προϋπολογισµός του 2010, να έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα στη στήλη «έσοδα µείον έξοδα» και άρα από εκεί και
µόνο θα έχουµε την πορεία µειώσεως του χρέους.
Απαντώ εποµένως και ως προς αυτό στους συναδέλφους της
Νέας ∆ηµοκρατίας και στην ηγεσία της, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ
συσσώρευσε χρέη µέσα σε τρία χρόνια, –110, 120 δισεκατοµµύρια- όσα σε έξι χρόνια συσσώρευσε η Νέα ∆ηµοκρατία. Τα 110
δισεκατοµµύρια, όµως, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα δανειστήκαµε για τα δικά σας λάθη, για τα δικά σας εγκλήµατα, για τα
δικά σας αποτελέσµατα, ενώ αντιθέτως σας αποδεικνύουµε µε
την πολιτική που ασκούµε ότι είναι µια πολιτική, η οποία και µειώνει τα ελλείµµατα και παράγει πρωτογενές πλεόνασµα και εξαφανίζει το χρέος. Στα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ θα κλείσει ο
κύκλος µέχρι το 2013 και θα έχουµε µία πορεία οπωσδήποτε, η
οποία θα τροχοδροµήσει στο πλαίσιο της ανάπτυξης δηµιουργώντας ένα νέο δείκτη αλληλεγγύης προς τους εργαζοµένους,
τους µικροµεσαίους, στην αγροτική τάξη, περισσότερο ένα δείκτη ευθύνης απέναντι στη νέα γενιά που σήµερα εµφανίζεται η
δική µας πολιτική γενιά να έχει υποθηκεύσει το µέλλον των νέων.
Είναι ευθύνη µας, στηριζόµενοι στον ελληνικό λαό, στην ανοχή
του και στις θυσίες που έχει αναλάβει, να επιτύχουµε σε αυτήν
την πορεία. Για το λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω και ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισµό ως προϋπολογισµό
συνέχειας και συνέπειας. Τον στηρίζω ως µια πράξη ευθύνης
απέναντι στη χώρα και τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Νιώτη για την αγόρευσή του.
Το λόγο έχει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαΐτσης Αποστολάτος, Βουλευτής Πειραιά.
ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έβλεπα στη «RAI 1» πριν λίγο ότι στην Ιταλία γίνεται κάτι παρόµοιο µε το σκηνικό που ζήσαµε και ζούµε εδώ. Το ίδιο και στην
Ισπανία.
Είµαστε εδώ και τέσσερις µέρες και µιλάµε σε αυτήν την Αίθουσα της Ολοµέλειας αρθρώνοντας ο καθένας µε τον πολύ δικό
του τρόπο ό,τι γνωρίζει και ό,τι επιθυµεί για τον προϋπολογισµό
του 2011. ∆εν έχουν δοθεί απαντήσεις σε αυτό το καίριο ερώτηµα: Τι είναι αυτό που θέλουµε και πως θα αποφύγουµε τη διαφαινόµενη αναδιάρθρωση του χρέους; Με δαπάνες ή εισο-
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δήµατα; Με φόρους ή κίνητρα; Με εσωτερική υποτίµηση ή µεγαλύτερη εσωτερική ζήτηση; Περιοριζόµαστε κατά µεγάλο
µέρος σε ρήσεις αόριστες και δεν µιλάµε για την ουσία, που είναι
µία, πώς θα βγάλουµε την Ελλάδα από την κρίση και όχι ποιος
έφταιξε και ποιος φταίει, αλλά τι κάνουµε τώρα.
Οι σοφοί έλεγαν πάντα: «Σήµερα πέτρα, αύριο άµµος, µετά
σκόνη». Κάποια στιγµή αυτό που µας φαίνεται σήµερα αξεπέραστο, θα έχει τελειώσει και θα έχει τελειώσει σίγουρα πιο γρήγορα
και καλύτερα αν κάνουµε τις σωστές κινήσεις. Συµβουλεύουν ότι
πρέπει να είµαστε έτοιµοι πάντα για το τίποτε, για να αποκτήσουµε τελικά τα πάντα, να είµαστε έτοιµοι για να ζήσουµε σαν
βασιλιάδες ή σαν ζητιάνοι.
Πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Η κρίση µάς βρήκε εξαιρετικά καλοµαθηµένους. Είχαµε µάθει να ζούµε µια επίπλαστη πραγµατικότητα µε ένα πλούτο που δεν υπήρχε σε µια ζάπλουτη χώρα.
Εγκαταλείψαµε τα τεχνικά επαγγέλµατα, την καλλιέργεια της
γης, εγκαταλείψαµε τα γράµµατα, την ελληνική παιδεία και στραφήκαµε στις υπηρεσίες µε τρόπο µονοδιάστατο, παραχωρώντας
την παραγωγή µας σε γειτονικές χώρες. Παραµελήσαµε αυτό
που γνωρίζαµε να κάνουµε καλύτερα και που η Ζακλίν ντε Ροµιγί
-που µας άφησε χθες- µας θύµιζε κάθε µέρα ότι το µόνο που ξέρουµε να παράγουµε και η µόνη µας ανάπτυξη είναι ο πολιτισµός, να παράγουµε πολιτισµό και να τον αξιοποιούµε προς
όφελός µας. Προς όφελος όλου του κόσµου τελικά εξάγοντάς
τον στον υπόλοιπο κόσµο.
Κάναµε κατάχρηση των χαµηλών δανειστικών επιτοκίων, µηδενίσαµε την εθνική αποταµίευση και σταθήκαµε σε µη παραγωγικές επενδύσεις. Καταχραστήκαµε ένα άκρως πελατειακό
σύστηµα. Και σήµερα καλούµαστε να προσαρµοστούµε σε µια
νέα πραγµατικότητα, να ζήσουµε µε τα λίγα και να καταλάβουµε
ότι ο ευτυχισµένος άνθρωπος ζει ακόµη και αν δεν βασιλεύει και
ζει πάρα πολύ καλά.
∆εν είµαι ο πιο κατάλληλος να µιλάω για χρήµατα, γιατί είµαι
από αυτούς που επαναλαµβάνουν τον κρητικό ποιητή που λέει:
«Αγάπα τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ. Ευχήσου για να ευτυχήσεις
και ζήσε τώρα, γιατί ήδη ο καιρός περνάει».
Νοµίζω ότι αυτή η φράσει είναι κλειδί για την κατάρτιση ενός
ανθρώπινου, και πάνω απ’ όλα, σωστού προϋπολογισµού µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Σ’ αυτήν την κατάσταση που βρισκόµαστε,
λέω, πως θα µπορούσε να βοηθήσει ένας σωστός προϋπολογισµός. Μια χώρα, όµως, που φτωχαίνει, που φοβάται και αισθάνεται εγκατάλειψη δεν είναι δυνατόν να καλύπτεται µε τέτοια
πονήµατα προϋπολογισµού, που δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν ειδικά
τον Έλληνα άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Η απόλυτη προτεραιότητα σήµερα είναι, να έχουµε όλοι τη
βαθιά πεποίθηση και πίστη ότι υπάρχει αύριο και αυτό είναι σίγουρο, να δώσουµε θέση στο χαµόγελο, στη χαρά της ζωής,
γιατί µας έχει καταλάβει µια εθνική κατάθλιψη. Να αγαπήσουµε,
για να αγαπηθούµε. Επαναλαµβάνω, να ζήσουµε, γιατί πέρασε
ήδη ο καιρός.
Πρέπει να ενισχύσουµε, µε δύο λόγια, αυτόν τον αναπτυξιακό
παράγοντα, που λένε οι επαΐοντες, µειώνοντας το σπάταλο κράτος και µόνον έτσι θα µπορέσουµε να ξαναβγούµε στις αγορές
το 2011, το 2012, το 2013, αλλά θα βγούµε. Μόνο που για να το
πετύχουµε, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε κάτι πιο βαθύ, ότι η
κρίση που βιώνουµε δεν είναι µόνο δηµοσιονοµική, είναι πρωτίστως κρίση πολιτική, συστηµική.
∆ιάβαζα σε φύλλο µεγάλης εφηµερίδας, στην τελευταία σελίδα, έναν πεφωτισµένο δεσπότη να λέει ότι «εµείς και καλά φέραµε τα πράγµατα εκεί και πώς είναι δυνατόν εµείς να δώσουµε
τη λύση». Μόνο, όµως, εάν αποκτήσουµε τη συνειδητότητα ότι η
κρίση είναι τέτοια, υπαρξιακή, θα καταλάβουµε ότι δεν αρκεί
απλώς να προσπαθούµε να σώσουµε αυτό που ήδη καταρρέει,
αλλά πρέπει επιτέλους, να δηµιουργήσουµε ένα νέο βιώσιµο σύστηµα, λαµβάνοντας υπεύθυνα και έµπρακτα υπ’ όψιν όλες τις
σοβαρές δυνάµεις του τόπου. Άλλωστε, είµαι απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι χωρίς παρτενέρ, κατάλληλο ή όχι, δεν χορεύεις. ∆εν
ξέρω εάν σας φαίνεται δεσµευτικό, εµένα πάντως µου φαίνεται
γοητευτική η ανάγκη να βάλεις και άλλους στο παιχνίδι.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να δηµιουργήσουµε και να λειτουργήσουµε ξανά συνθήκες ως Έλληνες. Αυτό σηµαίνει συλλογικό-
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τητα, δηµοκρατία και εθνικό φρόνηµα. Θέλουµε υπεύθυνες αποφάσεις από µία στιβαρή ηγεσία για την επίλυση των τεράστιων
πολλών άλλων προβληµάτων, στο πλαίσιο πάντα των εθνικών µας
διακυβευµάτων. ∆εν µπορούµε να ρυθµίζουµε τα οικονοµικά και
τις δαπάνες µας, ανεξαρτήτως των εθνικών προτεραιοτήτων µας,
του οχυρού δηλαδή που πρέπει να χτίσουµε απέναντι στην Τουρκία, του κόστους που έχουν για την Ελλάδα οι παράνοµοι µετανάστες.
Τέλος, ζητούµενο είναι να αντιστραφεί η αρνητική ψυχολογία,
χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει τον οποιονδήποτε καθησυχασµό
ή εφησυχασµό. Αυτού του είδους η ψυχολογία που έχει καλλιεργηθεί και υπάρχει, µπορεί να αντιστραφεί, εάν η κοινή γνώµη
πάψει να πιστεύει ότι τα πράγµατα είναι τόσο µαύρα όσο παρουσιάζονται και ότι υπάρχει οπωσδήποτε η θετική πλευρά και
προοπτική ή πιο πρακτικά, εάν τεθεί ένα συγκεκριµένο χρονικό
ορόσηµο, που οι περισσότεροι πολίτες πιστέψουν, ότι µετά από
αυτό, τα πράγµατα θα γυρίσουν καλά για τον τόπο και το σηµερινό σκηνικό θα αλλάξει για ένα σίγουρα καλύτερο αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουµε έναν προϋπολογισµό
που να προστατεύει το εθνικό κράτος και τον ελληνικό λαό.
Αυτός ο προϋπολογισµός, ως έχει, δεν πιστεύω ότι θα πετύχει
αυτό το 2011.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Βαΐτση Αποστολάτο, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Α’
Πειραιά.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη για την τριτολογία του.
Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η χώρα δεν µπορεί να βγει
από τα αδιέξοδά της, εάν δεν δηµιουργήσει νέο πλούτο. Και νέος
πλούτος µε ένα πολιτικό σύστηµα, το οποίο έχει ναρκοθετήσει
κάθε αναπτυξιακή προοπτική, δεν µπορεί να δηµιουργηθεί. Γι’
αυτό χαίροµαι, που η Νέα ∆ηµοκρατία πήρε την πρωτοβουλία
για την Αναθεώρηση του Συντάγµατος και χαίροµαι, επίσης, που
η Κυβέρνηση δέχθηκε αυτήν την πρόταση. Όµως, και αυτό δεν
φτάνει. Εµείς, πολύ σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι µε συγκεκριµένες προτάσεις, προτάσεις που άλλωστε είχαµε συµφωνήσει και
στην Αναθεώρηση του 2007.
Θυµάµαι τότε, όταν συζητούσαµε την Αναθεώρηση, ότι εµείς,
ως Νέα ∆ηµοκρατία, είχαµε δεχθεί πάρα πολλές από τις προτάσεις που είχαν προτείνει οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, µεταξύ των
οποίων και το νέο τρόπο σύνταξης του προϋπολογισµού, αυτό
δηλαδή που αποδεικνύει στη σηµερινή κρίση ότι περίπου 80 δισεκατοµµύρια ευρώ απολογιστικά δεν έχουν περάσει από τη
Βουλή, δηλαδή το σύνολο του δηµοσίου χρέους του 2009. ∆ιότι
τα υπόλοιπα χρήµατα είναι τόκοι. Είναι 180 δισεκατοµµύρια.
Αυτό είναι το πρόβληµα, το οποίο δηµιούργησε το ΠΑΣΟΚ.
Για δικούς του εσωκοµµατικούς λόγους και κυρίως για το
άρθρο 16, το ΠΑΣΟΚ ναρκοθέτησε την Αναθεώρηση του Συντάγµατος και σήµερα, µε βάση τις διαδικασίες του Συντάγµατος, η νέα Αναθεώρηση να γίνει µετά το 2017. Γι’ αυτό πολύ
φοβάµαι ότι θα χρειαστεί –και εκεί πρέπει να συνηγορήσουµε
όλοι- µόλις η Νέα ∆ηµοκρατία καταθέσει τις προτάσεις της στα
άλλα κόµµατα, να πάµε σε µία θεσµική κοινοβουλευτική επανάσταση που θα ξαναπροσδιορίσει το πολιτικό µας σύστηµα από
αρχική βάση. Και αυτό δεν µπορεί να γίνει, παρά µόνο µε προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία, µε συντακτική Βουλή.
Επειδή άκουσα πάρα πολλούς και τον τελευταίο οµιλητή, που
αντλεί την καταγωγή του από την Κρήτη και µάλιστα από τα Ανώγεια, τον κ. Νιώτη, να µιλούν για το χρέος και το έλλειµµα, θα
πρέπει να του πω ότι το χρέος είναι η αρρώστια και το έλλειµµα
είναι ο πυρετός. Τον πυρετό µπορείς µε χίλιους τρόπους να τον
καταπολεµήσεις, όµως την αρρώστια πώς την θεραπεύεις; Αυτό
είναι το πρόβληµα. Το χρέος, είναι το µεγάλο θέµα και το χρέος
είναι παιδί του ΠΑΣΟΚ. Τι να κάνουµε;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
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Κανείς από την Κυβέρνηση, κανείς οικονοµολόγος δεν θα στοιχηµατίσει ποτέ σ’ αυτήν τη Βουλή, για κανένα λόγο, ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν είναι υπεύθυνο για το 92% του χρέους. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά το χρέος το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα ήταν σε οµόλογα. Χρωστούσε, δηλαδή, η Ελλάδα περίπου 280 δισεκατοµµύρια οµόλογα. Σήµερα θα προστεθούν και 110 δισεκατοµµύρια
ενυπόθηκα δάνεια. Αυτό είναι τραγωδία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μάλιστα, γι’ αυτούς που στηρίζουν το µνηµόνιο και κυρίως για
τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τους λέω ότι θα πρέπει να ξαναδούν
τη Σύµβαση. Σας διαβάζω ενδεικτικά κάποιες διατάξεις του µνηµονίου. Σελίδα δέκα: «Η Ελλάδα δεν µπορεί να πάρει δάνειο από
άλλο δανειστή». Ακόµα, δηλαδή, και αν βρούµε δάνειο µε 2%,
δεν µπορούµε να το πάρουµε.
Σελίδα είκοσι, παράγραφος 13, εδάφιο 1: «Αντίθετα, ο δανειστής µπορεί να πουλήσει το δάνειό του». Μπορεί, δηλαδή, οποιαδήποτε από τις χώρες που µας έδωσαν το δάνειο να το
πουλήσει ακόµη και στα Σκόπια ή στην Τουρκία.
Σελίδα είκοσι ένα, παράγραφος 14, εδάφιο 1: «∆εν δικάζεται η
διαφωνία µας µε οποιαδήποτε χώρα στην Ελλάδα, αλλά δικάζεται στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και µε το αγγλικό δίκαιο». Γιατί
στο αγγλικό δίκαιο; ∆ιότι το αγγλικό δίκαιο είναι το δίκαιο των πιστωτών. ∆ίνει τη δυνατότητα στον πιστωτή να έρθει σε οποιαδήποτε ∆ΕΚΟ και να πάρει οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία.
Ακόµα και τις φρεγάτες, τις οποίες φτιάχνουµε στα ναυπηγεία
της Γαλλίας και της Ολλανδίας, µπορεί να πάει ο πιστωτής και να
τις δεσµεύσει. Αυτό υπογράψαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέω, επίσης, ότι όλες αυτές οι διατάξεις –και δεν είναι του
παρόντος να τις αναλύσω όλες- είναι αυτές που δένουν χειροπόδαρα την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε υπερκαλύψει
τη δευτερολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν δεν κάνουµε βαθιές
τοµές στο πολιτικό µας σύστηµα, όπως σας περιέγραψα προηγουµένως, δεν µπορεί να δοθεί λύση στο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστώ.
Είναι η στιγµή που θα µιλήσει ο Υπουργός Εξωτερικών…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για
τρία λεπτά.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει κάποια δυνατότητα να µιλήσουµε…
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Μόνο για τρία λεπτά θα µιλήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Υποχρεωτικά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρος Ευθυµίου
έχει το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
τόσο ορατό στον καθένα από τις εργασίες ήδη τόσων ηµερών
στον προϋπολογισµό και τις εκατόν πενήντα αγορεύσεις έως
τώρα, ότι υπάρχει µία συγκεκριµένη, συµπαγής πρόταση πολιτικής για την έξοδο από την κρίση, όπως την έχει καταθέσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό.
Υπάρχουν, επίσης, αντίπαλοι λόγοι και από τα κόµµατα της
Αριστεράς, αλλά υπάρχει µία απέραντη σύγχυση από το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Ποτέ άλλοτε δεν παρουσιάστηκε σ’ αυτό το Κοινοβούλιο µία Αξιωµατική Αντιπολίτευση, η
οποία να έχει πάρα πολλές φωνές.
Επίσηµα πια, µε τη δική της πολιτική κίνηση, η κ. Μπακογιάννη
εξέφρασε µία άλλη προσέγγιση στα ίδια ζητήµατα. Από τη Νέα
∆ηµοκρατία, όµως, ακούστηκαν τόσες διαφορετικές φωνές, που
νοµίζω ότι µε οξυδέρκεια, αλλά και πολιτική αποτελεσµατικότητα
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Κεφαλογιάννης, όταν
άκουγε τόσες µέρες ένα είδος ορφανών του κ. Καραµανλή να
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υπερασπίζουν τα ανυπεράσπιστα, όταν έβλεπε παραλλαγές προτάσεων που δεν απηχούν µία ενιαία γραµµή, ήρθε να καταλήξει
στην πιο άγονη, την πιο αντιπαραγωγική και την πιο αναληθή
«γραµµή», ότι όσα συµβαίνουν οφείλονται στο ΠΑΣΟΚ, είτε ιστορικά είτε συγχρονικά.
Αυτή η θέση, επειδή καταπίπτει στη συνείδηση του ελληνικού
λαού, δεν θα άξιζε ίσως καν να αποτελέσει αντικείµενο ειδικότερου σχολιασµού, αν δεν έκρυβε κάτι βαθύτερο και ιδιαίτερα επικίνδυνο: Ότι µία µείζων θεσµική δύναµη, που είναι το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που δυνάµει συµβολίζει µια επερχόµενη κυβέρνηση, λέει επίσηµα στον ελληνικό λαό ότι όχι
απλώς δεν έχει εξάγει τα συµπεράσµατα από την πολιτική της,
αλλά αν τυχόν ποτέ ήταν αναγκασµένος ο ελληνικός λαός να
κάνει µία επιλογή προς τη Νέα ∆ηµοκρατία, θα υφίστατο ακριβώς
τα ίδια τα οποία υπέστη την τελευταία εξαετία, τα οποία µας οδήγησαν εδώ που οδήγησαν και τα οποία θα οδηγήσουν σε νέο
κύκλο κρίσης και καταβύθισης της χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο µόνος τρόπος να βγούµε από την
κρίση είναι να αναγνώσουµε τα αίτιά της. Και τα αίτιά της είναι
παρόντα στο σηµερινό λόγο της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι δηλαδή
µπορεί κανείς σήµερα να προτείνει στον ελληνικό λαό πως µπορούµε να συνεχίσουµε τη ζωή µας µε τα δανεικά και να θεωρούµε ότι ανάπτυξη είναι τα δανεικά, κοινωνική πολιτική είναι τα
δανεικά, έτσι ώστε -δέχοµαι, κύριε Κεφαλογιάννη, τη δική σας
εκτίµηση, της παράταξής σας- να έχουµε το εξής µοναδικό: Το
χρέος, κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, στις 7 Μαρτίου του 2004
ήταν 161 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ό,τι χρέος έκανε το ελληνικό
κράτος από την ίδρυσή του και είναι χρέος που κυρίως εκτινάχθηκε στην περίοδο διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη.
Θέλετε να δεχθούµε τα 168 που λένε άλλες στατιστικές αναγνώσεις; ∆έχοµαι ακόµα και τα δικά σας στοιχεία για τα 180, ότι
δηλαδή βρήκατε 180 δισεκατοµµύρια χρέος στις 7 Μαρτίου του
2004. Η εκτίναξη του χρέους όµως από τα 180 δισεκατοµµύρια
σε 300, δηλαδή κατά 120 δισεκατοµµύρια, είναι δικό σας παιδί,
όπως δικό σας παιδί είναι η διάλυση των µηχανισµών της οικονοµίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε εδώ ο τότε Υπουργός σας, ο κ.
Αλογοσκούφης, να µας λέει το ∆εκέµβριο του 2008, στη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2009, ότι το έλλειµµα θα είναι 2%.
Αυτό έλεγε εδώ ο κ. Αλογοσκούφης και τον χειροκροτούσε ο κ.
Καραµανλής σε εκείνο το έδρανο.
Το 2% παραδέχτηκε τον Σεπτέµβριο του 2009 η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι είναι 6%. Και το 6%, που παραδέχτηκε
στους Ευρωπαίους και τον ελληνικό λαό, αποδείχτηκε ότι είναι
15,4%. Ο συνδυασµός του ελλείµµατος 15,4%, της εκτίναξης του
χρέους κατά 120 δισεκατοµµύρια σε πεντέµισι χρόνια και η
πτώση της ανταγωνιστικότητας της χώρας κατά τριάντα µία θέσεις είναι αυτό που αποτυπώθηκε στο µνηµόνιο. ∆ηλαδή, το µνηµόνιο είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας.
Αυτό που κάνουµε σήµερα είναι η έξοδος από το µνηµόνιο,
ώστε το Μάιο του 2013 η Ελλάδα να ακουµπάει στα πόδια της οικονοµικά, να παράγει πρωτογενή πλεονάσµατα, να µην έχει καµµία δέσµευση προς τρίτους, ώστε να χαράξει µία πορεία
αξιόπιστη, αναπτυξιακή, που αυτή µόνο µπορεί να εξασφαλίσει
κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης, µε δική µας προσπάθεια και
όχι από ξένους και εξαρτήσεις. Αυτό θα το πετύχουµε, παρά τις
απόψεις σας και εναντίον στις απόψεις σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΡΟΥΤΣΑΣ (Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι αλλαγές που ζήσαµε τη χρονιά που τελειώνει ήταν όντως δραµατικές και υποχρεωθήκαµε
από τις συνθήκες να αναθεωρήσουµε δεδοµένα δεκαετιών. Χρειάστηκε να λάβουµε σκληρές αποφάσεις και επώδυνα µέτρα και
δεν φαντάζοµαι να πιστεύει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ή και
έξω από αυτήν, ότι υπάρχει κυβέρνηση, η οποία δεν θα προτιµούσε να λαµβάνει µέτρα φιλολαϊκά και ευχάριστα.
Οι επιλογές, όµως, ήταν µόνο δύο. Είτε αφήνουµε τη χώρα να
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χρεοκοπήσει, αφήνουµε δηλαδή τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους απλήρωτους είτε ανασκουµπωνόµαστε και δροµολογούµε όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού. Η
κριτική είναι θεµιτή και κάτι παραπάνω από κατανοητή. Μπορεί
ωστόσο κάποιος να ισχυριστεί ότι όλα έβαιναν καλώς τα προηγούµενα χρόνια; Ότι όλα ήταν καλώς καµωµένα; Μήπως δεν βλέπαµε όλοι ότι αρµενίζαµε στραβά; Όσο, όµως, τα ταµεία και τα
πορτοφόλια µας ήταν γεµάτα, έστω µε δανεικά, αναβάλαµε διαρκώς τις αλλαγές για αργότερα. Όσο βρίσκονταν πρόθυµοι δανειστές, οι µεταρρυθµίσεις µπορούσαν να περιµένουν. Ώσπου
τα δανεικά τελείωσαν και µαζί τελείωσαν και οι ευχάριστες πολιτικές. Τα ταµεία και οι τσέπες άδειασαν µε λίγα λόγια.
Τις ευθύνες του καθενός τις γνωρίζει πρώτος ο ελληνικός
λαός. Ό,τι και να πείτε και εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη, έχει έρθει
η ώρα να αλλάξουµε τον τρόπο που σκεφτόµαστε, τον τρόπο
που πράττουµε, έχει έρθει η ώρα να αλλάξουµε τους εαυτούς
µας προς όφελος του τόπου. Και σήµερα γνωρίζουµε καλά τι
πρέπει να γίνει και αν θέλουµε να έχουµε µία ελπίδα για το µέλλον, πρέπει να µην υπολογίσουµε πολιτικό κόστος ή προσωπικές
φιλοδοξίες.
Χρήµατα ξέρουµε όλοι ότι δυστυχώς δεν µπορούµε να δώσουµε. Αντιθέτως κόβουµε, δυστυχώς είναι αναπόφευκτο αυτό.
Μπορούµε, όµως, να δώσουµε στον πολίτη κράτος. Όχι περισσότερο, αλλά σωστό κράτος. Μια πιο λειτουργική και αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που θα σέβεται τον πολίτη, όταν
πηγαίνει στο σχολείο, όταν νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο, όταν
βρίσκεται στην εφορία. Μπορούµε να εξαλείψουµε τις αδικίες,
αλλά και την ατιµωρησία και να εµπεδώσουµε στον πολίτη το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης της ισονοµίας και της ισότητας. Μπορούµε να του δώσουµε αξιοπρέπεια και την πεποίθηση
ότι όσα γίνονται σήµερα, γίνονται πλέον µε διαφάνεια, αξιοκρατία και αίσθηµα ευθύνης. Είναι τόσο σηµαντικό αυτό, ιδιαίτερα
για τη νέα γενιά που χάνει δυστυχώς την εµπιστοσύνη και την ελπίδα στην ίδια την πατρίδα της. Αυτά είναι στο χέρι µας, µπορούµε και οφείλουµε να τα δώσουµε στον πολίτη και µάλιστα το
συντοµότερο δυνατόν.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ενίσχυση του ρόλου της χώρας στην περιφέρειά
µας και τη διεθνή σκηνή. Κάθε Έλληνας διπλωµάτης είναι η φωνή
της Ελλάδας που πασχίζει να αναστρέψει τη δυσµενή εικόνα για
τη χώρα που σκόπιµα καλλιέργησαν κάποια διεθνή ΜΜΕ και κερδοσκοπικοί κύκλοι. Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ειδικά σήµερα οι διπλωµάτες µας στο εξωτερικό. Υψηλού
επιπέδου στελέχη, επιφορτισµένα µε την εθνικής σηµασίας αποστολή, δίνουν και αυτοί την ίδια µάχη, την καθηµερινή µάχη για
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, πολλές φορές µε
αυτοθυσία.
Αναγνωρίζω δε, ότι η περικοπή της ειδικής αποζηµίωσης που
λαµβάνουν όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ήταν εξαιρετικά επώδυνη σε πολλές περιπτώσεις. Από αυτό το Βήµα, το Βήµα της
Βουλής των Ελλήνων, θέλω να εκφράσω την εκτίµησή µου στο
∆ιπλωµατικό Σώµα και σ’ όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών για την ωριµότητα και το αίσθηµα ευθύνης µε
το οποίο την αντιµετώπισαν.
Το συνολικό ποσό πρόβλεψης του Υπουργείου Οικονοµικών
για τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, οικονοµικού έτους 2011, ανέρχεται σε περίπου 330 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτό αποτελεί µείωση της τάξεως του 22% σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του 2010, φέρνοντάς µας στο επίπεδο του οικονοµικού έτους 2002. Σε απόλυτες τιµές, η εν λόγω µείωση ανέρχεται σε 64 περίπου εκατοµµύρια ευρώ.
Αναπόφευκτες αυτές οι περικοπές και η συµβολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην προσπάθεια εξυγίανσης του δηµόσιου
τοµέα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδεικνύει ότι µπορεί να πρωτοστατήσει στον εξορθολογισµό των εξόδων, χωρίς να ζηµιώσει τη
διπλωµατική εκπροσώπηση της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, το
Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργούσε µέχρι πρόσφατα µε όρους
παρελθόντος. Ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών µας ήταν επιβεβληµένος, όχι µόνο από την οικονοµική δυσχέρεια της χώρας,
αλλά κυρίως από την εποχή. Το ίδιο και η αναδιοργάνωση του
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Υπουργείου Εξωτερικών. ∆υστυχώς, αναγκαστήκαµε ακόµα και
να πάψουµε τη λειτουργία κάποιων αρχών µας στο εξωτερικό.
Το κάναµε όµως αυτό µόνο µετά από σοβαρή µελέτη. Υποθέτω
ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι για παράδειγµα τα Γενικά Προξενεία, που λειτουργούσαν στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες δεν απαντούσαν πλέον στις σηµερινές ανάγκες της χώρας.
Ακόµη, προχωρούµε στην κατάρτιση νέου οργανογράµµατος
του Υπουργείου Εξωτερικών, στη σύνταξη νέου οργανικού
νόµου, στη χρήση νέων συστηµάτων που βασίζονται στις τελευταίες τεχνολογίες για τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης,
στις τηλεπικοινωνίες µέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον
πολίτη. Για όλα αυτά και για την οικονοµία του χρόνου, θα µου
επιτρέψετε να καταθέσω ένα σχετικό σηµείωµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτριος ∆ρούτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν σηµείωµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιτρέψτε µου να επαναλάβω µία φράση από την περσινή µου
οµιλία, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισµό. Στο Υπουργείο Εξωτερικών οδηγός µας θα είναι πάντα η εκπροσώπηση της
Ελλάδας µε υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, αλλά χωρίς υπερβολές και σπατάλες. Ακόµη και τα πιο µικρά µέτρα εξοικονόµησης
πόρων και µείωσης της σπατάλης είναι σηµαντικά. Εάν µε αυτόν
τον τρόπο µπορέσουµε να εξοικονοµήσουµε έστω και ένα µηνιάτικο ενός συµπολίτη µας, ήδη αξίζει την προσπάθεια και πιστεύω βαθιά σ’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην κορυφή των προτεραιοτήτων και του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν µπορεί παρά να βρίσκεται η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης. Σας θυµίζω ότι
στις αρχές του 2010, όταν προτείναµε την ίδρυση ενός οικονοµικού µηχανισµού σταθεροποίησης, που θα έδινε άµεσες απαντήσεις, αλλά θα αποτελούσε συνάµα ένα ουσιαστικό βήµα
εµβάθυνσης του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος προς µία κοινή οικονοµική διακυβέρνηση, κανένας µα κανένας δεν ήταν διατεθειµένος να το συζητήσει. Την Παρασκευή, όµως, στις Βρυξέλλες
αυτό που ακουγόταν αδιανόητο, έγινε πραγµατικότητα, χάριν
στις προτάσεις, στην επιµονή και τον καθαρό λόγο που άρθρωσε
ο Έλληνας Πρωθυπουργός. ∆ιότι πλέον η φωνή της Ελλάδας
έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και αυτό είναι το πιο σηµαντικό
όπλο για την αντιµετώπιση της κρίσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο Σκοπιανό, η θέση µας είναι
γνωστή. Επιδιώκουµε ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό
για κάθε χρήση, erga omnes και η επίλυση του θέµατος της ονοµασίας, αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των Σκοπίων σε
ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο Κυπριακό, επιδιώκουµε συνολική λύση µε βάση τα ψηφίσµατα του Συµβουλίου του ΟΗΕ και πλήρη σεβασµό στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Πλαίσιο των σχέσεών µας µε την Τουρκία είναι
ο πλήρης σεβασµός του διεθνούς δικαίου, των κυριαρχικών δικαιωµάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Και δεν
µπορεί να υπάρξει συνεκµετάλλευση στο Αιγαίο µε τα σηµερινά
δεδοµένα. Καµµία συνεκµετάλλευση. Το ξεκαθαρίζω για άλλη
µία φορά αυτό, µιας και το θέµα αυτό φαίνεται να είναι της µόδας
τελευταία.
Επανέλαβα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εν συντοµία τις θέσεις αυτές για τα κύρια εθνικά θέµατα, προς αποφυγή της
όποιας παρεξήγησης, διότι κάποιοι προφανώς δεν πείθονται αν
δεν τις ακούν καθηµερινά. ∆υστυχώς, πολλοί στην Ελλάδα σπεύδουν να υιοθετούν δηλώσεις που εκφράζουν είτε Τούρκοι ή Σκοπιανοί αξιωµατούχοι, ως γεγονότα. Αναρωτιέµαι ειλικρινά, πώς
µπορούν τέτοιες δηλώσεις να έχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία, απ’
ό,τι τα λόγια της ελληνικής Κυβέρνησης; Εξηγήστε το µου αυτό.
Αυτές οι θέσεις της Ελλάδας, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν χρειάζονται καθηµερινή επιβεβαίωση, διότι πρόκειται
για τους βασικούς άξονες και τους στρατηγικούς στόχους της
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι είναι δεδοµένοι, διαχρονικοί και αποδεκτοί από την µεγάλη πλειονότητα των πολιτικών δυνάµεων της χώρας και το τονίζω αυτό. Πρέπει, όµως, να
µιλήσουµε καθαρά και στο εσωτερικό.
Υπάρχει µερίδα του πολιτικού και δηµοσιογραφικού κόσµου
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που κρυµµένοι πίσω από µεγάλα λόγια, κατηγορίες, καταστροφολογία ή µαξιµαλισµό, επιδιώκει στην πραγµατικότητα την στασιµότητα και την αδράνεια. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους το
διεθνές δίκαιο, η Χάγη και η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κακές επιλογές. Ενδεδειγµένη στάση είναι η
αδράνεια και η άµυνα. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, η Ελλάδα
είναι πολύ αδύναµη για να µιλήσει µε την Τουρκία. Παραβλέπουν,
όµως, το γεγονός ότι η δική τους πολιτική την κάνει αδύναµη.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ποτέ το θάρρος να µιλήσουν
ανοικτά στον ελληνικό λαό, να πουν και κάποιες αλήθειες, εάν
χρειαστεί. Πιστεύω ότι τον υποτιµούν, αρνούµενοι να κάνουν συζήτηση ουσίας και µένουν στα συνθήµατα. Οι άνθρωποι αυτοί
βλέπουν την Ελλάδα µικρή. ∆εν θα δεχθώ, όµως, ποτέ τον ισχυρισµό ότι η Ελλάδα είναι µικρή ή κράτος µειωµένων δυνατοτήτων, λόγω της κρίσης.
Η Ελλάδα έχει θέσεις καθαρές, που βασίζονται στο δίκαιο, έχει
ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και έξυπνη διπλωµατία. ∆εν έχει
τίποτα να φοβηθεί. Όλα γίνονται µε συστηµατική και σοβαρή
προετοιµασία, αλλά και µε επιθετική διπλωµατία, χωρίς το φόβο,
µπροστά σε πρωτοβουλίες. Να το ξεκαθαρίσουµε. ∆εν κάνουµε
καµµία διαπραγµάτευση. Με την Τουρκία είµαστε γείτονες,
έχουµε σχέσεις, έχουµε όµως και προβλήµατα. Στο παρελθόν
βρεθήκαµε ακόµη και στα πρόθυρα του πολέµου. Πιστεύω, λοιπόν, ότι είναι στάση ευθύνης να διερευνήσουµε εάν µπορούµε
να ξεπεράσουµε αυτά τα προβλήµατα, πάντα µε σεβασµό στις
θέσεις, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντά µας και αυτό ακριβώς
κάνουµε.
Κάτι ακόµα. Με την Τουρκία δεν µιλάµε για να δώσουµε, όπως
ισχυρίζονται κάποιοι. Αντιθέτως µιλάµε για να διεκδικήσουµε και
να κατοχυρώσουµε δικαιώµατά µας, που προβλέπονται από το
διεθνές δίκαιο. Πάντως, δεν µπορώ να δεχθώ µοιρολατρικά ότι είµαστε καταδικασµένοι να παραµένουµε εχθροί. Πρέπει επιτέλους
να καταρρίψουµε και οι δύο πλευρές κάποιους µύθους που
έχουν δηµιουργηθεί και καλλιεργηθεί µε την πάροδο του χρόνου.
Εµείς, λοιπόν, δεν θα σταθούµε µόνο στη µονότονη επανάληψη των αυτονόητων θέσεων της Ελλάδας. Εµείς θα προσπαθήσουµε κάτι περισσότερο µε προτάσεις, καινοτόµες ιδέες, µε
πρωτοβουλίες. Όπως παραδείγµατος χάριν τη σκέψη που εκφράσαµε για µια ανοικτή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ακόµη και σε επίπεδο κορυφής, µετά τις εκλογές του Ιουνίου
στην Τουρκία, για να ξαναβάλουµε την ενταξιακή διαδικασία της
Τουρκίας στη σωστή βάση και να θέσουµε όλους ενώπιον των
ευθυνών τους. Για να µην κρύβονται κάποιοι πίσω από το Κυπριακό ή να επικαλούνται πόσο µεγάλη και σηµαντική είναι η
Τουρκία σήµερα, προκειµένου να παρακάµψουν τους κανόνες.
Αλλά και για να πάψει η Τουρκία να τσιµπολογάει, αν θέλετε, ό,τι
της αρέσει από το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, χωρίς ανταλλάγµατα,
όπως πράττει σήµερα. Μία συνάντηση, λοιπόν, για την Τουρκία,
µε θέµα την Τουρκία, µε την Τουρκία στο τραπέζι ως υποψήφια
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα παραπάνω.
Προσβλέπω, λοιπόν, στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση
για τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και τη συνεδρίαση
του Εθνικού Συµβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που θα συγκαλέσω αρχές του επόµενου χρόνου, όπου θα µπορέσουµε να συζητήσουµε σε βάθος όλα αυτά τα θέµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, βρισκόµαστε σήµερα ενώπιον
ενός ακόµη παράδοξου. Εκείνοι που ευθύνονται για την κατάσταση, εκείνοι που µίκρυναν την Ελλάδα, µας λένε σήµερα «Μην
αναλαµβάνετε πρωτοβουλίες. Η χώρα είναι αδύναµη». Μας λένε,
δηλαδή, να κλειστούµε στο καβούκι µας, να είµαστε απόντες από
τη Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, να εγκαταλείψουµε
το ζωτικό µας χώρο και τα εθνικά συµφέροντα στην τύχη τους,
όπως ακριβώς έκαναν οι ίδιοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Μας εγκαλούν επειδή επιµένουµε στην επιθετική διπλωµατία
και σε προτάσεις που δηµιουργούν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο
άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Επιχειρούν και πάλι να στηριχθούν σε θεωρίες συνωµοσίας, να δηµιουργούν ατµόσφαιρα
φόβου και σύγχυσης. Κρύβονται πίσω από ανέξοδα και λαϊκίστικα
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συνθήµατα και στερεότυπα, όπως περί µυστικής διπλωµατίας.
Ας τελειώνουµε, όµως, µε αυτήν την υποκρισία και αυτές τις
παραστάσεις. Θεωρεί κάποιος σήµερα ότι υπάρχει µία ελληνική
Κυβέρνηση, η οποία θέλει να βλάψει τη χώρα; Πώς γίνεται κάθε
φορά, όποιο κι αν είναι το κόµµα, η Κυβέρνηση να θέλει να ξεπουλήσει τη χώρα και η Αντιπολίτευση και µόνο η Αντιπολίτευση
να είναι πατριωτική; Να σας εξοµολογηθώ ότι και σήµερα ως Κυβέρνηση και εχθές ως αντιπολίτευση, εγώ το ίδιο πατριώτης
νιώθω και ένιωθα και πάντα µε µοναδικό γνώµονα το συµφέρον
της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.
Είπαµε ότι επιδιώκουµε τη συναίνεση και τη συνεργασία και το
εννοώ και το ξέρετε όλοι σας, έχουµε συζητήσει πολλές φορές
εδώ στη Βουλή γι’ αυτά τα θέµατα. ∆εν σας κρύβω ότι χαίροµαι
που και ο ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος εξέφρασε στην οµιλία του
σήµερα παρόµοια άποψη και βούληση και ελπίζω να τον ακολουθήσουν όλοι σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά προέχει το συµφέρον του τόπου ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, όπως σήµερα. Και
ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Και τις ευθύνες δεν
υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγουµε. Θα µας καταλογιστούν
έτσι κι αλλιώς. Θα κριθούµε όλοι για το αν αντιληφθήκαµε την
κρισιµότητα της κατάστασης, για το αν αρθήκαµε στο ύψος των
περιστάσεων.
Ο καθένας, λοιπόν, ας δώσει τη δική του απάντηση στα ερωτήµατα. Εγώ πάντως, προτιµώ τη σηµερινή κριτική, ακόµη και την
άδικη κριτική, από το βλέµµα του παιδιού µου αύριο που θα µε
ρωτά γιατί δεν κάναµε αυτό που έπρεπε όταν είχαµε την ευκαιρία, αλλά και την υποχρέωση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού Κοζάνης κ. Γεώργιος
Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούσαµε µε προσοχή τον Υπουργό Εξωτερικών, ωστόσο,
κύριε Υπουργέ, ένα ερώτηµα που πλανάται στους Έλληνες πολίτες είναι αν τελικά θα καταλήξει θετικά η συµφωνία που έχει
υπογράψει η χώρα µας µε τη Ρωσία για τη µεταφορά του πετρελαίου, αλλά και του φυσικού αερίου, που εφόσον ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί, θα καταστήσει η χώρα µας, όπως έχουµε πει
την εποχή της υπογραφής, ένα γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Εδώ πλανώνται πολλά ερωτηµατικά στους Έλληνες πολίτες και αξιώνουν
µια ξεκάθαρη απάντηση.
Ένα δεύτερο ερώτηµα, που είναι επίκαιρο και αφορά πάλι και
το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αυτό που µας παρουσιάστηκε
ως µοναδική ευκαιρία και ως ένα θείο δώρο από τους Αµερικανούς επιστήµονες του Πανεπιστηµίου του Ντέιβις της Καλιφόρνιας, όπου µετά από αναλύσεις που έκαναν στα ελαιόλαδα της
αµερικάνικης αγοράς βρέθηκε ότι µεταξύ όλων των έξτρα παρθένων ελαιολάδων που κυκλοφορούσαν στην αγορά της Αµερικής, τα ιταλικά και τα ισπανικά ελαιόλαδα που κυριαρχούν και
στη συγκεκριµένη αγορά, ήταν νοθευµένα και ψευδεπίγραφα κυκλοφορούσαν στην αγορά ως έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.
Εδώ και δύο µήνες που έχει πάρει διάσταση το θέµα στην αµερικανική αγορά και γενικώς στις Ηνωµένες Πολιτείες, παρ’ όλο
που έχουµε καταθέσει και ως Νέα ∆ηµοκρατία εδώ και δεκαπέντε µε είκοσι µέρες µια ερώτηση και ζητάµε από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών, να
µας πουν τι ενέργειες έκαναν για να αξιοποιήσουµε αυτήν τη µοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται στα χρονικά της πατρίδας
µας όχι µόνο δεν έχουµε πάρει απάντηση, αλλά δεν έχουµε δει
και ενέργειες που θα µας έπειθαν πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για να εκµεταλλευτούµε αυτήν τη µοναδική ευκαιρία.
Και αυτό έχει µεγάλη σηµασία τη στιγµή που η χώρα µας παράγει περίπου τριακόσιους χιλιάδες τόνους ελαιόλαδο, το 80%
του οποίου είναι έξτρα παρθένο, στην αµερικανική αγορά καταναλώνονται περίπου διακόσιοι είκοσι χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου
και η Ελλάδα κατέχει µόνο το 2%. Άρα χωρίς καµµία άλλη προεργασία, απαιτείται ένα επιθετικό µάρκετινγκ για να αναδείξουµε
την ποιότητα του ελαιολάδου και να καλύψουµε αυτό το κενό
που δηµιουργείται τώρα, χωρίς εµείς –το τονίζω πάλι- να έχουµε

3188

κάνει κάτι γι’ αυτό. Απλά η πληροφορία ήρθε από τους Αµερικανούς επιστήµονες.
Τώρα, ως προς το θέµα µας, του προϋπολογισµού, κοµµάτι
του οποίου βέβαια είναι και η αγροτική οικονοµία, κυρίαρχο
προϊόν της οποίας είναι και το ελαιόλαδο, δίνουµε την εντύπωση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι απευθυνόµαστε στους συµπολίτες µας, τους οποίους θεωρούµε ότι µας παρακολουθούν µε
ενδιαφέρον και ίσως σε πολλές περιπτώσεις να επικροτούν και τη
στάση και τη συµπεριφορά µας, ενώ είναι βέβαιο ότι είναι θυµωµένοι, οργισµένοι και οι ίδιοι είναι πεπεισµένοι ότι το πολιτικό σύστηµα και γενικώς αυτό το σύστηµα που υπηρετούµε, έχει
χρεοκοπήσει. Έχει χρεοκοπήσει ως καρπός της χρεοκοπίας της
οικονοµίας µας, που είναι απότοκο της πνευµατικής χρεοκοπίας
της χώρας µας.
Και πώς καταλήξαµε σε αυτό το σηµείο; Πώς φτάσαµε ως εδώ;
Μα, όταν η χώρα µας καλείται να πληρώσει και τους τόκους και
τα τοκοχρεολύσια και να δανείζεται για να καλύψει αυτά τα ποσά,
είναι πολύ απλό και εύκολο να κατανοήσει κάποιος σε πόσο τραγική κατάσταση έχουµε φτάσει. Και φτάσαµε γιατί όλα αυτά τα
χρόνια κοροϊδεύαµε τους Έλληνες πολίτες και δανειζόµασταν
χρήµατα από το εξωτερικό για να συντηρούµε µία επίπλαστη ευηµερία και έτσι να καλύπτουµε και την ανάγκη του πολιτικού συστήµατος να επιβιώσει χωρίς να λαµβάνει και να υπόκειται στο
πολιτικό κόστος από πράξεις και αποφάσεις που θα έπρεπε να
λάβει έγκαιρα.
Αυτά που σήµερα λαµβάνονται µε το άλλοθι του µνηµονίου,
θα έπρεπε πολλά χρόνια νωρίτερα, µερικές δεκαετίες, να είχαν
γίνει πράξη µε πολιτικό θάρρος για να µην φτάσουµε εδώ που
φτάσαµε. Όµως, αυτό που ήταν µία εύκολη λύση για τις ηγεσίες
των κυβερνήσεων των προηγούµενων ετών, από το 1980 και
µετά, ήταν τα δανεικά από το εξωτερικό και τα χρέη στο χρέος
και για τις επόµενες γενιές.
Όµως, την ίδια ώρα που εµείς τροφοδοτούσαµε το πολιτικό σύστηµα και συντηρούσε αυτήν την κατάσταση, την ίδια ώρα η κατανάλωση στην πατρίδα µας αύξανε, η παραγωγή ολοένα και µειωνόταν, µε αποτέλεσµα όταν ήρθε η ώρα του ταµείου και του απολογισµού να γέρνει η ζυγαριά προς την πλευρά των εξόδων. Και
µάλιστα όταν µας ζητήσανε και το λογαριασµό οι χώρες οι οποίες µας δανείσανε, τότε έφτασε και η ώρα της κρίσης. Και όταν παράγουµε πολύ λιγότερα από αυτά που καταναλώνουµε, είναι λογικό και φυσικό επακόλουθο να οδηγηθούµε σε χρεοκοπία.
Την ίδια περίοδο, σύµφωνα και µε τις έρευνες της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης ∆ιαφάνειας στη χώρα µας, φαινόταν ότι η χώρα µας
πρωταγωνιστούσε σε θέµατα διαφθοράς, παραοικονοµίας και
φοροδιαφυγής. Εύκολα κατανοεί κανείς πως όλα αυτά τα χρόνια
τα χρήµατα που έρχονταν στην πατρίδα µας δεν έπιαναν τόπο.
Ακόµη και έναν παραγωγικό τοµέα, αυτόν της αγροτικής παραγωγής της χώρας µας -όπου από το 1980 µέχρι και το 2010, µέχρι
το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ήρθαν στην πατρίδα µας περίπου 80.000.000.000 ευρώ- καταφέραµε όλα αυτά τα χρόνια να
τον καταστήσουµε ελλειµµατικό. Το 1981-1982 η συµµετοχή του
πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας ήταν της τάξεως του
17,5%, ενώ σήµερα αγγίζει µόλις και µετά βίας το 3,5%. Άραγε
όλα αυτά τα χρήµατα ήρθαν για να οδηγήσουµε σε χρεοκοπία
και την αγροτική µας οικονοµία;
Τι δεν κάναµε, λοιπόν, καλά; Ίσως την απάντηση να την έδωσε
και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλος, ότι όλα αυτά
τα χρόνια µαζί τα φάγαµε. Όχι, κύριε Πάγκαλε, µαζί δεν τα φάγαµε. Οφείλετε εσείς που ξέρετε αυτούς µε τους οποίους τα φάγατε µαζί, να τους καλέσετε και να παραδώσετε όλα αυτά που
ανήκουν στον ελληνικό λαό, ώστε σιγά-σιγά να αρχίσουµε να
αποκαθιστούµε το αίσθηµα της δικαιοσύνης στην κοινωνία µας.
Όµως, και αυτή η κοινωνία δεν κατάφερε να αντιτάξει σε αυτά
τα εκφυλιστικά πρότυπα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της
πολιτικής, της αγοράς ή και άλλων κέντρων, τα πρότυπα, τα ιδανικά και τις αξίες του γένους µας, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί
στην εξάρτηση και στο αδιέξοδο. Θα µπορούσε µέσα από την
ιστορία µας να προβάλει τα πρότυπα των ηρώων, µέσα από τους
αγώνες τα πρότυπα των ευεργετών, µέσα από την Ορθοδοξία τα
πρότυπα των αγίων που µε ανιδιοτέλεια και µε προσφορά µέχρι
αυτοθυσίας δίνανε το παράδειγµα και ενέπνεαν τον ελληνικό λαό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να ξεπεράσει προβλήµατα στις πιο δύσκολες περιόδους της
ιστορίας µας, επί Βυζαντίου, επί Τουρκοκρατίας, επί γερµανικής
κατοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, σήµερα έχουµε µία άλλου είδους κατοχή, αυτή της οικονοµικής εξάρτησης της χώρας µας από τους δανειστές και µάλιστα µε πολύ επαχθέστερους όρους ακόµη και από τους
κατακτητές µας. Όπως καταγγέλλει και ο ∆ικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών, είναι αδιανόητο µία ελεύθερη χώρα να δίνει τη δυνατότητα, µε την υπογραφή όλων όσων υπέγραψαν εδώ στο Κοινοβούλιο το µνηµόνιο, να µεταβιβάζεται το δικαίωµα της λήψης των
οφειλοµένων από τις χώρες που έχουν δανείσει τη χώρα µας σε
κάποια άλλη χώρα. Φαντάζεται κάποιος εδώ µέσα εάν αυτό το
δικαίωµα µεταβιβαστεί στη γείτονά µας χώρα την Τουρκία;
Με αυτόν τον προβληµατισµό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
επισηµάνω ότι δεδοµένης της κατάστασης που βιώνουµε στην
οικονοµία µας και της έλλειψης αναπτυξιακού πνεύµατος και περιεχοµένου του παρόντος προϋπολογισµού, δεν ψηφίζουµε τον
προϋπολογισµό της χώρας, αλλά δεσµευόµαστε, όπως το έχει
κάνει και ο Πρόεδρός µας εδώ και µήνες τώρα, να καταθέτουµε
προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα δώσουν δικαίωµα
στην Κυβέρνηση να τις εκµεταλλευτεί, για να οδηγήσει τη χώρα
σε έξοδο από την κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να τηρούµε και
το χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Γικόνογλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό
Ηµαθίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
συζήτηση ενός προϋπολογισµού κάθε χρόνο, πέρα από το καθαρά τεχνικό της κοµµάτι µε νούµερα και προσθαφαιρέσεις, περιλαµβάνει και το σκέλος της πολιτικής ανάλυσης σε επιµέρους
θέµατα που αφορούν την πραγµατική οικονοµία, δηλαδή την οικονοµία που βιώνουν οι πολίτες και οι παράγοντες που την επηρεάζουν.
Προσωπικά αντιλαµβάνοµαι τη συζήτηση του προϋπολογισµού
του 2011 ως µία κορυφαία διαδικασία που δεν συγκρίνεται µε
καµµία άλλη στο παρελθόν της µεταπολιτευτικής µας δηµοκρατίας. Έχουµε για πρώτη φορά έναν προϋπολογισµό που είναι όχι
απλά, όπως συνηθιζόταν να λέγεται, ρεαλιστικός, αλλά ένα πόνηµα που διεισδύει βαθιά στα δοµικά προβλήµατα του κράτους,
επιχειρεί καίριες τοµές στα χρόνια αποστήµατα της κρατικής µηχανής και βάζει σε νέες ράγες το εκτροχιασµένο από καιρό τρένο
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Έχουµε επιτέλους, στα χέρια µας, έναν προϋπολογισµό ο
οποίος δεν δίνει ασπιρίνες για την εξυγίανση του µεγάλου
ασθενή που όλοι γνωρίζουµε, αλλά ισχυρές δόσεις των κατάλληλων φαρµάκων, για να µπορέσουµε σύντοµα να βγάλουµε την
Ελλάδα από το τέλµα. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη
Βουλή ένας προϋπολογισµός πραγµατικός και όχι δήθεν. Κοιτά
κατάµατα την πραγµατικότητα και µέσα από στοχευµένες προτεραιότητες φιλοδοξεί να πετύχει για πρώτη φορά µία πραγµατική και άκρως δραστική περιστολή της κρατικής σπατάλης.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ανέλαβε την ευθύνη
να φτιάξει από την αρχή το ελληνικό κράτος, βάζοντας τέλος στα
ψέµατα και τις υπεκφυγές και τις παλινωδίες που µας κόστισαν
την κατάρρευση του συστήµατος που βιώνουµε. Παραλάβαµε
µία Ελλάδα, όχι απλώς της καµένης γης, αλλά ολοσχερώς κατεστραµµένη, στα πρόθυρα µίας χρεοκοπίας η οποία απειλούσε
όχι µόνο την ελληνική δηµοκρατία, αλλά ευρύτερα όλο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Η προηγούµενη κυβέρνηση λειτούργησε µε
µία καταστροφική αδιαφορία αποδοµώντας τα αποτελέσµατα
κάθε προηγούµενης προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα της
ενωµένης Ευρώπης.
Οι πολίτες δυσανασχετούν µε τα σκληρά µέτρα που εφαρµόζονται για να βγούµε από την κρίση. Αυτοί οι πολίτες, όµως, ξέρουν καλύτερα απ’ όλους τους πολιτικούς, ότι εάν δεν µπει
«µαχαίρι» στο σπάταλο αυτό κράτος, δεν έχουν να ελπίζουν σε τίποτε άλλο. Οι πολίτες ξέρουν ότι ο πόνος τους θα πιάσει τόπο,
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µόνο αν η Κυβέρνηση προχωρήσει στο συµµάζεµα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, την οποία παροµοιάζουν µε τη µυθική Λερναία Ύδρα.
Με αυτό, λοιπόν, τον προσανατολισµό περιστέλλονται δραστικά
οι δαπάνες του δηµοσίου τοµέα και µπαίνουν οι βάσεις για την
έξοδο από την κρίση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε τη συζήτηση αυτού του προϋπολογισµού, δίνεται η ευκαιρία να προβληµατιστούµε και να αναλύσουµε τους παράγοντες εκείνους που συνθέτουν και επηρεάζουν
την οικονοµία σε διάφορους κλάδους. Συζητάµε, λοιπόν, για τον
προϋπολογισµό του 2011 και κατ’ επέκταση για την πολιτική που
θα εφαρµοσθεί τον επόµενο χρόνο για να βελτιωθούν οι οικονοµικοί δείκτες της χώρας και για ποιες πολιτικές θα ακολουθήσουµε για την ανάπτυξη των πιο δυναµικών κλάδων επάνω στους
οποίους η πραγµατική οικονοµία της χώρας.
Ως γνωστόν προέρχοµαι, όπως πολλοί από εσάς, από µία περιοχή που κατά κύριο λόγο η αγροτική της οικονοµία είναι ο κύριος πυλώνας της ανάπτυξής της. Τα τελευταία όµως χρόνια
βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε τέλµα και αυτό κυρίως µε την
αντιαναπτυξιακή πολιτική και την καταστροφική πολιτική που
εφαρµόσθηκε στον αγροτικό τοµέα όλα αυτά τα χρόνια.
Η αγροτική, λοιπόν, οικονοµία απορρόφησε πάρα πολλά κονδύλια στο παρελθόν, είτε από κοινοτικές επιχορηγήσεις είτε από
εθνικούς πόρους, µε τη µορφή ενισχύσεων. Επί σειρά ετών εφαρµόσθηκε µία πολιτική αντιµετώπισης των αγροτικών ζητηµάτων,
που θα µου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω της τελευταίας στιγµής, δίχως προγραµµατισµό, δίχως σοβαρές δοµές, δίχως πραγµατικό ενδιαφέρον και το κυριότερο δίχως καµµία αξιοπιστία.
Σήµερα, λοιπόν, ξέρουµε ότι αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
∆υστυχώς, φθάσαµε στο τέλος του γκρεµού. Τα ψέµατα, όµως
τελείωσαν και µαζί µε αυτά τελείωσαν και τα χρήµατα που ήταν
για πέταµα ή εάν προτιµάτε, το αντίστροφο. Ήρθε η ώρα να δείξουµε και να αντιληφθούµε ότι τα λάθη του παρελθόντος δεν
µπορούν να συνεχιστούν, να καταλάβουµε ότι έστω και µε καθυστέρηση πρέπει να περάσουµε στο στάδιο της επιχειρηµατικότητας, εάν θέλουµε να υπάρχει µέλλον για τα παιδιά µας στην
ελληνική ύπαιθρο.
Η αγροτική οικονοµία, λοιπόν, µπορεί να γίνει ανταγωνιστική
και εν µέσω της κρίσης πρέπει να διαµορφώσουµε το νέο πλαίσιο του αγροτοσυνεταιριστικού χώρου µε όρους που θα βάζει
τους Έλληνες αγρότες στο κάδρο των ευρωπαϊκών αγορών,
αφήνοντας πίσω την κρατικοδίαιτη αντίληψη που µας οδήγησε
εκτός αγορών.
Ξέρω ότι αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα όµως να
τονίσω ότι δεν µπορούµε να βάζουµε όλα τα πράγµατα στην ίδια
τύχη. Για παράδειγµα, θέλω να πω ότι η Αγροτική Τράπεζα, για
την οποία σήµερα συζητάµε, αρνείται να εγκρίνει την πιστοληπτική ικανότητα όλων αδιακρίτως των µεταποιητικών µονάδων
ροδακίνου και έχει φέρει τους παραγωγούς µας σε απόγνωση.
Είναι µονάδες εξαγωγικές που είναι και υγιείς και φερέγγυες. Θα
ήθελα, λοιπόν, να παρακαλέσω τους αρµόδιους Υπουργούς να
δουν το θέµα αυτό µε προσοχή. Πρέπει να συµµαζέψουµε το
τοπίο. Πρέπει να µπει τέλος σε αυτό το αχαλίνωτο κράτος της
σπατάλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, τέλος, να τονίσω ότι
όλοι αναγνωρίζουµε ότι δεν πάει άλλο αυτό. ∆εν αποµένει, όµως,
παρά να στηρίξουµε όλοι µε την ψήφο µας τον προϋπολογισµό
επί της αρχής και να καταγραφούν µετά οι επιµέρους διαφωνίες
µας. Από αυτήν εδώ την Αίθουσα ίσως δεν θα φύγω σοφότερος.
Και δεν θα φύγω σοφότερος, αν και είµαι δεκατέσσερις µήνες
Βουλευτής, διότι βλέπω αρκετούς συναδέλφους µου, ιδιαίτερα
από το χώρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, που συζητάνε µε
έναν τρόπο λες και δεν είχε συµβεί τίποτα τα προηγούµενα έξι
χρόνια. ∆εν µπορώ να κατανοήσω, λοιπόν, πού χαθήκανε όλα
αυτά τα δισεκατοµµύρια που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν εδώ
την κατάσταση. Γι’ αυτό, λοιπόν, ως ελάχιστη αναγνώριση των
σφαλµάτων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα ως ένδειξη σεβασµού προς τους απλούς πολίτες, οι οποίοι δεν αντέχουν την ξύλινη γλώσσα και τους λεονταρισµούς από τους
Αρχηγούς τους, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να στηρίξουν
αυτήν την προσπάθεια της ελληνικής Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Φώτης Κουβέλης.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητάµε αναµφισβήτητα έχει µία αναφορά και
µία επαφή, όσο και µία δέσµευση από το µνηµόνιο και το αναθεωρηµένο µνηµόνιο. Όµως, απευθυνόµενος σε όλους σας, σας
ερωτώ: ∆έχεστε να αναθεωρείται το µνηµόνιο κατά τη βούληση
του εκάστοτε Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών; ∆έχεστε ο
Υπουργός Οικονοµικών, όποιος και αν είναι, να αναθεωρεί το
µνηµόνιο µε µία γενική εξουσιοδότηση, που γνωρίζετε µε ποιον
τρόπο υπήρξε, να δεσµεύει προς κάθε κατεύθυνση αυτόν τον
τόπο και την ελληνική οικονοµία; Νοµίζω ότι κανένας συνάδελφος, κανένας Βουλευτής δεν πρέπει να δεχθεί ότι είναι δυνατόν
και ιδιαίτερα σε τόσο κρίσιµα ζητήµατα να υποκαθίσταται η
Βουλή, να υποκαθίσταται η Εθνική Αντιπροσωπεία από τη βούληση του Υπουργού Οικονοµικών και προφανώς από τη βούληση
της Κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτο και οφείλει η Κυβέρνηση να
αποσύρει τη συγκεκριµένη ρύθµιση, έτσι ώστε κάθε φορά να
µπορεί η Βουλή να αποφασίζει εκείνα που κατά την κρίση της
εξυπηρετούν και διευκολύνουν το συµφέρον αυτής της χώρας,
αλλά και τις διαδικασίες αντιµετώπισης της κρίσης.
Μία ακόµη επισήµανση. Άκουσα λίγο πριν τον εκπρόσωπο της
Νέας ∆ηµοκρατίας να αναφέρεται στην ανάγκη Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. Και σας ερωτώ: Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα είναι θεσµικό πρόβληµα; Προφανώς όχι.
Είναι πολιτικό πρόβληµα. Η Αναθεώρηση του Συντάγµατος είναι
εκείνη η οποία θα λύσει τα ζητήµατα τα οποία προσδιορίζουν την
πολιτική ουσία της πορείας αυτού του τόπου, µια πορεία που έχει
συναντηθεί µε τα αδιέξοδα; Και επειδή το παράδειγµα µπορεί να
διευκολύνει την κατανόηση του πολιτικού µου ισχυρισµού, σας
ερωτώ: Το Σύνταγµα δεν οµιλεί για την προστασία της εργασίας;
Έρχεται, όµως, η Κυβέρνηση και αποσαρθρώνει τα εργασιακά
δικαιώµατα και χτυπάει στην καρδιά τα συλλογικά εργασιακά κοινωνικά δικαιώµατα. Το Σύνταγµα δεν οµιλεί, για τη µη χειροτέρευση της θέσης του πολίτη; Και όµως, µια σειρά από ρυθµίσεις
οπισθοδροµούν, ρυθµίσεις που είχαν κατακτήσει οι εργαζόµενοι
µε τους αγώνες τους, αλλά και η λειτουργία της πολιτικής είχε
φτάσει στο να ικανοποιήσει µερικά από τα πολλά αιτήµατα, τα
οποία αφορούν στις ατοµικές ελευθερίες και στα κοινωνικά δικαιώµατα.
Και σπεύδω να σας πω ότι οφείλουµε να φυλαχθούµε από µία
Αναθεώρηση, η οποία θα θέλει να προσαρµόσει στο Αναθεωρηµένο Σύνταγµα οικονοµικές πολιτικές, που έχουν σχέση µε την
συνταγµατοποίηση µιας πολιτικής, η οποία κατέγραψε τα όριά
της, διέτρεξε την τροχιά της και είναι η µεγάλη υπεύθυνη για την
οικονοµική κρίση η οποία παρήχθη. Παρόµοια προσπάθεια έγινε
και στο επίπεδο της Συνθήκης της Λισαβόνας, για να αποτραπεί
την τελευταία στιγµή, όπου η Συνθήκη της Λισαβόνας ήθελε να
συνταγµατοποιήσει το νεοφιλελευθερισµό και να τον καταστήσει διάταξη της συνταγµατικής, όπως συνηθίσαµε να την ακούµε,
Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Βεβαίως, το πρόβληµα της χώρας είναι
και θεσµικό, αλλά εξαρτάται ποιοι θεσµοί θα προωθηθούν. Εξαρτάται αν οι θεσµοί θα µετακινούν την πολιτική ζωή σε ένα επίπεδο µεγαλύτερης και ουσιαστικότερης δηµοκρατίας και δεν θα
τροφοδοτούν το συγκεντρωτισµό τής εκάστοτε εκτελεστικής
εξουσίας, η οποία στην κυριολεξία έχει οδηγήσει σε ασφυξία το
κατ’ εξοχήν όργανο της λαϊκής κυριαρχίας, το οποίο είναι η
Βουλή των Ελλήνων, οι αντιπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µία κατακόρυφη πτώση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Κάποιοι απολογητές του συστήµατος διαπλοκής και διαφθοράς θα σπεύσουν
πρόθυµα να ενοχοποιήσουν τους δήθεν -έτσι τους αποκαλούντεµπέληδες εργαζόµενους και τα υψηλά µεροκάµατά τους, τα
οποία θέλουν να περικόψουν και περικόπτονται. ∆εν υπάρχει
αναληθέστερο από αυτό. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν µόνο το
4% του ελλείµµατος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Η κρατική γραφειοκρατία και η διαφθορά ευθύνονται
για το 41,2% του ελλείµµατος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Και είναι προφανές ότι χωρίς τη ριζική ανατροπή
του συστήµατος διαπλοκής δεν πρόκειται να υπάρξει το επιθυ-
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µητό αποτέλεσµα και µάλιστα εξαιρετικά επιθυµητό µέσα σε µία
κατάσταση οικονοµικής κρίσης, την ώρα µάλιστα που µε σαφήνεια -µόνο αυτήν τη σαφήνεια έχει ο κρατικός προϋπολογισµός
του καινούργιου έτους- περικόπτονται οι αποδοχές και αποµειώνεται η αµοιβή της µισθωτής εργασίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η ανεργία καλπάζει και το
15% των ανέργων από τη νέα χρονιά θα αποτελεί το όριο και από
εκεί και πάνω βλέπουµε, όταν τα εισοδήµατα των µισθωτών υφίστανται τις δραµατικές συµπιέσεις, όταν πάνω από το 25% των
πολιτών ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, τότε η στοιχειώδης
µέριµνα δεν µπορεί να είναι άλλη από την προώθηση συγκεκριµένων ρυθµίσεων πρωταρχικής προστασίας για τους εργαζόµενους και τους πληττόµενους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τακτικό επίδοµα ανεργίας
διαρκεί µόνο δώδεκα µήνες. Λειτουργεί περισσότερο ως επιδότηση των εργοδοτών σε κλάδους µε εποχικότητα που απολύουν
τους υπαλλήλους τους στο τέλος της σεζόν και τους επαναπροσλαµβάνουν στην αρχή της επόµενης. Αντίθετα, κύριοι Υπουργοί, για τους µακροχρόνια ανέργους υπάρχει µόνο ένα επίδοµα
200 ευρώ για άλλους δώδεκα µήνες, το οποίο χορηγείται µε εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και εισπράττεται –ακούστε- από επτακόσια τριάντα τρία άτοµα -είναι στοιχεία του έτους 2008- δηλαδή
από το 0,5% ακριβώς των µακροχρόνια ανέργων. Είναι κοινωνική
πολιτική σε κατάσταση οικονοµικής κρίσης, καµµία αντίρρηση,
αλλά όταν η παραοικονοµία κατέχει το 30% και η διαφθορά εξακολουθεί καλά να κρατεί µε το 10% έως 12% του ΑΕΠ, τότε δικαιούται ο κάθε πολίτης να διαµαρτύρεται.
∆ικαιούται να διαµαρτύρεται πολύ δε περισσότερο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, όταν εξακολουθεί αυτό το πελατειακό κράτος, που έβαινε παράλληλα µε το πολιτικό στερεότυπο του δικοµµατισµού, να κυριαρχεί και να υπάρχει υστέρηση εσόδων, να
υπάρχουν φοροαπαλλαγές, να υπάρχει φοροδιαφυγή.
Το εύκολο θύµα, εκείνος που καλείται να πληρώσει, ο οικονοµικά ανίσχυρος, που δέχεται στις πλάτες του έµµεσους φόρους,
αυξηµένο ΦΠΑ µε µια νεκρωµένη αγορά, είναι ο εργαζόµενος, ο
οικονοµικά ασθενής. ∆εν είναι δυνατόν, µ’ αυτήν τη λογική του
κρατικού προϋπολογισµού, να συµφωνήσει ο οποιοσδήποτε, είτε
συνοµολογεί το µέγεθος της κρίσης είτε και το αρνείται. Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στο Νοµό Ζακύνθου, κ. Βαρβαρίγος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που κατατίθεται από την εκάστοτε κυβέρνηση σε µια συνήθη κοινοβουλευτική περίοδο είναι το σηµαντικότερο εργαλείο για την υλοποίηση
των προγραµµατικών της δεσµεύσεων.
Είναι ο προϋπολογισµός που συζητάµε τέτοιος; Ήταν ο προϋπολογισµός του έτους που κλείνει τέτοιος; ∆υστυχώς δεν ήταν.
Προέκυψε αυτή η τεράστια οικονοµική κρίση που υποχρέωσε σε
αλλαγή πορείας, σε µέτρα τα οποία περιορίζουν τα εισοδήµατα
και οδηγούν µεγάλα στρώµατα σε µεγάλες δυσκολίες.
Βέβαια υπάρχουν ρυθµίσεις που ήταν προγραµµατικές δεσµεύσεις και αφορούν τις µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει µέχρι
στιγµής, όπως ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», οι διορισµοί στο δηµόσιο, ο
αντικειµενικός και αξιοκρατικός τρόπος, η ασφαλιστική µεταρρύθµιση και η απελευθέρωση των επαγγελµάτων. Αυτά δεν µας
τα επιβάλλει κανείς. Ήταν δεσµεύσεις µας, ψηφίστηκαν από τον
ελληνικό λαό και τα εφαρµόζουµε.
Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε είναι η κορυφή του παγόβουνου, που µεγιστοποιήθηκε όµως λόγω του κύµατος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Ήταν αναπόφευκτο, κύριοι
συνάδελφοι, να τη ζήσει σ’ αυτήν την ένταση η χώρα µας; Νοµίζω πως όχι και τα στοιχεία το αποδεικνύουν. Αν δει κανείς πως
διαµορφώθηκαν οι οικονοµικοί δείκτες από το 2004 µέχρι το
2009, την περίοδο που κυβέρνησε τη χώρα η Νέα ∆ηµοκρατία,
µπορεί να βγάλει αβίαστα τα συµπεράσµατά του.
Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αυτό που µας βασανίζει σήµερα,
τα 36 δισεκατοµµύρια, το 2003 ήταν πολύ χαµηλότερο. Εµείς παραδώσαµε έναν προϋπολογισµό που προέβλεπε 1,7%. Ο κ. Αλογοσκούφης και η Νέα ∆ηµοκρατία έκαναν την περιβόητη
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απογραφή και το ανέβασαν παραπάνω. Ήταν κάτω από το 6%,
πολύ µικρότερο, µε οποιαδήποτε προσέγγιση και όποια εκτίµηση
κάνει κανείς. Το χρέος ήταν 170 δισεκατοµµύρια.
Το άλλο έλλειµµα, στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, ήταν
6,2% επί του ΑΕΠ. Η ανταγωνιστικότητα της χώρας ήταν στην
τριακοστή όγδοη θέση και η ανάπτυξη στο 5%. Υπήρχε µια
ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική, διεθνής αναγνώριση, σταθερότητα, αξιοπιστία, ισχυρό νόµισµα το ευρώ και η χώρα πορευόταν
µε σιγουριά για το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη δυναµική, αυτό το τεράστιο πλεονέκτηµα, αυτή την ευνοϊκή θέση στην οποία βρέθηκε
η χώρα, που παρόµοια δεν υπήρξε ποτέ, η Νέα ∆ηµοκρατία την
ανάλωσε πολύ σύντοµα, σε µία πενταετία και οδήγησε τη χώρα
στο αδιέξοδο που βιώνουµε σήµερα.
Οι µακροοικονοµικοί δείκτες στα χρόνια που ακολούθησαν
είχαν µια διαρκή επιδείνωση, µια διαρκή αρνητική εξέλιξη και κατέληξαν το 2009, που παρέδωσαν την κυβέρνηση, να έχουµε ένα
έλλειµµα 15,5% επί του ΑΕΠ, ένα δηµόσιο χρέος 300 δισεκατοµµυρίων, µια ανταγωνιστικότητα στην εβδοµηκοστή δεύτερη
θέση και ένα έλλειµµα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών στο
14,5% επί του ΑΕΠ. Τραγικοί δείκτες µε παγκόσµιες πρωτιές και
µία χώρα σε αδιέξοδο. Αυτήν την κατάσταση παραλάβαµε.
Ακούω τη Νέα ∆ηµοκρατία να ασκεί κριτική στο ΠΑΣΟΚ και να
λέει ότι το χρέος το δηµιούργησε το ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παραδώσαµε ένα χρέος 170 δισεκατοµµυρίων.
Πράγµατι, είναι ένα µεγάλο χρέος και έχουµε ευθύνη γι’ αυτό και
πρέπει να το πούµε, γιατί για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα που είναι πρόβληµα πλέον όχι ενός κόµµατος που κυβερνάει,
αλλά είναι πρόβληµα της χώρας- πρέπει να είµαστε ειλικρινείς,
πρέπει να πάρουµε αποφάσεις και να βοηθήσουµε όλοι σ’ αυτές
τις αποφάσεις. Πρέπει να κάνουµε όλοι την αυτοκριτική µας.
Τα 170 δισεκατοµµύρια, λοιπόν, ήταν µεγάλο χρέος, αλλά και
χώρα µε ανάπτυξη 5%, µε πρωτογενή πλεονάσµατα, δεν υπήρξε
ποτέ. Μία περίοδος, το 2004, το 2005, το 2006 και το 2007 είχαµε
5% ανάπτυξη και το 2008 3%.
Πότε, κύριοι συνάδελφοι, θα υπάρξουν άλλοτε πρωτογενή
πλεονάσµατα για να ξεχρεώσουµε; Λέτε ότι χρεωθήκατε 130 δισεκατοµµύρια για να πληρώσετε το χρέος. Μα, το χρέος µεγάλωσε. Αν πληρώνατε, το χρέος θα έπρεπε να µικρύνει. Το πολύπολύ να είχαµε αύξηση των επιπλέον τόκων, αλλά και αυτούς θα
έπρεπε να τους καλύψουµε από τα πρωτογενή πλεονάσµατα.
Πού είναι, λοιπόν, τα λεφτά; Πού πήγαν; Βεβαίως, ξέρουµε πού
πήγαν τα λεφτά, γιατί το πρώτο πράγµα που κάνατε το 2004 ήταν
φοροαπαλλαγές, φορορυθµίσεις στους µεγάλους και στους φοροδιαφεύγοντες.
Τι κάνατε; Φέρατε το 2004 ρύθµιση και αποποινικοποιήσατε τη
χρήση πλαστών και εικονικών τιµολογίων. Μου κάνει εντύπωση
γιατί πριν από λίγο καιρό δεκαεννέα συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας κατέθεσαν επερώτηση και ζητούν, λέει, φορολογική
συνείδηση στα σχολεία!
Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε τι λέτε; Είναι στοιχείο αυτοκριτικής ή µας δουλεύετε; Αν είναι αυτοκριτική, πείτε το καθαρά και
ευθέως, γιατί όταν ψηφίζατε την αποποινικοποίηση της χρήσης
πλαστών και εικονικών τιµολογίων και καταργήσατε το Σ∆ΟΕ και
η φοροδιαφυγή εξερράγη, δεν το γνωρίζατε αυτό το πράγµα ή
άλλα είχατε στο µυαλό σας;
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Το 2005, παρά το γεγονός ότι αυξήσατε 1% το ΦΠΑ, οι εισπράξεις του ΦΠΑ από 14,5% έπεσαν
στο 13,5% και ενώ έπρεπε να αυξηθούν, αυξήσατε τους συντελεστές. Είχαµε ρυθµό ανάπτυξης 4% και µειώθηκαν οι εισπράξεις. Είχαµε µείον από το ΦΠΑ 2,5 δισεκατοµµύρια, ενώ έπρεπε
να έχουµε 2,5 δισεκατοµµύρια επιπλέον, δηλαδή 5 δισεκατοµµύρια διαφορά. Βέβαια η πορεία είχε χαραχθεί. Πηγαίναµε στο
γκρεµό, αλλά η κυβέρνηση που υπήρχε τότε δεν ενδιαφερόταν.
Κοιτούσε να καλύψει τους δικούς της.
Να σας θυµίσω ότι όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, στις προγραµµατικές δηλώσεις του 2004, είπε απογραφή, ο κ. Καραµανλής τη δέχθηκε, αλλά είπε «να την κάνουµε µε την Τράπεζα της
Ελλάδας και να ορίσουν τα κόµµατα εκπροσώπους οικονοµολόγους, τεχνοκράτες για να υπάρξει ένας αντικειµενικός τρόπος
καταγραφής και από εκεί και πέρα να προχωρήσουµε συντεταγ-
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µένα». Του είπε «θα σας βοηθήσω σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία
πάρετε για το χτύπηµα της διαφθοράς, που είναι ένα διαρκές
πρόβληµα που βασανίζει τη χώρα».
Το 2008 ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και ζήτησε σύγκληση του Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, να σταµατήσει η Συνταγµατική Αναθεώρηση, να πάρουµε
µέτρα για το χτύπηµα της διαφθοράς, να θωρακίσουµε το πολιτικό σύστηµα. ∆εν το δεχτήκατε, αλλά όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΠΑΣΟΚ που αποχώρησε, προχωρήσατε σε
µια νόθα Συνταγµατική Αναθεώρηση.
Αλλάξατε δύο διατάξεις, όπως το επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των Βουλευτών. Περάσατε ως συνταγµατική διάταξη µια
ρύθµιση που ήταν µια ερµηνευτική διάταξη του Συντάγµατος για
τις νησιωτικές πολιτικές, που όσο εφαρµοζόταν ως ερµηνευτική
ρύθµιση του Συντάγµατος, εφαρµόζεται και ως συνταγµατική
διάταξη. Αυτό το κάνατε για να ακυρώσετε τη συνταγµατική αναθεώρηση.
Τότε θα µπορούσαµε να αλλάξουµε το άρθρο 86 για την ευθύνη Υπουργών, που πολλοί εδώ µέσα υποκρίνονται, αλλά όταν
ήρθε η ώρα δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε. Θα µπορούσαµε να
έχουµε σήµερα άλλη νοµοθεσία και άλλες διατάξεις για την ευθύνη Υπουργών, να µην πηγαίνουν στις εξεταστικές επιτροπές
και να λέει ο κόσµος ότι τον κοροϊδεύουµε και φεύγουν ατιµώρητοι. Έχει δίκιο ο κόσµος γι’ αυτό το πράγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγµή της µεταπολεµικής της ιστορίας. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αγωνίζονται πλέον όχι για να υλοποιήσουν
ένα κυβερνητικό πρόγραµµα ενός κόµµατος, αλλά για τη σωτηρία της χώρας και η κυβέρνηση κυρίως της Νέας ∆ηµοκρατίας,
που έφερε τη χώρα σ’ αυτή τη θέση, δεν µπορεί σήµερα να υποκρίνεται, να καταργεί τον προηγούµενο χρόνο, να το παίζει αντιµνηµονιακή. Κατανοώ την Αριστερά και τη σέβοµαι, αλλά εσάς
δεν σας καταλαβαίνω. ∆εν έχετε ευθύνη;
Το µνηµόνιο τι είναι, αγαπητοί συνάδελφοι; Συµφωνία µε τους
δανειστές µας. Ποια είναι η λύση; Τι προτείνετε;
Υπάρχει µία καθαρή πρόταση από τον κ. Αλαβάνο που λέει:
Χρεοκοπία, να φύγουµε από το ευρώ κ.λπ.. Όποιος θέλει ας την
επιλέξει. Εµείς διαφωνούµε. ∆εν υπάρχει όµως άλλη καθαρή
πρόταση. Εσείς τι πιστεύετε; Γιατί δεν στηρίζετε; Γιατί δεν βοηθάτε; Έχουµε µία εθνική κρίση και το καθήκον όλων µας είναι
εθνικό. Κύριοι συνάδελφοι, στηρίζω την προσπάθεια του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης.
Κάποτε ο µεγάλος οικονοµολόγος –που αποδήµησε πλέονΤζον Γκάλµπρεϊθ είχε πει ότι πολιτική τελικά είναι η επιλογή µεταξύ του καταστροφικού και του δυσάρεστου. Ο Πρωθυπουργός της χώρας και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν το
δυσάρεστο για τη σωτηρία της χώρας για να αποφύγουµε το καταστροφικό. Αυτό είναι καθήκον, αυτή είναι ευθύνη, αυτή είναι
δηµοκρατία και καλούµε όλους σας να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια.
Ψηφίζω βεβαίως τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για άλλη µια φορά
κάνω έκκληση να τηρούµε το χρόνο για να µην βρισκόµαστε στη
δυσάρεστη θέση να διακόπτουµε τους οµιλητές για να το υπενθυµίζουµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας του Νοµού
Καβάλας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και τρεις µέρες τρία πράγµατα ακούω να επαναλαµβάνονται σε σταθερή βάση από συναδέλφους Βουλευτές της Συµπολίτευσης απ’ αυτό εδώ το Βήµα.
Άκουσα και τον προλαλήσαντα. Αυτά τα τρία στοιχεία ήταν ο επίλογός του: «Οι στιγµές είναι ιστορικές, σώζουµε την πατρίδα, για
όλα ή περίπου όλα φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία».
Κύριοι συνάδελφοι, και στη Χιροσίµα γράφτηκαν ιστορικές
στιγµές αλλά οι Γιαπωνέζοι δεν επιχαίρουν ιδιαίτερα, ούτε οι Έλληνες επιχαίρουν γι’ αυτήν την ατοµική βόµβα που έπεσε στα θεµέλια του κοινωνικού κράτους και οδήγησε στην πιο βάναυση
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υποβάθµιση του βιοτικού τους επιπέδου από τις δεκαετίες της
µεγάλης φτώχειας.
Βέβαια ούτε έχετε σώσει καµµιά πατρίδα µέχρι στιγµής. Η καθ’
υπερβολή και µε υπερβάλλοντα ζήλο εφαρµογή των όρων του
µνηµονίου µε κυβερνητικά µέτρα που εσείς, κύριοι Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, ψηφίζετε διαφωνώντας –ή διαφωνείτε ψηφίζοντας, το ίδιο είναι- έχει βυθίσει την οικονοµία σε αυτοτροφοδοτούµενη ύφεση, έχει καταρρακώσει την ψυχολογία της
αγοράς, έχει σχεδόν τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή και
οδηγεί µε βεβαιότητα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού στην
εξαθλίωση, χωρίς τελικά να εγγυάται καν την τελική αποφυγή
της χρεοκοπίας. ∆εν νοµίζετε ότι αυτό είναι κάπως υψηλό τίµηµα
για τη σωτηρία της πατρίδας;
Οι πολίτες πλέον αισθάνονται ότι το πολιτικό σύστηµα όχι µόνο
δεν µπορεί να τους βοηθήσει να λύσουν τα προβλήµατά τους,
αλλά είναι το κυρίως υπαίτιο για τη χειροτέρευσή τους.
Σας παραθέτω µία έρευνα της καταναλωτικής εµπιστοσύνης
των νοικοκυριών του Οικονοµικού Βιοµηχανικού Ινστιτούτου Ελλάδος για το µήνα Νοέµβριο. Στην πρόβλεψη µεταβολής της οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών το 68% δηλώνει ελαφρά
αισθητή επιδείνωση και µόνο το 4% ελαφρά ή αισθητή βελτίωση.
Στην πρόβλεψη ως προς την εξέλιξη των τιµών το 27% περιµένει
αύξηση µε ταχύ ρυθµό και το 28% αύξηση µε βραδύ ρυθµό, δηλαδή στο σύνολο αύξηση κατά 55%. Μόνο το 5% περιµένει µείωση. Στην αποτίµηση οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών
το 59% δηλώνει ότι µόλις τα βγάζει πέρα, ενώ µόλις το 2% δηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια αποταµίευσης. Η απαισιοδοξία
είναι διάχυτη.
Σ’ αυτό το ζοφερό κλίµα η µόνη οργανωµένη και συγκροτηµένη προσπάθεια που γίνεται από την Κυβέρνηση είναι να κατηγορεί τις κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας της περιόδου
2004-2009 ως αποκλειστικά υπεύθυνες για όλα τα στραβά. Ξεχνάτε τις επιδόσεις άλλων κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1980
όταν δηµιουργήθηκε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της υπερχρέωσης µε δανεικά αντί παροχών για ακόµα καλύτερες µέρες. Ξεχνάτε επίσης και υποβαθµίζετε σηµαντικούς λανθασµένους
χειρισµούς αυτής της Κυβέρνησης που τελικά µετέτρεψαν την
κρίση χρέους σε κρίση δανεισµού και έφεραν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Θυµίζω την παράλειψη δανεισµού µε ευνοϊκότερους όρους από τις αγορές όταν αυτό ήταν ακόµα εφικτό τον
Ιανουάριο του 2010, την τεχνητή διόγκωση του ελλείµµατος µε
µετάθεση εσόδων που ήταν να έλθουν –είχαν προϋπολογιστεί
για το µέλλον στον προηγούµενο προϋπολογισµό- τη γνωστή αυτοσυκοφάντηση της χώρας µε τις δηλώσεις και τα γνωστά αποτελέσµατα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, σας το είπαµε και σας το ξαναλέµε:
Αλλάξτε το µείγµα οικονοµικής πολιτικής -αυτή είναι η πρότασή
µας, κύριε Βαρβαρίγο- κι εµείς το στηρίζουµε. Μειώστε τις δαπάνες, κόψτε όµως από το σπάταλο κράτος κι όχι από τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους πολύτεκνους. Πάρτε µέτρα προς
τη σωστή κατεύθυνση και τα στηρίζουµε.
∆εν µπορώ να µην εκθειάσω τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται για περιστολή και εξορθολογισµό των δαπανών στην υγεία.
Σύµφωνοι και µπράβο, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Σίγουρα µείωση δαπανών δεν είναι η ουσιαστική στάση πληρωµών του δηµοσίου προς τους εργολάβους δηµοσίων έργων από το
πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» ή από τον ΟΣΚ που έχουν οδηγήσει και
αυτόν τον κλάδο στον πλήρη µαρασµό.
Μειώστε τους φόρους. Έπρεπε δηλαδή να περάσει ένας χρόνος αποτυχηµένων µέτρων για να αντιληφθείτε ότι περισσότεροι
και επαχθέστεροι φόροι φέρνουν τελικά λιγότερα έσοδα και βαθύτερη ύφεση; Τώρα το βλέπετε κι αυτό.
Θυµίζω ότι στον προϋπολογισµό του 2010 είχατε εγγράψει
έσοδα από άµεση φορολογία 23,7 δισεκατοµµύρια. Αναθεωρήσατε το Μάρτιο όταν βλέπατε τα ζόρια στα 21,9 και τελικά εισπράξατε περί τα 20 δισεκατοµµύρια. Από το τέλος ταξινόµησης
οχηµάτων επίσης στον προϋπολογισµό του 2010 είχατε εγγράψει
προβλεπόµενες εισπράξεις 508 εκατοµµύρια, αναθεωρήσατε το
Μάρτιο στα 490 εκατοµµύρια όταν είδατε ότι δεν πάει προς τα
εκεί και τελικά εισπράξατε γύρω στα µισά, δηλαδή 275 εκατοµµύρια. Κατά τα άλλα φταίει η Νέα ∆ηµοκρατία.
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Επιτέλους εκπονήστε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης.
Εµπροσθοβαρές ΕΣΠΑ, βεβαίως, µε έµφαση στην αξιοποίηση
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. Όλοι συµφωνούµε ως
προς το ποια είναι αυτά. Ενεργοποιήστε το νέο αναπτυξιακό που
όλο ακούµε και ποτέ δεν βλέπουµε. Προχωρήστε στην απεµπλοκή των πραγµατικά ελληνικών επενδύσεων όπως της
«ΚAVALA FLOAT GLASS» για παραγωγή υαλοπινάκων στην εκλογική µου περιφέρεια που αν ευδοκιµήσει, αν απεµπλακεί από τα
γρανάζια της γραφειοκρατίας, θα τονώσει άµεσα και ουσιαστικά
µια περιοχή που µαστίζεται ιδιαίτερα από την ανεργία και την
ύφεση στη βόρεια Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώσω από κει που ξεκίνησα, υπάρχει ιστορικότητα στη στιγµή, όµως αυτή έγκειται
στο ότι τώρα εσείς αντιλαµβάνεστε ότι το κόµµα του οποίου το
ιδεολογικό στίγµα εξέθρεψε το χρεοκοπηµένο µοντέλο του µεγάλου, σπάταλου και διεφθαρµένου κράτους και της κρατικοδίαιτης ανάπτυξης µε δανεικά για κατανάλωση, σήµερα σαν
Κυβέρνηση καλείται να το καταλύσει. Είναι το ίδιο κόµµα που δηµιούργησε αυτό το µοντέλο και καλείται να το καταλύσει κάτω
από συνθήκες ασφυκτικής πίεσης από τους διεθνείς µας δανειστές.
Για να το καταφέρετε όµως αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, θα
πρέπει να συγκρουστείτε µετωπικά µε το βαθύ κράτος που ταυτίζεται µε το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να το κάνετε; Έχετε τις
αντοχές; Αναµένουµε. Όταν το αποτόλµησαν στο παρελθόν οι
κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, εσείς βγαίνατε στο δρόµο
αγκαζέ µε τους εγχώριους αστέρες του συνδικαλισµού. Θα ξαναγίνουν παρόµοια συλλαλητήρια. Κάποιοι δήλωσαν χωρίς να
δείχνουν καµµία ντροπή ότι πήραν δάνεια από την επιχείρησή
τους για να οργανώσουν καλύτερα συλλαλητήρια εναντίον των
µέτρων σας. Πώς θα αντιδράσετε; Θα τους βάλετε στη θέση
τους ή θα τους βάλετε στα επόµενα βουλευτικά σας ψηφοδέλτια;
Αναµένουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς για όλα αυτά καταψηφίζω τον προϋπολογισµό αλλά και για έναν ακόµα λόγο, διότι
εδώ λογοδοτούµε στον ελληνικό λαό ως Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου κι όχι στις διεθνείς χρηµαταγορές.
Ως Βουλευτής ποτέ δεν υπηρέτησα ως εξάρτηµα ή εργαλείο
το χρεοκοπηµένο σύστηµα που έφερε τα πράγµατα ως εδώ.
Οµολογώ ότι δεν µπορώ να δεχθώ να ρυθµίζονται οι τύχες αυτού
του τόπου ερήµην µας, έξω από τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς και µε πιθανές εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της
χώρας από τους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς αστέρες, από
ώριµους γόητες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του διεθνούς
οικονοµικού διευθυντηρίου. Γι’ αυτό καταψηφίζω τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. ∆ηµήτριος Κουσελάς.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
είναι αναµφισβήτητα ένας προϋπολογισµός έκτακτης ανάγκης.
Ταυτόχρονα όµως είναι ένας προϋπολογισµός διαφάνειας, συνέχειας και συνέπειας στο δύσκολο δρόµο που ξεκινήσαµε πριν
από περίπου ένα χρόνο. Είναι ταυτόχρονα ένας προϋπολογισµός
ενταγµένος σε µια συνολικότερη στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που στοχεύει στην έξοδο από την
κρίση.
Ωστόσο, αρκετοί συνάδελφοι φαίνεται να εξαντλούν τον προβληµατισµό τους σε ένα στείρο, καταγγελτικό λόγο, σε µια ισοπεδωτική -θα έλεγα- κριτική επί δικαίων και αδίκων, χωρίς να
µπουν στον κόπο να αναλογιστούν έστω και λίγο, τι έφταιξε και
πώς φτάσαµε πριν από µερικούς µήνες να χρειαζόµαστε κατεπειγόντως το µηχανισµό στήριξης και τα 110 δισεκατοµµύρια των
πιστωτών µας;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια, πως χωρίς το µηχανισµό στήριξης
και αυτά τα ποσά θα είχαµε χρεοκοπήσει, µε καταστροφικές συνέπειες και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας; Θυµάστε, αλήθεια, τι εµπόδια συνάντησε
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µπροστά του ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τι µάχες
αναγκάστηκε να δώσει προκειµένου να πείσει τους εταίρους µας
-και ιδιαίτερα τους Γερµανούς- για τη δηµιουργία αυτού του µηχανισµού;
Είναι εύκολο κανένας –και το γνωρίζουµε πολύ καλά – να στοχοποιεί το µνηµόνιο, τις δεσµεύσεις και τα δυσάρεστα µέτρα. Το
δύσκολο, όµως, είναι να µιλήσει για την ταµπακέρα, να µιλήσει
για τα αίτια που µας έφεραν εδώ.
Τι έφταιξε, αλήθεια, και το δηµόσιο χρέος από 169 δισεκατοµµύρια έφτασε τα 300 δισεκατοµµύρια; Πώς το έλλειµµα από
9,8 δισεκατοµµύρια τετραπλασιάστηκε και έφτασε τα 36,2 δισεκατοµµύρια; Τι έφταιξε και το 2009 οι δαπάνες ανέβηκαν στα 84
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα έπεφταν στα 49 δισεκατοµµύρια; Τι έφταιξε και η ανταγωνιστικότητα της χώρας καταβαραθρώθηκε τα τελευταία χρόνια; Τι έφταιξε και από ρυθµούς
ανάπτυξης µέχρι και 5% του ΑΕΠ ετησίως, φτάσαµε σήµερα σε
ύφεση;
Πού ήταν, αλήθεια, αυτή η θωρακισµένη οικονοµία, που έλεγε
και ξαναέλεγε ο κ. Αλογοσκούφης τον Οκτώβριο του 2009; Αυτή
ήταν η περίφηµη επανίδρυση του κράτους µε την πελατειακή
σπατάλη και τη διαφθορά να κυριαρχούν παντού; Τι έφταιξε, αλήθεια, και η χώρα µας έπιασε ρεκόρ ανυποληψίας, µε αποτέλεσµα οι αγορές να µας κλείσουν τις πόρτες της χρηµατοδότησης;
Φταίµε εµείς, κύριοι συνάδελφοι, που ενηµερώσαµε την κοινή
γνώµη για τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος ή η
προηγούµενη κυβέρνηση, που δηµιούργησε το πρόβληµα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φυσικό ότι σε κανέναν δεν
αρέσει να έχει µνηµόνια, επιτηρητές και δεσµεύσεις. Έχει, όµως,
κανείς την ψευδαίσθηση πως οι δανειστές µας, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µας έδιναν λευκή επιταγή για να συνεχίσουµε τα ίδια;
Εάν, λοιπόν, θέλουµε να αναιρέσουµε το µνηµόνιο, θα πρέπει
να αναιρέσουµε τους λόγους που µας έφτασαν εδώ. Μέχρι σήµερα, όµως, τέτοιες προτάσεις δεν ακούσαµε ούτε από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ούτε από τα άλλα κόµµατα, µολονότι τα
περιµέναµε µε πραγµατικό ενδιαφέρον.
Η στάση πληρωµών, που προτείνεται από ορισµένους, είναι
καταστροφική πρόταση, δεν είναι καν πρόταση. Ακούσαµε τη
Νέα ∆ηµοκρατία να προβάλλει ένα άλλο µείγµα πολιτικής, ένα
νέο οικονοµικό πρότυπο πραγµατικά ενδιαφέρον. ∆εν µας λέει,
όµως, ποιο είναι το πρότυπο αυτό, µε ποιους όρους και µε ποιες
προϋποθέσεις µπορεί να συγκροτηθεί, πώς θα χρηµατοδοτηθεί.
Για όλα αυτά ακούσαµε γενικολογίες, συνθηµατολογίες, κοινοτυπίες και αντιφάσεις.
Την ώρα που όλοι αποδέχονται, πως χρειάζεται µείωση των
δαπανών, η Νέα ∆ηµοκρατία προτείνει την αύξησή τους σε µια
σειρά από τοµείς. Παράλληλα, ζητά και µείωση της φορολογίας
σε άλλους τοµείς -εποµένως µείωση των εσόδων- χωρίς να προτείνει τι θα αντισταθµίσει αυτήν τη µείωση. Όµως, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα από τέτοιου είδους
επιλογές όχι µόνο δεν µειώνεται, αλλά αυξάνεται το έλλειµµα.
Μετά µας λένε οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι αυτό
το σχέδιο -το δικό τους- δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω
να ρωτήσω ευθέως, υπάρχει κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα ή κάποιος που µας ακούει, που κατάλαβε τι ακριβώς πιστεύει και προτείνει η Νέα ∆ηµοκρατία;
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κριτική, την οποία ασκούµε σ’ αυτή
την παράταξη, δεν γίνεται ούτε για λόγους κοµµατικής αντιπαράθεσης ούτε για καταλογισµό ή επιµερισµό –αν θέλετε- του
όποιου πολιτικού κόστους. Στις σηµερινές συνθήκες αυτό ελάχιστα θα ενδιέφερε τον ελληνικό λαό. Αυτά που ζητούν σήµερα
από εµάς οι πολίτες, είναι εθνική στρατηγική για έξοδο από την
κρίση, είναι συστράτευση και συµµετοχή όλων των πολιτικών δυνάµεων του τόπου σε µια τέτοια πορεία, είναι η δίκαιη κατανοµή
των βαρών.
Εδώ, λοιπόν, δεν νοµιµοποιείται κανένας να κάνει τον αδιάφορο ή να σφυρίζει «κλέφτικα», ή να τα ρίχνει στο διπλανό του,
για να µην αναλάβει εκείνος τις ευθύνες του.
Σήµερα το πολιτικό σύστηµα, τα κόµµατα και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οι θυσίες
των Ελλήνων πολιτών πρέπει να πιάσουν τόπο. Η χώρα µας πρέ-
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πει να µπει στο δρόµο της ανάπτυξης, µιας ανάπτυξης, όµως,
ουσιαστικής, µιας ανάπτυξης µε προοπτική, που δεν θα στηρίζεται σε σπατάλες και σε δανεικά.
Εάν αυτό το δρόµο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τον βαδίσουµε
όλοι µαζί, οι πολίτες αυτό δεν θα µας το συγχωρέσουν ποτέ.
Είναι -θα έλεγα- η τελευταία ευκαιρία για το πολιτικό µας σύστηµα να αποδείξει ότι µπορεί να σταθεί στα πόδια του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοείται δηµοσιονοµική εξυγίανση και προοπτική ανάπτυξης χωρίς την αναγκαία ανάταξη
των εσόδων. Εµείς σ’ αυτόν τον τοµέα ρίχνουµε ιδιαίτερο βάρος
σε δύο συγκεκριµένα ζητήµατα, στην διεύρυνση από τη µια
πλευρά της φορολογικής βάσης και στον περιορισµό, στο χτύπηµα της φοροδιαφυγής.
Το 2010, µε ύφεση 4% του ΑΕΠ, πετύχαµε αύξηση των εσόδων κατά 4,5% και διψήφιους ρυθµούς αύξησης του ΦΠΑ από
το Σεπτέµβρη και µετά, την ίδια στιγµή που ο τζίρος του εµπορίου έπεφτε κατά 10%. Στην Ιρλανδία, µε ύφεση 2%, τα έσοδα
συρρικνώθηκαν κατά 8%. Ειδικά ο ΦΠΑ απέδωσε.
Εδώ θέλω να πω ότι δεν επιβεβαιώνονται, όσοι λένε πως η αύξηση των συντελεστών οδηγεί αναπόφευκτα σε µείωση των εσόδων. Στην απόδοση, βέβαια, του ΦΠΑ συνέβαλαν και οι πολίτες,
το κίνηµα των αποδείξεων προσέφερε πάρα πολλά στην προσπάθειά µας. Ήδη εξετάζουµε το ενδεχόµενο χορήγησης και επιπλέον θετικού κινήτρου για τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
κάρτας συναλλαγών και συλλογής αποδείξεων.
Εκείνο, όµως, που για µας προέχει, είναι να καταλάβουν οι πολίτες πως η µάχη για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής είναι υπόθεση όλων. Αυτό
πρέπει να είναι το σηµαντικότερο κίνητρο για κάθε συνειδητό πολίτη.
Συνολικά, λοιπόν, στο ενδεκάµηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά
5,1%, έναντι του ετήσιου στόχου που ήταν 6% και διαµορφώθηκαν στα 45,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από την περαίωση, που είναι
ακόµα σε εξέλιξη, έχουµε ήδη εισπράξει 800 εκατοµµύρια ευρώ
για βεβαιωµένα ποσά, που ξεπερνούν τα 1,7 δισεκατοµµύριο
ευρώ, ενώ πάνω από τετρακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες προσήλθαν να περαιώσουν.
Παράλληλα είναι, όπως γνωρίζετε, σε εξέλιξη τα τέλη κυκλοφορίας, ο ΕΤΑΚ του 2009 και ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας του 2010. Η µερική υστέρηση στους άµεσους φόρους
κατά ένα µέρος συνδέεται µε την ύφεση και την επίδρασή της
στα εισοδήµατα και των φυσικών και των νοµικών προσώπων.
Συνδέεται, όµως, και µε την εκτεταµένη φοροδιαφυγή, που δυστυχώς δεν µπορεί να εξαλειφθεί µέσα σε ένα χρόνο.
Εδώ προσπαθούµε να σπάσουµε ένα φαύλο κύκλο, που δηµιουργείται από τη µια πλευρά από τη συσσώρευση εκατοντάδων
χιλιάδων ανέλεγκτων υποθέσεων του παρελθόντος. Οι δυνατότητες, που έχει ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός για έλεγχο δεν
ξεπερνάει δυστυχώς µέχρι σήµερα το 3% του χρόνου. Από την
άλλη µεριά υπήρχε –και το γνωρίζετε- µια πελώρια αδυναµία στόχευσης και διασταύρωσης στοιχείων. Ποτέ στο παρελθόν δεν
είχε υπάρξει διασταύρωση στοιχείων.
Ταυτόχρονα, υπήρχε ένα προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο στην
απονοµή της δικαιοσύνης, που οδηγούσε, θα έλεγα, σε µία de
facto φορολογική ασυλία. Είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 32 δισεκατοµµύρια ευρώ εκκρεµούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν
µπορούν να εισπραχθούν λόγω των προσφυγών; Είναι τυχαίο ότι
ελάχιστοι από αυτούς προσήλθαν στην περαίωση; Φαίνεται ότι
γνωρίζουν πολύ καλά ότι µέσα από αυτόν το δρόµο δεν θα πληρώσουν.
Η κατάσταση αυτή, λοιπόν, ελαχιστοποιούσε τον κίνδυνο εντοπισµού και παραδειγµατικής τιµωρίας των φοροφυγάδων.
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την αποδυνάµωση και την απαξίωση των φοροελεγκτικών µηχανισµών, εξέθρεψαν τη φοροδιαφυγή και την ανέδειξαν, τα τελευταία χρόνια, σε εθνικό σπορ,
σε βάρος, βέβαια, των µισθωτών, των συνταξιούχων και των ειλικρινών φορολογούµενων είτε αυτοί ήταν φυσικά είτε νοµικά
πρόσωπα.
Από την προηγούµενη κυβέρνηση παραλάβαµε έναν µηχανισµό ελέγχου και είσπραξης των εσόδων και αποδυναµωµένο και
απαξιωµένο. Χρειάστηκε να τον ξαναστήσουµε στα πόδια του,
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να αναδιοργανώσουµε το Σ∆ΟΕ, να βάλουµε στόχους, να ελέγχουµε καθηµερινά την κατάσταση στις ∆ΟΥ, να ξαναδούµε σε
βάθος τις ελλείψεις, τα προβλήµατα και τις δυνατότητες βελτίωσης του φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Ήδη έχουµε τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα µε τις αλλεπάλληλες και σηµαντικές επιτυχίες του Σ∆ΟΕ και τη βελτίωση της
απόδοσης των ∆ΟΥ.
Συγκεκριµένα, το Σ∆ΟΕ ενέτεινε τους ελέγχους και εντόπισε
το εντεκάµηνο που πέρασε πάνω από διακόσιες χιλιάδες παραβάσεις. Έλεγξε επαγγελµατίες που δήλωναν ελάχιστα, αλλά
είχαν καταθέσεις πολλών εκατοµµυρίων, ακριβά ακίνητα ή
σκάφη. ∆ιενήργησε ελέγχους και κατάσχεσε πολυτελή σκάφη.
Έλεγξε τις offshore εταιρείες για πρώτη φορά. Εντόπισε κυκλώµατα έκδοσης πλαστών παραπεµπτικών σε βάρος των ασφαλιστικών ταµείων, υπερτιµολογήσεις, τριγωνικές συναλλαγές ΦΠΑ,
εικονικές συνταγογραφήσεις.
Συνολικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εντεκάµηνο του
2010 το Σ∆ΟΕ εντόπισε παραβάσεις και απόκρυψη ΦΠΑ όπου
αντιστοιχούν πρόστιµα εκτιµώµενου ύψους 4 δισεκατοµµυρίων
ευρώ έναντι 1,6 δισεκατοµµυρίου το αντίστοιχο εντεκάµηνο του
2009.
Ταυτόχρονα, αυστηροποιήσαµε το ποινικό θεσµικό πλαίσιο, µε
δρακόντεια µέτρα, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και αποσυνδέσαµε τη φορολογική από την ποινική δίκη.
Ο νέος φορολογικός νόµος, ο ν. 3842, που εφαρµόζεται από
1/1/2011, διευρύνει σηµαντικά τις δυνατότητες σύλληψης της
φορολογικής βάσης µε τα τεκµήρια, τα ηλεκτρονικά τιµολόγια,
τις υποχρεωτικές συναλλαγές µέσω τραπεζών για ποσά πάνω
από 1.500 ευρώ. Έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό δίχτυ,
από το οποίο πολύ δύσκολα θα ξεφεύγουν πλέον οι φοροφυγάδες.
Αυτό που µας ενδιαφέρει –και θέλω να το κάνω καθαρό- είναι
τα µεγάλα «ψάρια».
Παράλληλα, προχωρεί το σηµαντικό έργο της ανασυγκρότησης των ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών. Προχωράµε
στην αναδιοργάνωση των ∆ΟΥ και των τελωνείων µε συγκεκριµένο σχέδιο και κριτήρια, ώστε να απελευθερωθούν πόροι και
δυναµικό και να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης.
Θέσαµε ήδη σαφείς και ελέγξιµες καθηµερινές χρεώσεις στο
ελεγκτικό και εισπρακτικό έργο, ξεκινώντας από τις είκοσι επτά
µεγαλύτερες εφορίες που καλύπτουν το 70% των εσόδων. Παρακολουθούµε βήµα προς βήµα την πορεία τους. Οι έλεγχοι θα
γίνονται πλέον µε στοχευµένα κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής.
Σε αυτό θα βοηθήσει αποφασιστικά το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα ελεγκτικών υπηρεσιών «ΕΛΕΓΞΙΣ». Πρόκειται
για ένα αντικειµενικό, αυτοµατοποιηµένο και αξιόπιστο σύστηµα
ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο
σε κεντρικό επίπεδο, που παρέχει, παράλληλα, πλήρη µηχανογραφική υποστήριξη όλων των ελεγκτικών διαδικασιών.
Σε συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο επισπεύδουµε
την απονοµή της δικαιοσύνης στα φορολογικά ζητήµατα. Βάζουµε τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες καθυστέρησης ή και
ακύρωσης των προστίµων που κρατούσαν από επτά µέχρι δέκα
χρόνια.
Εισάγουµε για πρώτη φορά διαδικασία εκούσιας εξωδικαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών µε την καθιέρωση της
φορολογικής διαιτησίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µας λένε κάποιοι πως προέχει
η ανάπτυξη και πως αυτή η δηµοσιονοµική εξυγίανση, την οποία
ακολουθούµε, την αντιµάχεται, πως υπάρχει, δήθεν, ένα άλλο
µείγµα πολιτικής, που ωστόσο κρατιέται επτασφράγιστο µυστικό
και δεν το εµφανίζει κανένας. ∆εν γίνεται, όµως, ανάπτυξη χωρίς
επενδύσεις, ούτε επενδύσεις χωρίς επαρκή χρηµατοδότηση.
Για να υπάρξει, όµως, επαρκής χρηµατοδότηση χρειάζεται
πρώτα – πρώτα πρόσβαση του κράτους, αλλά και των τραπεζών,
στις αγορές. Χρειάζεται ανάκτηση της εµπιστοσύνης των αγορών. ∆εν µπορεί να έχεις βιώσιµη ανάπτυξη διαιωνίζοντας ένα
σπάταλο και αναποτελεσµατικό κράτος.
Πρέπει η χώρα µας να αποδείξει πως βάζει επιτέλους τάξη στη
δηµοσιονοµική της διαχείριση, ότι λύνει τα διαρθρωτικά προβλήµατα που την ταλάνισαν εδώ και τόσα χρόνια. Είναι ανάγκη,
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δηλαδή, να χτίσουµε ένα µικρότερο επιτελικό, ευέλικτο και πάνω
απ’ όλα αποτελεσµατικό κράτος, ένα κράτος που θα βρίσκεται
δίπλα στον πολίτη, στο νέο επιχειρηµατία, στον επιστήµονα, στον
αγρότη, που θα τον συµβουλεύει και θα τον στηρίζει στις επαγγελµατικές του επιλογές.
Αυτό το χρωστάµε στη νέα γενιά, στα παιδιά µας, που τους
έχουµε στερήσει την ελπίδα και το όνειρο για ένα καλύτερο
αύριο.
Παράλληλα, µε την αναγκαία δηµοσιονοµική εξυγίανση ενισχύουµε την ανάπτυξη µε µείωση του φορολογικού συντελεστή
από 24% σε 20% για τα κέρδη που επανεπενδύονται, µε τη µείωση του ΦΠΑ στο 6,5% για τον τουρισµό, µε διαρθρωτικές παρεµβάσεις για λιγότερη γραφειοκρατία, για σταθερούς και
κυρίως καθαρούς κανόνες, Με το νέο αναπτυξιακό νόµο, τα φορολογικά κίνητρα για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε
το νέο Ταµείο χρηµατοδότησης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, µε την ανασύνταξη του τραπεζικού συστήµατος, µε την
επιτάχυνση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.
Στόχος µας είναι να χτίσουµε ένα ολοκληρωµένο, ευνοϊκό περιβάλλον για σύγχρονες και βιώσιµες παραγωγικές επενδύσεις.
Με βάση όλα τα παραπάνω, δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε,
ούτε εικονικός ούτε άπιαστος ο στόχος για συνολική αύξηση των
εσόδων κατά 4,9% το επόµενο χρονικό διάστηµα. Για το 2011
προβλέπεται µικρότερη ύφεση στην οικονοµία, µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων µηχανισµών, περισσότερα
όπλα στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.
Άλλωστε, σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού
υπάρχουν πλέον –και το γνωρίζετε- διαδικασίες αυστηρού ελέγχου, ελέγχου ανά τρίµηνο και παρακολούθηση ανά µήνα σε
όλους τους δείκτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2011 ξεκινάµε από καλύτερες βάσεις, µε περισσότερα όπλα, για να πετύχουµε τους στόχους µας. Για εµάς αυτό που προέχει είναι να πιάσουν τόπο οι
θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να διαψεύσουµε –και θα τις διαψεύσουµε- για άλλη µια φορά τις Κασσάνδρες και όσους στοιχηµατίζουν στην καταστροφή της χώρας µας. Αυτό είναι το
χρέος το δικό µας, είναι το χρέος όλων µας απέναντι στο λαό,
απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στη νέα γενιά.
Θέλω, λοιπόν, να σας καλέσω να ψηφίσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό που, όπως είπα, αποτελεί τη βάση για να βγούµε από
την κρίση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Άγγελος Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι δύο εισηγητές µας και οι µέχρι τώρα οµιλητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, µε τρόπο διεξοδικό, απλό και κατανοητό στον
εργαζόµενο λαό, αποκάλυψαν τον ταξικό και βάρβαρο χαρακτήρα του κρατικού προϋπολογισµού και ανέτρεψαν την κυβερνητική προπαγάνδα, ότι τα µέτρα αυτά που παίρνει –τα
δυσάρεστα µέτρα- σε βάρος του εργαζόµενου λαού, τα παίρνει
για την αντιµετώπιση του υψηλού δηµόσιου χρέους και του ελλείµµατος.
Απέδειξαν ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα µέτρα είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες του ντόπιου κεφαλαίου, των επιχειρηµατικών οµίλων, προκειµένου να βρουν πιο εύκολα την έξοδο από
την οικονοµική κρίση, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και
την αποπληρωµή, βέβαια, των πιστωτών, των τραπεζικών οµίλων,
ιδίως της Γερµανίας και της Γαλλίας.
Αυτή, λοιπόν, η φιλοµονοπωλιακή πολιτική που εξασφαλίζει τα
συµφέροντα των δυνάµεων του κεφαλαίου, οδηγεί συγχρόνως
εκατοµµύρια του εργαζόµενου λαού στη φτώχεια, στη µαζική
ανεργία, στην ανέχεια, στην εξαθλίωση. Αυτή την πραγµατικότητα δεν µπορείτε να την αποκρύψετε ούτε µε τη βοήθεια των
ιδιοκτητών των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ιδίως των τηλεοράσεων, προς τους οποίους χαρίζετε εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ από την αναβολή του φόρου επί των εσόδων τους από τις
διαφηµίσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτήν τη φιλοµονοπωλιακή πο-
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λιτική βιώνουν και οι επαγγελµατοβιοτέχνες, µε δυσάρεστα αποτέλεσµα γι’ αυτούς. Γιατί οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, τα µονοπώλια,
οι πολυεθνικές, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -κι εδώ
χρειάζεται να θυµηθούµε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που καθιέρωσε την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών, προϊόντωναπαιτούν την κατάργηση κάθε εµπόδιου στη δράση τους, στην
κατάκτηση των αγορών, στην αύξηση της κερδοφορίας τους.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η δήθεν απελευθέρωση των
κλειστών επαγγελµάτων.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, διαχρονικά οι κυβερνήσεις, ενώ στα λόγια χαρακτήριζαν τις µικρές, τις µεσαίες επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες ως
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας που πρέπει να βοηθηθούν, στην
πραγµατικότητα µε τις πολιτικές τους τις γονάτιζαν, τις γονατίζουν, τις αφανίζουν. Σ’ αυτό συντελεί η φοροεπιδροµή µε την περαίωση, που όπως ακούσαµε προηγούµενα από τον Υφυπουργό,
είναι θετική. Είναι, όµως, ένας ωµός εκβιασµός προς τους εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελµατοβιοτέχνες. «Πλήρωσε» δηλαδή
«για να µην έρθει ο έλεγχος».
Κοντά, όµως, στους µικρούς που πληρώνουν ακριβά τον εκβιασµό, ωφελούνται και µεγάλες επιχειρήσεις, γιατί µέσα ο νόµος
προβλέπει ότι εκεί περιλαµβάνονται και επιχειρήσεις που έχουν
τζίρο µέχρι 20 εκατοµµύρια. Πληρώνουν, λοιπόν, λίγα, για να
γλυτώσουν τα πολλά. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
προκλητικά η Κυβέρνηση προσπάθησε να διαγράψει 24 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα 37 δισεκατοµµύρια βεβαιωµένα ανείσπρακτα έσοδα που οφείλονται προς το δηµόσιο. Αυτό λέει και
η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και προσέξετε, τέσσερις
εφορίες στις οποίες ανήκουν οι ανώνυµες εταιρείες, βάσει της
Έκθεσης, χρωστούν πάνω από 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι, λοιπόν, αποτέλεσµα της φορολογικής πολιτικής που
χρόνια ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις, µε µειώσεις των φορολογικών συντελεστών, µε µεγάλες φοροαπαλλαγές. Είναι ένα
βασικό ταξικό εργαλείο στα χέρια των κυβερνήσεων, για να ενισχύουν συνεχώς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Να, πού υπάρχουν,
λοιπόν, τα λεφτά. Άρα, εσείς πετσοκόβετε το εισόδηµα του εργαζόµενου λαού. Εχθρική, λοιπόν, η πολιτική προς τους επαγγελµατοβιοτέχνες και υπηρετική, φιλική προς τους µεγάλους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
Γι’ αυτό άλλωστε, είναι καθηµερινά τα χιλιάδες λουκέτα των
µικρών επαγγελµατιών, µε αποτέλεσµα τετρακόσιες χιλιάδες να
µην µπορούν να πληρώσουν τις εισφορές προς τον ΟΑΕΕ, ο
οποίος δεν παίρνει και τις αναγκαίες επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό και να είναι ανασφάλιστες αυτές οι χιλιάδες
οικογένειες, χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πιστεύουµε ότι µε
κάθε τρόπο η Κυβέρνηση ενισχύει συνεχώς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό η επίκληση του ΕΣΠΑ ότι έτσι θα ενισχύσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι ένας µύθος. Γιατί γνωρίζουµε και
από τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ότι δεν είχαν πρόσβαση σε αυτά οι µικρές, οι µεσαίες επιχειρήσεις, λόγω τζίρου και λόγω αριθµού
εργαζοµένων.
Αυτή, λοιπόν, η πολιτική είναι που µαραζώνει και αφανίζει τον
αυτοαπασχολούµενο, τον επαγγελµατία, το βιοτέχνη και όχι οι
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων, όπως λένε διάφοροι, µεταξύ αυτών και οι συµβιβασµένες ηγεσίες της ΓΣΕΒΕ,
της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΑ, που ενώ συµφωνούν στην ουσία µε την
πολιτική της Κυβέρνησης, αλλά και των προηγούµενων, θεωρούν
ότι είναι εχθρός οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Όχι, η πολιτική
είναι αυτή που µειώνει το εισόδηµα των εργαζοµένων, των αγροτών και είναι φυσικό επακόλουθο να µειωθεί και το εισόδηµα των
µικρών επαγγελµατιών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς απευθυνόµαστε στον εργαζόµενο λαό για να βγάλει χρήσιµα και κρίσιµα συµπεράσµατα.
Χρήσιµα, γιατί µε όλα αυτά τα µέτρα, τις εξελίξεις, αποδεικνύεται ότι του αφαιρούνται µισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά,
κοινωνικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα και στερείται βασικές λαϊκές ανάγκες, προκειµένου να µη µειωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου σε περίοδο κρίσης, αλλά και για να έχει φθηνή εργασία
µετά απ’ αυτήν.
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Κρίσιµα συµπεράσµατα, γιατί πρέπει να αποφασίσει να βάλει
ένα τέλος στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, που παράγει και αναπαράγει το εκµεταλλευτικό σύστηµα. Έχει τη δύναµη
να πάρει την εξουσία στα χέρια του, γιατί έχει τη γνώση να σχεδιάσει κεντρικά την οικονοµία µε στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών του αναγκών, µε την κοινωνικοποίηση των βασικών και
συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής. Γιατί για εµάς δεν είναι µοιραίο να κλείνουν τα εργοστάσια. Αυτά τα κλείνουν οι πολυεθνικές, οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, προκειµένου να βγάλουν περισσότερα κέρδη εκεί που επενδύουν σε άλλους τοµείς. Έχει τον
παραγωγικό συνεταιρισµό. Γιατί για εµάς δεν είναι µοιραίο πραγµατικά, µια χώρα ευλογηµένη από τη φύση της να είναι διατροφικά εξαρτηµένη από τις εισαγωγές και να καταστρέφεται ένας
πρωτογενής τοµέας που µπορεί να δώσει πολλά στην οικονοµία
της χώρας και να ξεκληρίζεται η αγροτιά.
Με κλαδικές, διακλαδικές πολιτικές µπορούν, λοιπόν, να αξιοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνάµεις και δυνατότητες της
χώρας, µε αποδέσµευση από τους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς, οργανισµούς και ενώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ΝΑΤΟ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Άλλωστε, οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιώνουν πολύπλευρα τη διαχρονική θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Γι’ αυτό ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στην προσπάθεια αποπροσανατολισµού που κάνει η Κυβέρνηση, σχετικά µε το
ευρωοµόλογο. Είναι διαπάλη µεταξύ των αστικών τάξεων, των
ιµπεριαλιστικών χωρών-κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί όταν εµείς προτείναµε να ενηµερωθεί ο ελληνικός λαός για
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, για
την ΟΝΕ και να αποφασίσει µε δηµοψήφισµα, όλες οι άλλες πτέρυγες αυτήν την πραγµατικά δηµοκρατική, αστική πρόταση –
µπορώ να πω- την απορρίπτατε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν καταψηφίζουµε απλά τον
κρατικό προϋπολογισµό, όπως κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία, όπως
κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, αλλά και άλλοι που προτείνουν λύσεις κεντροαριστερής κατεύθυνσης στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και το κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γιατί εδώ πρέπει να σηµειώσουµε τις κυβερνήσεις του
Πρόντι, του Νταλέµα, που κινούνταν σε αυτήν την κατεύθυνση
µε τους σοσιαλδηµοκράτες, τους φιλελεύθερους και βέβαια, µε
κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως η Γερµανία µεταξύ σοσιαλιστών
και φιλελεύθερων.
Έτσι, λοιπόν, απευθυνόµαστε στο λαό και του λέµε ότι µετά
την ψήφιση του προϋπολογισµού, αλλά και µετά τις ψηφίσεις των
νοµοσχεδίων που θα ακολουθήσουν, να µην υποταχτεί στη µοίρα
του, στη µοιρολατρία που του καλλιεργούν, αλλά µε αγώνες ταξικούς, µαζί µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, µε το λαϊκό
κίνηµα στο σύνολό του, να δώσει τη µάχη να ανατρέψει και νόµους, αλλά να ανατρέψει και αυτήν την πολιτική κατάσταση.
Έχουµε εµπιστοσύνη στο λαό. Γιατί όπως λέει και ο κοµµουνιστής ποιητής, ο Βάρναλης, απευθυνόµενος για το λαό «αν αλλάξεις µονοµιάς αιώνιο σύµβολο, τότε θα έρθει ανάποδα ο
ντουνιάς». Πιστεύουµε στο εργατικό λαϊκό κίνηµα και σε λίγο θα
ακούσετε πραγµατικά να κατεβαίνει το ορµητικό ποτάµι, που θα
παρασύρει όλους όσους, πραγµατικά, µε την πολιτική τους και µε
τα υπόλοιπα υποστυλώµατα, θέλουν τον λαό να είναι υποταγµένος στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στο κεφάλαιο.
Στον πόλεµο, λοιπόν, που λέει η Κυβέρνηση και δεν τον χαρακτηρίζει, εµείς λέµε «πόλεµο στον πόλεµο των δυνάµεων του κεφαλαίου». Οι δυνάµεις της εργασίας, πραγµατικά, µπορούν να
φέρουν τα πάνω κάτω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών κ. Γεώργιος Χαραλαµπόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα σας πρότεινα –αν µου επιτρέπετε- να ξαναδιαβάσετε το λόγο του Υφυπουργού Οικονοµικών
και αγαπητού συµπατριώτη κ. Κουσελά, γιατί τα επιχειρήµατά
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του ήταν συντριπτικά και αποστοµωτικά. Παρ’ όλα αυτά, εγώ θα
αναπτύξω ορισµένα επιπλέον θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη.
Το 2010 ήταν µια χρονιά δύσκολων αποφάσεων για την Κυβέρνηση. Ο λόγος; Ο εκτροχιασµός του ελλείµµατος τα προηγούµενα χρόνια, µε αποκορύφωµα το 2009, όταν το έλλειµµα
διαµορφώθηκε στο 15,4% του ΑΕΠ, από 2% που είχε προϋπολογίσει η προηγούµενη κυβέρνηση και που έφερε έτσι τη χώρα στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Για να ανταποκριθούµε στα δυσχερή αυτά οικονοµικά δεδοµένα, το 2010 προχωρήσαµε στη µεγαλύτερη δηµοσιονοµική
προσαρµογή που έχει επιτευχθεί διεθνώς, της τάξεως δηλαδή
του 6% του ΑΕΠ.
Παράλληλα, µέσα σε ένα χρόνο προωθήσαµε µια σειρά από
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, που αν είχαν προχωρήσει τα
προηγούµενα χρόνια, θα είχαν γλυτώσει τη χώρα από την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης και τα σκληρά µέτρα που αυτός
συνεπάγεται.
∆ηµιουργήσαµε ένα νέο, βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα. Θεσµοθετήσαµε ένα δικαιότερο καθεστώς φορολόγησης. Απελευθερώσαµε τις στρατηγικές επενδύσεις από τα γρανάζια της
γραφειοκρατίας και λάβαµε µέτρα για τη προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή
συνεχίζεται και µε τον προϋπολογισµό του 2011, ο οποίος θα
οδηγήσει σε διαµόρφωση του ελλείµµατος στο 7,4% από 15,4%
µόλις σε δύο χρόνια.
Εκτός από την απαραίτητη µείωση της σπατάλης και τον εξορθολογισµό του δηµοσιονοµικού συστήµατος, στοχεύουµε και
στην επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας σε
δύο επίπεδα.
Πρώτον, προωθούνται οι κατάλληλες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, που µπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε στόχο τη προσέλκυση επενδύσεων, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την αναθέρµανση
της οικονοµίας. Ήδη έχουν ψηφιστεί ο νόµος για την απλοποίηση ίδρυσης επιχειρήσεων και ο νόµος για την επιτάχυνση των
στρατηγικών επενδύσεων, ενώ τα νοµοσχέδια για τη θεσµική ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και την απλοποίηση αδειοδότησης δραστηριοτήτων βρίσκονται σε δηµόσια διαβούλευση.
Ακόµα, προχωρούµε στο άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, µε την άρση των υφιστάµενων περιορισµών στον ανταγωνισµό, δηµιουργώντας έτσι µια αγορά ανοιχτή για όλους, µε
επίκεντρο τον καταναλωτή.
Εδώ θέλω να επισηµάνω και τη σηµαντική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης, κάτι που δεν έχει συζητηθεί, να νοµοθετήσει στο
πρώτο τρίµηνο του 2011 τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή
της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη καλή νοµοθέτηση, µε στόχο τη
µείωση του διοικητικού κόστους κατά 20% µέσα στο 2011 σε σύγκριση µε το 2008, µείωση δηλαδή που ισοδυναµεί µε 1,3% του
ΑΕΠ. Με τις πρωτοβουλίες αυτές θέτουµε τις βάσεις για την εξυγίανση της οικονοµίας και βάζουµε τέλος στις χρόνιες παθογένειες της αγοράς.
∆εύτερον, αξιοποιούµε µε τον καλύτερο τρόπο το ΕΣΠΑ και
το νέο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών δράσεων. Τη χρονιά που µας πέρασε, η
απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ έχει παρουσιάσει σηµαντική αύξηση της τάξεως του 12,38%, ενώ την τριετία 2007 έως 2009
ήταν εξαιρετικά χαµηλή, όπως γνωρίζετε, µόλις στο 3,15%.
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το 2011 θα παραµείνει στα 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ θα δοθούν σε έργα συγχρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κυρίες και κύριοι, σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας θα είναι η δηµιουργία του νέου Ελληνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, του ΕΤΕΑΝ. Το
ΕΤΕΑΝ θα έχει ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική στήριξη κυρίως
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξαγωγικών και καινοτόµων, µέσω
µόχλευσης και τραπεζικών κεφαλαίων, κεφαλαίων ρίσκου και
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων «Τζέρεµι» και «Τζέσικα».
Τέλος, όπως είναι γνωστό, έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση ο
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νέος επενδυτικός νόµος, ο οποίος φιλοδοξεί να θέσει τέρµα στις
δυσλειτουργίες του παρελθόντος και να κινητοποιήσει ουσιαστικά την πραγµατοποίηση βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων, µε
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα για την ελληνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι, µε τον προϋπολογισµό του 2011 συνεχίζουµε το έργο της περσινής χρονιάς. Στόχος µας, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας και η αποκατάσταση της
εικόνας της χώρας µας στις αγορές. Αυτός ο στόχος απαιτεί
σκληρές θυσίες από όλους. Πρέπει, όµως, να βλέπουµε και τις
ευκαιρίες για ανάπτυξη που ανοίγονται µπροστά µας. Πρέπει να
δούµε τη νέα δεκαετία που ξεκινάει. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση
προχωρά σε βαθιές τοµές, που αλλάζουν ριζικά το αναπτυξιακό
πρότυπο της χώρας.
Αυτές οι παρεµβάσεις, όµως, θέλουν χρόνο για να αποδώσουν
καρπούς, ακριβώς επειδή δεν προσφέρουν πρόσκαιρες λύσεις,
αλλά εισάγουν µια νέα νοοτροπία για την ανάπτυξη. Τώρα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ είναι σηµαντικό να µπορούµε να δώσουµε κουράγιο και ελπίδα για το µέλλον στον ελληνικό λαό και
ιδιαίτερα στη νέα γενιά.
Ο προϋπολογισµός που έχουµε ενώπιόν µας αποτελεί τη µόνη
βιώσιµη λύση για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας και την
επανεκκίνηση, όµως, της αναπτυξιακής της πορείας.
Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπερψηφίζω τον προϋπολογισµό του 2011.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στη Β’ Θεσσαλονίκης κ. Σάββας
Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χρόνο µετά τη ψήφιση του
προϋπολογισµού του 2010 και έξι µήνες µετά την υπαγωγή της
χώρας µας στη ταπεινωτική δανειακή σύµβαση, βρισκόµαστε σήµερα εδώ για τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισµού του
2011, του δεύτερου προϋπολογισµού της Κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ.
Και βρισκόµαστε ταυτόχρονα µπροστά σε µία κατάσταση που
µόνο ως παράδοξη µπορεί να χαρακτηρισθεί. Ενώ γνωρίζουµε
όλοι µας τι έχει γίνει τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες, ενώ
γνωρίζουµε όλοι µας και είµαστε µάρτυρες της πρωτοφανούς
επιδροµής της Κυβέρνησης ενάντια σε εισοδήµατα, σε ασφαλιστικά δικαιώµατα, σε κοινωνικές παροχές και εισφορές, ακούσαµε εδώ τους εισηγητές της Πλειοψηφίας και τους αρµόδιους
Υπουργούς να περιγράφουν µια κατάσταση που µάλλον παραπέµπει σε άλλη χώρα, λες και δεν ζούµε όλοι εδώ, στην ίδια
χώρα.
Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς από τα επιτεύγµατα της Κυβέρνησης τους τελευταίους δεκατέσσερις µήνες; Τον Τιτανικό; Την
απώλεια της εθνικής κυριαρχίας; Τις παλινωδίες του ίδιου του
Πρωθυπουργού όσον αφορά την πορεία της χώρας, µε κορωνίδα την υπαγωγή της στο απάνθρωπο και αντικοινωνικό ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, όπως ο ίδιος δηµόσια το χαρακτήριζε; Τις
υποσχέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για αύξηση στο ύψος
του πληθωρισµού, που κατέληξαν στην κατάργηση του δέκατου
τρίτου και του δέκατου τέταρτου µισθού και στη συνέχεια στη
περικοπή, στην άδικη, οριζόντια περικοπή κατά 20% των επιδοµάτων; Τις επαναλαµβανόµενες και κατηγορηµατικές υποσχέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού λίγες µέρες πριν από τις
τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές για µη περαιτέρω µείωση
των εισοδηµάτων των εργαζοµένων, που τελικά οδήγησαν στη
ψήφιση του καταστροφικού για τους εργαζόµενους πολυνοµοσχεδίου της περασµένης εβδοµάδας; Τη διπλή αύξηση του ΦΠΑ
σε ποσοστά µάλιστα που προκαλούν ίλιγγο; Την περαίωση; Την
έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις; Τη µαζική φυγή κεφαλαίων
στο εξωτερικό; Ερασιτεχνισµοί, παλινωδίες, ύφεση στην οικονοµία, εξαπάτηση και εξαθλίωση του λαού. Αυτός είναι ο απολογισµός των δεκατεσσάρων µηνών της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
Σήµερα, έξι µήνες µετά την έλευση της τρόικας, όλοι αναγνωρίζουν ότι η πολιτική που επιβάλλουν οι δυνάστες δανειστές µας
και ευπειθώς εφαρµόζουν οι εντολοδόχοι τους, οδηγεί σε αδιέξοδα. Οι οικονοµικοί δείκτες καταρρέουν συµπαρασύροντας και
τις τελευταίες ελπίδες, όχι για ένα καλύτερο αύριο, αλλά για ένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ισορροπηµένο εργασιακό περιβάλλον. Η ανεργία καλπάζει πλέον
µε ρυθµούς ασύλληπτους, διαβρώνοντας έτσι το συνεκτικό ιστό
της ελληνικής κοινωνίας. Ολόκληρες γενεές εργατικού δυναµικού περιθωριοποιούνται. Καθηµερινά όλο και µεγαλύτερα τµήµατα του ελληνικού λαού οδηγούνται στη φτώχεια. Χιλιάδες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν κάθε µέρα, η µία µετά την
άλλη. Ξένες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τη χώρα, µε κινήσεις
που παραπέµπουν σε περίοδο κατάρρευσης.
Και αν ο λόγος µας, ο λόγος της Νέας ∆ηµοκρατίας, κύριοι
Υπουργοί, και του Αντώνη Σαµαρά είναι κοµµατικός, όπως λέτε,
ας δούµε τι έγραφε πριν από µερικές µέρες, στις 2 ∆εκεµβρίου,
στην εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ένας Υπουργός των πρώην
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μανώλης ∆ρεττάκης. «Η εφαρµοζόµενη από τη σηµερινή κυβέρνηση πολιτική µε βάση το µνηµόνιο, οδηγεί την ελληνική οικονοµία από το κακό στο χειρότερο,
όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα για το 2010 και οι προβλέψεις
για το 2011».
Και συνεχίζει: «Τα µέτρα που εφαρµόζει και θα εφαρµόσει η
Κυβέρνηση επιταχύνουν το ρυθµό µε τον οποίο το δηµόσιο
χρέος της χώρας θα φτάσει το όριο πέρα από το οποίο θα καταστεί ανεξέλεγκτο και η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο».
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση αρνείται να ακούσει και να συζητήσει τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς για αλλαγή πορείας και γρήγορη
έξοδο από την κρίση. Εµφανίζεται εξαιρετικά σκληρή απέναντι
στην προηγούµενη κυβέρνηση, υπέρµετρα δε, επιεικής µε τον
εαυτό της. Επί δεκατέσσερις µήνες ακούµε διαρκώς για τα λάθη
της κυβέρνησης Καραµανλή.
Την ίδια στιγµή όµως, η σηµερινή Κυβέρνηση έχει χάσει τον
έλεγχο του συνόλου της οικονοµίας. Γι’ αυτό υποτίθεται ότι δεν
φταίει η ίδια. Φταίει η διεθνής κρίση που εσχάτως ανακάλυψαν.
Η ελληνική οικονοµία έχει µαραζώσει όµως, το ΠΑΣΟΚ δεν ευθύνεται για τίποτα. Πέφτει διαρκώς έξω στις προβλέψεις του,
διαπράττει τεράστια λάθη πολιτικής, αλλά δεν ευθύνεται για τίποτα. Φταίει το µνηµόνιο, οι κακοί ξένοι, η Νέα ∆ηµοκρατία. ∆εν
ενδιαφέρεται πού οδηγεί τη χώρα και τον τόπο, αλλά για το πώς
θα µετατοπίσει τις ευθύνες αλλού. Έχει δώσει στον εαυτό του
γενικό συγχωροχάρτι. ∆εν τολµά να κάνει την αυτοκριτική του
ως αντιπολίτευση χθες για τη στάση του και ως Κυβέρνηση σήµερα για την πολιτική του. Κατά τα λοιπά ζητάνε συναίνεση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και συνεχίζει να εφαρµόζει άνευ όρων τα προβλεπόµενα από
το µνηµόνιο. Προχωράει δε, ακόµη περισσότερο σε εξειδίκευση
µέτρων και σε λήψη νέων επαχθέστερων. Ακόµη και ο µέχρι πρότινος σύµβουλος του Πρωθυπουργού, Ιταλός Τοµάζο Σιόπα προειδοποιούσε λίγες µέρες πριν πεθάνει ότι τα χειρότερα δεν έχουν
έρθει ακόµη. Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία διαλύεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011 δυστυχώς ακολουθεί τη λάθος τακτική και τη λάθος πρακτική του
προϋπολογισµού του 2010. Είναι ένας προϋπολογισµός ανέχειας
και φτώχειας που οδηγεί σε οικονοµική και δηµοσιονοµική
ύφεση, µειώνει τη ρευστότητα, µειώνει τα εισοδήµατα και ωθεί
την οικονοµία στην ύφεση. Επιµένει στους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που στραγγαλίζουν την ανάπτυξη. Είναι άδικος και αντικοινωνικός. Χτυπά τους αδύνατους και εξαφανίζει τη
µεσαία τάξη. ∆εν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Οδηγεί στην αποδόµηση του κράτους πρόνοιας. Παρουσιάζει
στόχους ανέφικτους. Θεσπίζει νέα εισπρακτικά µέτρα που όµως
δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν. Σύµφωνα δε, µε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 9 ∆εκεµβρίου σύντοµα θα
αναθεωρηθεί επιβάλλοντας νέα µέτρα.
Καταθέτω τη σχετική Έκθεση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σάββας Αναστασιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι ο προϋπολογισµός του 2011 που καταθέσατε, κύριοι της
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Κυβέρνησης, προς ψήφιση ένας προσωρινός προϋπολογισµός
καταδικασµένος και αυτός να αποτύχει όπως ο προϋπολογισµός
του 2010, γι’ αυτό και τον καταψηφίζω
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναστασιάδη.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας κ. Ιωάννης ∆ιαµαντίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ (Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την κύρωση του
σχεδίου νόµου για τον προϋπολογισµό του 2011 δεν είναι µια
απλή, ετήσια, τυπική διαδικασία, γιατί αυτός ο προϋπολογισµός
είναι ένας προϋπολογισµός εκτάκτου ανάγκης ή εκτάκτων συνθηκών, όπως ονοµάστηκε και όπως είπε ο αρµόδιος Υπουργός
των Οικονοµικών. Ο προϋπολογισµός του 2011 θα είναι µεν ένας
προϋπολογισµός λιτότητας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι
και προϋπολογισµός ανάπτυξης και νοικοκυρέµατος. Γι’ αυτό
είναι διπλή και ιστορική η ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης.
Πρώτον, να διασώσουµε τη χώρα που µας παραδόθηκε βυθισµένη στα ελλείµµατα και την ανυποληψία. ∆εύτερον, να αποτρέψουµε εγκαίρως την ηθική κατάπτωση και να δώσουµε
όραµα, πίστη και ελπίδα στο σύγχρονο Έλληνα, το νέο, τον εργαζόµενο. Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι η κατάσταση της οικονοµίας
µας µε τους γνωστούς δείκτες και τα αρνητικά πρόσηµα δεν πάει
άλλο. Και µπορεί να είµαστε µια κοινωνία σε κρίση, αλλά οι Έλληνες δεν είµαστε αφελείς, γι’ αυτό και γνωρίζουµε, τι πρέπει να
γίνει. Γνωρίζουµε το προσωπικό µερίδιο ευθύνης µας και το ποσό
της συνεισφοράς που µας αναλογεί. ∆εν θέλουµε, βέβαια, πολλές φορές να πράξουµε το ορθό -και ίσως δικαιολογηµένα- όταν
βλέπουµε ότι δεν ισχύουν τα ίδια µέτρα και σταθµά για όλους. Αν
όµως, υπάρχει ισότητα, δικαιοσύνη, ισονοµία και το καλό παράδειγµα από εµάς του πολιτικούς πρωτίστως –και όχι µόνο- µπορεί να γίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του νέου
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας όπως συστήθηκε µε το π.δ. 96/2010 θα εκτελεστεί για πρώτη φορά και
µε τα νέα δεδοµένα από την 1η Ιανουαρίου 2011. Το συνολικό
ύψος των πιστώσεων ανέρχεται στο ποσό του 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ περίπου, στο οποίο πρέπει να προσθέτει και η πρόβλεψη για την Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας ύψους 2,3 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Πρέπει µετά λύπης µου να αναφέρω ότι σχεδόν το 85% του
προϋπολογισµού θα διατεθεί στο ΝΑΤ για την κάλυψη των υποχρεώσεων του προς τους συνταξιούχους ναυτικούς. Επιπλέον
40 εκατοµµύρια ευρώ θα δοθούν για το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων
ναυτικών, ενώ 40 περίπου εκατοµµύρια διατίθενται για τις άγονες
γραµµές αρµοδιότητας της κεντρικής υπηρεσίας. Ποσό 195 περίπου εκατοµµυρίων προβλέπεται για την µισθοδοσία του προσωπικού. Τελικά, για τις υπόλοιπες ανάγκες του Υπουργείου
διατίθενται µόνο 13,7 εκατοµµύρια.
Για τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
είχε ήδη ετοιµαστεί το προσχέδιο πριν ενταχθεί στο νέο Υπουργείο και το ποσό της αύξησης, παρά το γεγονός ότι ζητήσαµε 8
εκατοµµύρια παραπάνω, τελικά οριστικοποιήθηκε στο 1,1 εκατοµµύριο ευρώ. Να εξηγήσω ότι από το συνολικό κονδύλι των
57,9 εκατοµµυρίων ευρώ για τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής τα 52 αφορούν τις ενδονησιωτικές, άγονες γραµµές της αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας.
Το νεοσύστατο Υπουργείο µε διευρυµένες και αναβαθµισµένες αρµοδιότητες και µε τη νέα οικονοµική και αναπτυξιακή δοµή
που αποκτά εκπόνησε τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:
Η ενδυνάµωση το 2011 της ποντοπόρου ναυτιλίας µε περισσότερα πλοία που θα έχουν υψωµένη την ελληνική σηµαία. ∆ιότι η
ελληνική σηµαία είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας µας
σε όλο τον κόσµο. Αυτό σηµαίνει πολλά και άµεσα έσοδα στον
κρατικό προϋπολογισµό, καθώς και απορρόφηση του ναυτικού
δυναµικού.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, κύριοι συνάδελφοι, περίπου εξακόσια πλοία χτίζονται στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής από Έλληνες πλοιοκτήτες. Πρόθεση τους είναι να υψώσουν την ελληνική
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σηµαία. Τα πλοία αυτά θα απορροφήσουν τρεις χιλιάδες νέους
Έλληνες αξιωµατικούς και πληρώµατα του εµπορικού µας ναυτικού. Προς την κατεύθυνση προσέλκυσης πλοίων µε ελληνική
σηµαία θα συνεργαστούµε και µε την κινεζική κυβέρνηση µετά
την επίσκεψη του Κινέζου Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε τη
σύσταση ταµείου στην Κίνα 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη ναυπήγηση πλοίων στα λιµάνια στην Κίνα. Προχωράµε άµεσα σε
όλες τις νοµοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης και των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού σε κτηριακό εξοπλισµό και στελεχιακό δυναµικό, όπως και
στις αναγκαίες τεχνικές υποδοµές για να µπορούµε να βγάζουµε
άξια στελέχη στα πλοία µας.
∆ηµιουργούµε το εθνικό λιµενικό σύστηµα. Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην παγκόσµια λιµενική βιοµηχανία και ειδικότερα αυτή της Μεσογείου που
µας αφορά άµεσα έχουν παρατηρηθεί ραγδαίες εξελίξεις. Οι αλλαγές αυτές ήταν το αποτέλεσµα της δηµιουργίας ενός νέου
χάρτη στη παγκόσµια θαλάσσια µεταφορά εµπορευµάτων. Κύριο
χαρακτηριστικό του νέου αυτού σκηνικού είναι ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των λιµένων, ώστε να προσελκύσουν όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς. Είναι κατανοητό εποµένως ότι ο έντονος αυτός ανταγωνισµός µεταξύ των λιµένων
απαιτεί τόσο την αλλαγή λειτουργίας τους σε θεσµικό επίπεδο,
όσο και στην προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων σε λιµενικές
υποδοµές και ανωδοµές.
Το ελληνικό λιµενικό σύστηµα οφείλει να προσαρµοστεί σε
αυτές τις νέες ανάγκες ώστε να βρει και την κατάλληλη θέση στη
νέα αυτή κατανοµή των θαλάσσιων µεταφορών, θέση που πρέπει
να είναι αντάξια της ελληνικής ναυτιλίας, της παγκόσµιας αυτής
δύναµης της χώρας µας.
Κατά συνέπεια, µία από τις πρώτες προτεραιότητες του
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αλλά και
δική µου προσωπικά είναι να προσχωρήσουµε σε όλες τις θεσµικές παρεµβάσεις που απαιτούνται, ώστε να εκσυγχρονίσουµε
το λιµενικό µας σύστηµα προς όφελος της εθνικής οικονοµίας
και κατ’ επέκταση, του ελληνικού λαού.
Στόχος είναι, πρώτον, να ενισχυθούν τα έσοδα του ελληνικού
δηµοσίου.
∆εύτερον, να λειτουργήσουν τα λιµάνια αποτελεσµατικά και
µε διαφάνεια.
Τρίτον, να ενισχυθεί η τουριστική εικόνα της χώρας µας.
Τέταρτον, να γίνουν νέα έργα υποδοµών και σωστής λειτουργίας.
Πέµπτον, να υπάρχει επιτέλους ενιαίο σύστηµα λιµενικής πολιτικής.
Σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του εθνικού λιµενικού συστήµατος, θα εξεταστεί από την αρχή το καθεστώς των λεγόµενων
άγονων γραµµών, το οποίο θέλει εξορθολογισµό για να έχει αποτελέσµατα, καθώς και η λειτουργία των ακτοπλοϊκών µας συγκοινωνιών στο σύνολό της.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση, σχετικά
µε την πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση της ΠΝΟ, που ξεκίνησε στις 23 Νοεµβρίου µε µία εικοσιτετράωρη απεργία και εν
συνεχεία ακολούθησαν επαναλαµβανόµενες απεργίες επί οκτώ
µέρες. Η πρόθεση της ΠΝΟ ήταν να συνεχίσει αυτήν την απεργία επ’ αόριστον, χωρίς όµως να υπολογίζει τα δεινά που αυτή η
απεργία επισώρευσε στην πατρίδα µας. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση
αναγκάστηκε να προβεί σ’ αυτό το µέσο της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των απεργών.
Εµείς είχαµε τη διάθεση να µιλήσουµε µε όλες τις πλευρές και
σταθήκαµε στο ύψος των περιστάσεων, συνεκτιµώντας αντικειµενικά το δίκαιο όλων των πλευρών. Υπερίσχυσαν, κύριοι συνάδελφοι, το δηµόσιο συµφέρον και οι κοινωνικές ανάγκες. Γι’ αυτό
κηρύξαµε αυτήν την πολιτική κινητοποίηση, αφού οι επανειληµµένες προσπάθειες συµβιβασµού από πλευράς του Υπουργείου
δεν βρήκαν ανταπόκριση. Η κοινή γνώµη, όπως γνωρίζετε και
όπως διαπιστώσαµε όλοι, ενέκρινε αυτήν τη στάση µας και αυτό
για εµάς λέει πολλά.
Στόχος µας είναι τα καθαρά πλοία και οι καθαρές θάλασσες.
Μετά από συζητήσεις µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
κοινό τους αίτηµα ήταν η Ελλάδα να δεχθεί τις προτάσεις του

3198

∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού για το θέµα των ρύπων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την 1η Ιανουαρίου 2011 η
κρουαζιέρα θα λειτουργεί απρόσκοπτα στις ελληνικές θάλασσες
µε πολλαπλά οφέλη για τις πόλεις, τα λιµάνια και τα νησιά µας.
Οι ενέργειες που έχουµε κάνει έως τώρα είναι οι εξής: Πρώτον,
έγινε πρόσκληση προς τις εταιρείες κρουαζιέρας να σχολιάσουν
το περιεχόµενο της σύµβασης, µε στόχο τη απλούστευση των
προβλεπόµενων διαδικασιών. Αποτέλεσµα είναι η αγορά, ενώ αρχικά είχε αντιρρήσεις και ανησυχίες γι’ αυτήν τη σύµβαση, τώρα
να εµφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη.
∆εύτερον, εκδώσαµε την υπουργική απόφαση για τον προσδιορισµό του τέλους και την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση
της ναυτικής εργασίας. Εµείς αντιλαµβανόµαστε την κρουαζιέρα
ως έναν αναπτυξιακό πυλώνα, ιδιαίτερα, της περιφέρειας και των
νησιωτικών περιοχών.
Τρίτον, στις 14 ∆εκεµβρίου εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση µε τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, τον κ. Γερουλάνο, εκτέλεσης περιηγητικών πλοών, την οποία καλούνται να
υπογράψουν εταιρείες προκειµένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.
Τέταρτον, ήδη έχουµε έρθει σε επαφή µε τις µεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου, προκειµένου να ενηµερώσουµε για τις
νέες συνθήκες, αλλά και για τις ευκαιρίες που απορρέουν µε
οφέλη και για τις δύο πλευρές. Είµαστε ανοικτοί σε ολοκληρωµένες µελέτες και προτάσεις για επενδύσεις των ξένων εταιρειών
σε όλα τα ελληνικά λιµάνια και κυρίως στο µεγαλύτερο λιµάνι της
Ανατολικής Μεσογείου, στον Πειραιά. Έχουµε θέσει έναν προγραµµατισµό για την ενηµέρωση τόσο της εγχώριας αγοράς όσο
και του διεθνούς κλάδου και θα συµµετέχουµε ενεργά σε όλες
τις εκθέσεις για την Ελλάδα ως συνολικού προορισµού κρουαζιέρας.
Ταυτόχρονα, υπάρχει σχεδιασµός για τη δηµιουργία ενός δικτύου πληροφόρησης προς όλους τους δυνητικούς προορισµούς στα λιµάνια κρουαζιέρας, ώστε να παρέχουµε την
αναγκαία αρωγή, τεχνογνωσία, καθώς και τα µέσα για την ανάπτυξη των παλαιών, αλλά και των νέων προορισµών. Στόχος µας
είναι το 2011 να πραγµατοποιηθούν κρουαζιέρες στην Ελλάδα
και η χώρα µας να διαφηµιστεί ως ο ελκυστικότερος τόπος θαλασσίου τουρισµού και αναψυχής. Τα µηνύµατα που παίρνουµε
είναι πάρα πολύ θετικά.
Τέλος, εντός του πρώτου διµήνου του 2011 πρόθεση του
Υπουργείου είναι να δώσει στη δηµόσια διαβούλευση σχέδιο
νόµου για το θαλάσσιο τουρισµό, που θα αφορά σκάφη τα οποία
δεν χαρακτηρίζονται ως πλοία. Η θαλάσσια αναψυχή, ο εναλλακτικός θαλάσσιος τουρισµός, η ανάδειξη του θαλάσσιου και ναυτικού µας πολιτισµού, ο καταδυτικός τουρισµός και τα θαλάσσια
πάρκα και µουσεία µπορούν να προσελκύσουν πολύ σηµαντικές
επενδύσεις και να απορροφήσουν ανθρώπινο δυναµικό, δίνοντας
σηµαντική ώθηση στην αναπτυξιακή µας προσπάθεια.
Η αλιεία είναι µία νέα αρµοδιότητα του Υπουργείου. Η µεταφορά της ευθύνης, κύριοι συνάδελφοι, για χάραξη πολιτικής
στον τοµέα της αλιείας στο Υπουργείο µας, µέσα από τη σύσταση του νέου Υπουργείου, µε διακριτό ρόλο και θέση σε αυτό
για τον τοµέα της αλιείας καταδεικνύει έµπρακτα την απόφαση
του Πρωθυπουργού για αναβάθµιση και στήριξη του τοµέα
αυτού. Αναγνωρίζοντας τη σηµασία και τις δυνατότητες του
τοµέα της αλιείας, προχωράµε άµεσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από την κοινή αλιευτική πολιτική, σε χάραξη και εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη του τοµέα της αλιείας, µε στόχο, εκτός
του κυρίου αντικειµένου, που είναι η διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων, το συνδυασµό της αναψυχής µε την έρευνα και την εκπαίδευση, µία στρατηγική, δηλαδή,
στην οποία θα καταγράφονται όχι οι βασικές υποχρεώσεις της
χώρας, αλλά ο προσανατολισµός και οι στόχοι µας µε ορίζοντα
το 2020. Θα υπάρχει σύντοµα νοµοθετική µας πρωτοβουλία που
θα επιτρέπει τον αλιευτικό τουρισµό από επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη.
Προσπάθεια, επίσης, θα γίνει για να ρυθµιστεί και η ερασιτεχνική αλιεία, ώστε να ασκείται µε στόχο την αναψυχή, αλλά και µε
τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία των πόρων και των
αποθεµάτων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο τοµέας της υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για το Υπουργείο, καθώς είναι ένας καθαρά εξαγωγικός τοµέας και θα
αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής.
Το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειµένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, ένα
χρονίζον πρόβληµα που η έλλειψή του δηµιουργεί µέχρι σήµερα
σηµαντικά εµπόδια στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου, καθώς και
η ρύθµιση της φέρουσας ικανότητας των µονάδων.
Το Υπουργείο θα επιδείξει εξωστρέφεια και θα προωθήσει την
αύξηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και της οικονοµικής
δραστηριότητας από και προς τις χώρες της περιοχής µας. Ειδικότερα, θα προωθήσει τη συνεργασία µε τις χώρες της µεσογειακής λεκάνης στους διάφορους τοµείς της αλιείας, όπως ήδη
ξεκίνησε µε τη Λιβύη, µετά την επίσκεψη του κύριου Πρωθυπουργού και την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας, όπως επίσης και µε το Μαρόκο, στο οποίο θα έχω τη δυνατότητα σύντοµα
να πραγµατοποιήσω επίσκεψη ή θα ενισχύσουµε την πρωτοβουλία της Αδριατικής και του Ιονίου.
Στα νησιά µας, γνωρίζοντας τα προβλήµατα και έχοντας εντοπίσει τις αδυναµίες, καθορίζουµε ανάλογα τις προτεραιότητες, οι
οποίες πρέπει να υπάρχουν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, λαµβάνοντας ασφαλώς υπ’ όψιν την πραγµατικότητα
στην οποία βρίσκεται η χώρα και η οικονοµία της, αλλά και τα
νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Πρώτον, προχωρούµε σε συγκρότηση ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τόσο το σύνολο του
νησιωτικού χώρου όσο και την ταυτότητα και τις δυνατότητες
κάθε νησιού.
∆εύτερον, εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών, ώστε να λαµβάνονται υπ’ όψιν και να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες των
νησιωτικών περιοχών.
Τρίτον, ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία για την υλοποίηση οριζοντίων δράσεων.
Τέταρτον, ανάδειξη των νησιών του Αιγαίου ως προνοµιακού
χώρου για την πράσινη ανάπτυξη.
Πέµπτον, ίδρυση ινστιτούτου νησιωτικής πολιτικής για την υποστήριξη των δράσεων των νησιωτικών κοινωνιών και αγορών και
τη διεθνή συνεργασία.
Έκτον, έµφαση στην προστασία, τη στήριξη και την προώθηση
των τοπικών προϊόντων, της τοπικής τεχνογνωσίας και των παραδοσιακών επαγγελµάτων.
Έβδοµον, εξορθολογισµό και επανασχεδίαση του συστήµατος
θαλάσσιων µεταφορών µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες επικοινωνίας των νησιών, στα πλαίσια του οποίου θα εφαρµοστεί πιλοτικά το µεταφορικό ισοδύναµο.
Όγδοον, υποστήριξη και συντονισµός της προώθησης του θαλάσσιου τουρισµού για ενίσχυση της οικονοµίας της νησιωτικής
Ελλάδας.
Το Υπουργείο ετοιµάζεται να υποβάλει και συγκεκριµένες προτάσεις για ένταξη διαφόρων έργων σε διάφορα επιχειρησιακά
προγράµµατα. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε επιτελική οµάδα
για το ΕΣΠΑ και τα λοιπά ευρωπαϊκά προγράµµατα για την καλύτερη παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραµµάτων αυτών.
Και πρέπει να τονίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µέχρι τώρα αυτό
το Υπουργείο δεν είχε εκταµιεύσει κανένα ευρώ από το ΕΣΠΑ.
Επίσης, θα προωθήσουµε την επιτάχυνση της απορρόφησης
των πόρων που προβλέπονται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα
αλιείας του 2007-2013, το οποίο είναι ένα σηµαντικό πρόγραµµα
–εκτός του ΕΣΠΑ- µε πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας,
του οποίου η συνολική δηµόσια δαπάνη ανέρχεται στα 275 περίπου εκατοµµύρια ευρώ και µέχρι σήµερα είχε πληρωθεί µόνο το
2%. Ήδη, µέσα από τη σύσταση του Ταµείου ΕΝΑΛΙΟ στο ΤΕΜΠΜΕ, ύψους 35 εκατοµµυρίων ευρώ, που ολοκληρώνεται στις
επόµενες ηµέρες, αποφεύγεται απώλεια πόρων 30 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερις άξονες και πιο συγκεκριµένα: Πρώτον, µέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου. ∆εύτερον, υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων,
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µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τρίτον, µέτρα κοινού ενδιαφέροντος και τέταρτον, αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πως πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να αντιµετωπίσει τη ρίζα του κακού που είναι η
αυτοτροφοδοτούµενη επέκταση του δηµοσίου χρέους και προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι η στόχευση του προϋπολογισµού για
το 2011, που ναι µεν - οφείλουµε να το πούµε- δεν είναι ευχάριστος, αλλά είναι απόλυτα αναγκαίος, για να µπορέσει η χώρα να
διασωθεί.
Γι’ αυτό σας καλώ να τον υπερψηφίσετε. Εάν, πράγµατι, θέλετε να διορθωθούν, έστω και τώρα, τα κακώς κείµενα και να βγει
η χώρα από την κινούµενη άµµο των ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους. Είµαι αισιόδοξος, όλοι πρέπει να είµαστε αισιόδοξοι, είµαι απόλυτα βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Ανατολάκης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε
όλοι τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η
χώρα µας. Το γιατί δεν είναι η ώρα να το συζητήσουµε, αν και
πρέπει να το κάνουµε κάποια στιγµή. Σηµασία έχει τι θα κάνουµε
από εδώ και πέρα. Μπροστά µας έχουµε έναν προϋπολογισµό
που µόνο θλίψη µπορεί να προκαλέσει. Θλίψη, γιατί η επιδροµή
στα εισοδήµατα των µεσαίων και χαµηλών τάξεων συνέχεια βυθίζεται. Η οικονοµία βυθίζεται, όλα βυθίζονται.
Οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται καθηµερινά. Η παραγωγή µειώνεται δραµατικά και τα καταστήµατα κλείνουν µε απίστευτο ρυθµό. Οι πολίτες έχουν λυγίσει πια, γιατί όλες οι
επώδυνες αλλαγές, γίνονται εις βάρος τους. Πουθενά δεν βλέπουµε µία χαραµάδα για το πώς θα βγούµε από την κρίση. Ζητάτε από εµάς να εγκρίνουµε έναν προϋπολογισµό που έχει µόνο
µειώσεις. Μειώνετε τις δαπάνες για την παιδεία στο 2,75%. Αυτό
το ποσοστό είναι το χαµηλότερο των τελευταίων τριάντα πέντε
ετών. Αυτό θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις σχολείων, συµπτύξεις
τµηµάτων, µείωση µαθηµάτων. Μειώνετε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σχεδόν, κατά 50%. Πουθενά δεν βλέπουµε µία
ελπίδα για την ανάπτυξη. Με την υπερβολική φορολογία, ποιος
θα έρθει να επενδύσει σε αυτήν εδώ τη χώρα; Η µόνη βιοµηχανία που µας έµεινε είναι ο τουρισµός. Μόνο η φύση και η κληρονοµιά µας συνεχίζει να µας δίνει το φιλί της ζωής. Και εκεί τι
βλέπουµε; Πάλι µειώσεις. Αντί να ενισχύσουµε αυτό το πλεονέκτηµα που διαθέτει η χώρα µας, εµείς κοιτάµε να περικόψουµε.
Μειώνετε τις πιστώσεις συνολικά για τις υπηρεσίες τουρισµού,
κατά 53 εκατοµµύρια ευρώ. Φθάσαµε σε σηµείο η Αλβανία και η
Βουλγαρία να θεωρούνται κορυφαίοι τουριστικοί προορισµοί,
αλλά όχι η Ελλάδα. Η Τουρκία από δέκα εκατοµµύρια τουρίστες
που είχε το 2000, τώρα έχει πλέον 34 εκατοµµύρια. Εµείς, χωρίς
σχέδιο και προγραµµατισµό, καταφέραµε να γκρεµίσουµε έναν
τοµέα που θα µας έφερνε κάποια χρήµατα στη χώρα µας. Και
ξέρετε τι πιστεύει ο ελληνικός λαός; Ότι παρ’όλο που είµαστε σε
κρίση, θα έπρεπε να επενδύσουµε στον πολιτισµό και στον τουρισµό.
Σύµφωνα µε την έρευνα «ΣΦΥΓΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», που έγινε
από την εταιρεία στατιστικών ερευνών «ΑΠΟΨΙΣ», προκύπτει ότι
το 89% των Ελλήνων πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στον πολιτισµό, ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής στενότητας. Το 87% πιστεύει ότι η χώρα µας δεν επενδύει στη
σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία. Το 66% των Ελλήνων πιστεύει
ότι η χώρα µας δεν επενδύει στον πολιτιστικό τουρισµό και το
65% ότι δεν προωθείται ο πολιτισµός στο εξωτερικό. Μήπως
κάνει λάθος ο Έλληνας πολίτης, κύριε Υπουργέ, ο οποίος
παρ’όλο που είναι σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση φωνάζει: Εκµεταλλευτείτε αυτό το αβαντάζ που έχουµε, για να
βγούµε από την οικονοµική κρίση.
Το µόνο που κάνατε είναι να µειώσετε τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες
τουρισµού στο 6,5%. Ξεχάσατε, όµως, να το εφαρµόσετε στα
τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτές οι υπη-
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ρεσίες δεν είναι τουριστικές, δεν θέλουν τουρίστες; Από το 9%
που ήταν ο ΦΠΑ στις αρχές του 2010 έχει ανέβει στο 13%. Αυτό
είναι µία αύξηση 45%. Και έπρεπε να είναι εδώ ο Υπουργός της
Ναυτιλίας, που είπε ότι θα είχε ένα καινούργιο νοµοσχέδιο για
τον τουρισµό, αλλά πρέπει να εντάξει µέσα στο σχέδιο νόµου
και για τα γραφεία και για τα τουριστικά λεωφορεία. Αυτή η αύξηση µετακυλά, που αλλού; Στον πελάτη τουρίστα. Πώς να είναι
φθηνό µετά το τουριστικό πακέτο, για να έρθουν στη χώρα µας;
Όλα αυτά µας δείχνουν ότι δεν έχετε συγκεκριµένο σχέδιο.
Έχετε απλά µία πολιτική ράβε-ξήλωνε.
Είναι τραγικό, κύριοι συνάδελφοι, γιατί υπάρχουν µνηµεία µας
που καταρρέουν και φθάσαµε σε σηµείο να µην υπάρχουν τα
χρήµατα για να µπορέσουµε να συντηρήσουµε την κληρονοµιά
µας.
Φυσικά, δεν µπορώ να µη µιλήσω για το άλλο κοµµάτι που είναι
ο αθλητισµός. Και αν σας κατακρίνω για τον τουρισµό, για τον
αθλητισµό σας κατηγορώ ότι στοχεύετε εντελώς στην απαξίωσή
του και αυτό φαίνεται στο ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι η
πρώτη φορά στην ιστορία που δεν έχει βάλει καθαρά έναν
Υπουργό Αθλητισµού. Το 2010 µειώσατε τα κονδύλια, κατά 20
εκατοµµύρια ευρώ. Φέτος τα µειώνετε συνολικά, κατά 40 εκατοµµύρια και για τα δύο Υπουργεία που είναι. Αν είναι δυνατόν!
Στο βωµό των περικοπών θυσιάζετε τα πάντα. Θέλετε, µήπως να
κλείσετε τα αθλητικά σχολεία; Στην αρχή καταργείτε τις δαπάνες
για τη µεταφορά των µαθητών. Στη συνέχεια βάζετε προϋποθέσεις, εµπόδια στα αθλητικά σχολεία, ώστε αυτά να κλείσουν. Πώς
να έρθουν µετά τα παιδιά κοντά στον αθλητισµό; Πώς θα βγουν
οι αυριανοί πρωταθλητές; Τι θέλετε; Νεολαία που να µην ασχολείται µε τον αθλητισµό; Να κάνει καθιστική ζωή ή στη χειρότερη
περίπτωση να βρίσκει καταφύγιο στα ναρκωτικά;
Κάνω έκκληση, κύριε Υπουργέ, δώστε ελπίδα στους µαθητές
και στους αθλητές να αθλούνται και να σπουδάσουν. Αυτοί είναι
που θα κουβαλήσουν µε υπερηφάνεια το όνοµα της Ελλάδας στο
εξωτερικό. Τα κολυµβητήρια στη χώρα µας κλείνουν το ένα µετά
το άλλο. Ούτε ο ιός της γρίπης να ήταν. ∆εν υπάρχουν χρήµατα
ούτε για να πληρώσουν το πετρέλαιο. Αυτή είναι η προστασία
του πολιτισµού που ορίζει το Σύνταγµα; Όχι βέβαια. Υπάρχουν
ολυµπιακές εγκαταστάσεις που θα µπορούσαν να αποφέρουν
µεγάλα κέρδη, όπως γίνεται και στη Βαρκελώνη και οπουδήποτε
αλλού. Αντί γι’ αυτό, τις αφήνουµε έρηµες και εγκαταλελειµµένες. Το ίδιο συµβαίνει και για ένα στολίδι, όπου είχαµε δώσει
τόσα πολλά λεφτά -για το ΟΑΚΑ- και έχει καταντήσει ένα σκουπίδι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζουµε ένα δραµατικό
προϋπολογισµό µε σκληρά και ακραία µέτρα. Το ΠΑΣΟΚ δηµιουργεί νέες στρατιές ανέργων µε την ίδια ευκολία που κάνατε
κάποτε και δηµιουργήσατε στρατιές συµβασιούχων. Κόβονται
επιδόµατα από χαµηλόµισθους και συνταξιούχους. Αυτοί θα την
πληρώσουν πάλι τη νύφη; Γιατί κάποιοι άλλοι σπατάλησαν τη δηµόσια περιουσία και λεηλάτησαν το κράτος. Το νοικοκύρεµα των
οικονοµικών δεν µπορεί να γίνει στην πλάτη του Έλληνα πολίτη.
Ο προϋπολογισµός αυτός είναι µία βίαιη αλλαγή που πνίγει τη
χώρα και την οδηγεί στον µαρασµό και την εξαθλίωση. Και γι’
αυτό εµείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν µπορούµε να
τον ψηφίσουµε και τον καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Οδυσσέας Βουδούρης.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι µία κορυφαία πολιτική
πράξη και ως πολιτική πράξη πρέπει να την αξιολογήσουµε στο
πλαίσιο των πολιτικών δυνάµεων που σήµερα εκφράζονται σ’
αυτό το Κοινοβούλιο.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη Νέα ∆ηµοκρατία, λέγοντας ότι
θεωρώ πραγµατικά εντυπωσιακή τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η προσπάθειά της να αποποιηθεί τις ευθύνες της, προκαλεί πραγµατικά ερωτηµατικά.
Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σ’ αυτό το οποίο είπε ο κ.
Κεφαλογιάννης, λέγοντας ότι η ασθένεια είναι το χρέος και το
έλλειµµα είναι ο πυρετός. Είναι το αντίστροφο. Η αρρώστια είναι
το έλλειµµα και ο όγκος και η συνέπεια της αρρώστιας, είναι το
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χρέος. ∆ιότι το έλλειµµα τροφοδοτεί το χρέος. Το πρωτογενές
πρόβληµα, λοιπόν, είναι το έλλειµµα. Και αυτό το έλλειµµα επί
Νέας ∆ηµοκρατίας έφτασε στο 15,4%. Ο όγκος, το χρέος, είναι
η συνέπεια και προφανώς κάποια στιγµή ο ασθενής κινδυνεύει
ακόµη και να πεθάνει από αυτήν τη συνέπεια.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΗΣ: Λάθος κάνετε.
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: ∆εν θα ήθελα να αναφερθώ στους
άλλους αριθµούς, αλλά είναι σαφές ότι αυτός ο ισχυρισµός ότι
για τα δεινά σήµερα φταίει το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 είναι
κάτι το οποίο πραγµατικά ισοδυναµεί µε εµπαιγµό. ∆εν λέµε ότι
δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά δεν µπορείτε να µην απολογηθείτε
γι’ αυτήν την καταστροφική εξαετία λέγοντας ότι φταίνε και
άλλοι.
Η κριτική που ακούµε από την Αριστερά µοιάζει παραδόξως
πολλές φορές µε αυτήν που λέγεται και από τη ∆εξιά. Η Αριστερά, όµως, είναι γεγονός ότι δεν βαρύνεται ούτε µε τις ίδιες
ευθύνες, ούτε µε την ίδια υποκρισία. Πιστεύω ότι για αυτό το
λόγο πρέπει να ακούµε προσεχτικά και να απαντούµε συγκεκριµένα.
Θεωρώ προφανές ότι µεγάλο µέρος αυτής της κριτικής έχει
βάση. Το πρόβληµα όµως είναι, ότι σήµερα η ελληνική Αριστερά
έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια σε µια Αριστερά του αποκλειστικού όχι. Προφανώς είχε επιµέρους προτάσεις, αλλά αυτές οι
προτάσεις δεν συγκροτούν ολοκληρωµένη οικονοµική και πολιτική εναλλακτική λύση. Συνεπώς η κριτική που ακούγεται από την
Αριστερά έχει κυρίως ένα ρητορικό ύφος.
Εύχοµαι πραγµατικά –και το λέω µε κάθε ειλικρίνεια- η ελληνική Αριστερά να βγει από αυτόν τον εγκλωβισµό και να παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως έπαιξε τη δεκαετία του ’60, που
όντας και τότε µειοψηφία, σε αντίστοιχα δραµατικές κρίσιµες
εποχές η ενιαία δηµοκρατική Αριστερά βρισκόταν στο επίκεντρο
των εξελίξεων µε κυβερνητικές προτάσεις προς την Ένωση Κέντρου, η οποία προφανώς δεν ήταν πιο αριστερό κόµµα απ’ ότι
είναι σήµερα το ΠΑΣΟΚ.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Κι όµως ήταν τότε όλοι στους δρόµους…
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ: Έρχοµαι τώρα στο κίνηµά µας, στο
ΠΑΣΟΚ, και στην Κυβέρνηση. Λέω ναι, αυτός ο προϋπολογισµός
είναι σήµερα ο µόνος που µπορεί να σταθεί στις παρούσες συνθήκες. Το θέµα, όµως, για µένα είναι σε ποιο βαθµό αυτή η πολιτική θα εφαρµοστεί αποτελεσµατικά. Στο σηµείο αυτό
διαπιστώνω ένα χάσµα µεταξύ της πολιτικής που χαράζει ο Πρωθυπουργός και τον τρόπο µε τον οποίο αυτή εφαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις.
Θα δώσω δύο παραδείγµατα για να γίνω κατανοητός, ένα των
περασµένων µηνών και ένα πιο πρόσφατα.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε την πρωτοποριακή ιδέα του open
gov. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, η εφαρµογή αυτής της σωστής αρχής κατέληξε στις ίδιες επιλογές που θα είχαν γίνει και
µε παλαιότερες πρακτικές και µάλιστα µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση. Όπως είπε κάποιος συνάδελφος το open gov µας πλήγωσε και δεν µπορώ παρά να συµφωνήσω.
Να έρθω τώρα σε πιο πρόσφατα γεγονότα. Το Υπουργείο Οικονοµικών επέλεξε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την ψήφιση ενός πάρα πολύ σηµαντικού νοµοσχεδίου. Τι σηµαίνει αυτή
η διαδικασία; ∆εν έχω πειστεί ότι το πρόβληµα ήταν η πίεση χρόνου. Πιο σηµαντικό βέβαια ήταν το επιχείρηµα της αντίδρασης
που θα προέκυπτε από µια κανονική συζήτηση. Εδώ, λοιπόν, διαφαίνονται δύο τρόποι αντιµετώπισης αυτών των αντιδράσεων. Τη
µια θα την ονόµαζα διαχειριστική και την άλλη πολιτική.
Η διαχειριστική αντίληψη θεωρεί ότι µειώνουµε τα προβλήµατα
συρρικνώνοντας τις διαδικασίες. Στελέχη µε διαχειριστική αντίληψη θεωρούν αυτόµατα εφαρµόσιµα ορισµένα µέτρα, ασχέτως
αν οι ενδιαφερόµενοι έχουν πειστεί για αυτά. Για τους διαχειριστές το να πείσουν είναι τελικά απλώς µια χρονοβόρα σκοτούρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Η πολιτική αντιµετώπιση των προβληµάτων σηµαίνει αντιθέτως ότι αφ’ ενός προτείνουµε τα σωστά µέτρα, µετά από σκληρή
διαπραγµάτευση βέβαια και αφ’ ετέρου θεωρούµε χρέος να πείσουµε για αυτά. Χρέος όχι µόνο για ηθικούς λόγους, θα έλεγα,
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αλλά χρέος κυρίως για λόγους αποτελεσµατικότητας. Η διαχειριστική αντιµετώπιση παρουσιάζει µια απατηλή ευκολία που στην
ουσία είναι µετατόπιση, αλλά και διόγκωση των αντιδράσεων.
Συµφωνώ απόλυτα µε τα µέτρα τα οποία πάρθηκαν σχετικά µε
τις ∆ΕΚΟ. ∆εν έχω καταλάβει γιατί η επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων ευνοεί την ανάπτυξη. Εάν µπορούσε κάποιος να µε
πείσει γι’ αυτό, µέσα από µια εξαντλητική διαδικασία, θα µπορούσα και εγώ µε τη σειρά µου να εξηγήσω την αναγκαιότητα
στους πολίτες οι οποίοι µας ψηφίζουν. Επαναλαµβάνω ότι δεν
είναι θέµα απλώς ηθικό, είναι πρωτίστως θέµα αποτελεσµατικότητας.
Η στήριξή µου στην οικονοµική πολιτική που ακολουθεί το
Υπουργείο Οικονοµικών, είναι δεδοµένη διότι δεν υπάρχει στήριξη της Κυβέρνησης a la cart. Πρέπει όµως να συνειδητοποιήσουµε ότι οι Βουλευτές δεν είναι ούτε ντεσπεράντος βέβαια,
αλλά δεν είναι ούτε και στρατιωτάκια. Ο τρόπος µε τον οποίο πορευθήκαµε πρόσφατα είναι για µένα παράδειγµα προς αποφυγή.
Αυτό το χάσµα, λοιπόν, για το οποίο µίλαγα, πρέπει να καλυφθεί
το συντοµότερο. Η Κυβέρνηση που ανέλαβε µετά τον ανασχηµατισµό του Σεπτεµβρίου, έχει την αµέριστη υποστήριξη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας –αυτό είναι πεποίθησή µου- πρέπει όµως
να γνωρίζει ότι τα χρονικά περιθώρια, για να πείσει για την αποτελεσµατικότητα είναι περιορισµένα.
Ευχαριστώ που µε ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βουδούρη.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αργύρης, Βουλευτής Ιωαννίνων
του ΠΑΣΟΚ και Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του φετινού προϋπολογισµού γίνεται σε µια συγκυρία που δεν επιτρέπει σε κανέναν µας να
θριαµβολογεί ότι τα κάνει όλα σωστά. ∆εν επιτρέπει σε κανέναν,
επίσης, να αφορίζει µε τη λογική ότι όλα πάνε λάθος. Ζούµε σε
ένα περιβάλλον που δηµιουργεί συνθήκες εθνικής κατάθλιψης,
καθώς γίνεται βοµβαρδισµός από κακά µαντάτα, µέτρα, δυσµενείς ανατροπές, συγκριτικά µε το τι είχαµε συνηθίσει τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Οι πολίτες νιώθουν ότι καταπιέζονται ακόµη και από µέτρα και
πολιτικές που είναι απόλυτα αποδεκτές. Και βέβαια εµάς εδώ,
τους Βουλευτές µας βλέπουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων,
σαν απόµακρους και βολεµένους. Και τι κάνουµε για όλα αυτά;
Συζητάµε για ποσοστά, αριθµούς, εκτιµήσεις, εικασίες, εικονικές
πραγµατικότητες, γεγονός χρήσιµο για άλλες βέβαια εποχές,
άλλη συγκυρία και µάλλον για άλλο χώρο.
∆εν έχω σκοπό να κοκοροµαχήσω για ευθύνες, αναξιοπιστία
αντιπολιτευτικού λόγου και ουτοπικές προσεγγίσεις που δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα και το διεθνές περιβάλλον που ζούµε. Θέλω απλά να τονίσω δύο τρία θέµατα, τα
οποία θεωρώ βασικά για τη χρονιά που έρχεται, γιατί οφείλουµε
να δηµιουργήσουµε ένα άλλο περιβάλλον στη χώρα µας που θα
µπορεί να έχει τους πολίτες όχι ικανοποιηµένους, αλλά τουλάχιστον θετικά σκεπτόµενους.
Πρώτο θέµα, δεν πρέπει να χάσουµε ούτε µια µέρα, στην προσπάθεια επιτυχούς υλοποίησης της νέας αρχιτεκτονικής του κράτους. Οι νέοι θεσµοί των δήµων και των περιφερειών που
δηµιουργήσαµε να µη γίνουν µια από τα ίδια µε µιζέρια, γκρίνια,
ασάφεια ευθυνών και ρόλων. Να µη γίνουν πηγές αναπαραγωγής της γραφειοκρατίας, του πελατειακού κράτους, της αδιαφάνειας, των προσωπικών πολιτικών. Είναι ευθύνη της
Κυβέρνησης να δουλέψει εντατικά, αποκεντρωτικά, µεθοδικά, και
µε εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, οικονοµικών και θεσµικών
για στήριξη αυτής της προοπτικής.
Είναι ευθύνη όλων των αιρετών να λειτουργήσουν, σεβόµενοι
το γεγονός ότι υπάρχει ένα νέο εντελώς διαφορετικό περιβάλλον
µε νέες ανάγκες, νέες λειτουργίες και νέα αντίληψη. Είναι ευθύνη όλου του πολιτικού κόσµου, αλλά και όλου του πολιτικού συστήµατος να συνειδητοποιήσουν ότι τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη ξεπερνά µικροσκοπιµότητες και ανούσιες αντιπαραθέσεις.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε συνθήκες συλλογικής ανάπτυξης και
ανατροπής κατεστηµένων συµφερόντων και µηχανισµών.
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∆εύτερο θέµα, το πολιτικό σύστηµα της χώρας -πολιτικοί, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
κόµµατα, δικαιοσύνη, Εκκλησία- πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι
πρέπει πρώτα να δώσει το δείγµα της αλλαγής πλεύσης στη ζωή
και τη λειτουργία της χώρας. Να τελειώνουµε µε κεκτηµένα που
δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα, µε λογικές αυταρέσκειας και ανύπαρκτης αυτάρκειας, µε νοοτροπίες αλάθητου και
ανέξοδου κριτή.
Πρέπει να τελειώνουµε µε διαδικασίες χωρίς καµµία πραγµατική κοινωνική αναφορά, µε πρακτικές ισοπέδωσης και προσβολής των πολιτών. Να δώσουµε τέλος σε θεσµολαγνείες
λανθασµένων δοµών. Καµµία αλλαγή από αυτές που κάνουµε
δεν µπορεί να εξαιρεί τους συντελεστές του πολιτικού µας συστήµατος. Όλοι είναι ίσοι και ο καθένας έχει το ρόλο του µε σεβασµό στους θεσµούς, τα δηµόσια χρήµατα και την αξιοπρέπεια
της χώρας και των πολιτών.
Τρίτο θέµα. Μέσα στο περιβάλλον που βιώνουµε είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουµε τα στρεβλά από τα απαραίτητα. Στις
όποιες αλλαγές κάνουµε, να µην καίµε µαζί µε τα ξερά και τα
όποια χλωρά υπάρχουν. Βασικό κριτήριο σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι, ό,τι δεν µπορούµε να ανατρέπουµε, ό,τι
αποτελεί πηγή ζωής και παραγωγής. ∆εν µπορούµε να βάζουµε
στο ίδιο τσουβάλι όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται άµεσα ή
έµµεσα µε το κράτος.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό που γίνεται µε την ΑΤΕ
για την πώληση της γαλακτοβιοµηχανίας «∆Ω∆ΩΝΗ». Εδώ, βέβαια, κάποιοι θα πουν, ότι γίνοµαι µονότονος και κουραστικός.
Εδώ θα πρέπει να πω ότι αυτή η βιοµηχανία ανήκει στους παραγωγούς και ό,τι απέκτησε µέσω ΑΤΕ το κράτος θα πρέπει να το
δώσει στους φυσικούς παραγωγούς µε τόκο, αλλιώς δεν αλλάζουµε τη χώρα, καταστρέφουµε τον παραγωγικό ιστό.
Κύριε Υπουργέ, δεν είστε καθ’ ύλην αρµόδιος, αλλά είναι απαράδεκτο διοικητής κεντρικής κρατικής τράπεζας να λέει ότι δεν
κυβερνάει ο Παπανδρέου, αλλά κυβερνάει το µνηµόνιο! Πρέπει,
λοιπόν, να το λάβετε σοβαρά υπ’όψιν σας, για να µην φτάσουµε
σε άλλα γεγονότα.
Θέλω δε να πω, ότι εάν δεν κάνουµε αυτό, θα καταστρέψουµε
κατ’αρχάς τον παραγωγικό ιστό. Γινόµαστε αναντίστοιχοι τόσο
µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές, όσο και µε τη διατυπωµένη µας θέληση για ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο µε έµφαση στην πραγµατική και ποιοτική παραγωγή.
Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι πραγµατική οικονοµία και
παραγωγή όχι µόνο για την Ήπειρο, αλλά για όλη τη χώρα και κανείς δεν έχει το δικαίωµα να ανατρέψει αυτήν την πραγµατικότητα. Το µόνο που µπορούµε είναι να παράγουµε, για να
ανατρέψουµε το δυσµενές ισοζύγιο. Εάν, δώσουµε τη δυνατότητα να µη συνεχίσει το ρόλο της η «∆Ω∆ΩΝΗ», αυτό που θα κάνουµε, είναι να εξυπηρετήσουµε το καρτέλ του γάλακτος και όχι
την παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων, την πραγµατική
οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα άλλο περιβάλλον στη χώρα µας, που θα βλέπει το ποτήρι µισογεµάτο και όχι µισοάδειο.
Θέλω εδώ να ευχηθώ καλές γιορτές, αλλά µε ανοιχτά µυαλά,
µάτια και αυτιά σε όλους µας. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση
σε όσους νοµίζουν ότι µπορούν να τροµοκρατούν µε «ανοιχτά
κεφάλια» προσβάλλοντας τη δηµοκρατία, αµαυρώνοντας τη
χώρα και διασπώντας έτσι την κοινωνική συνοχή και εύχοµαι να
είναι ο τελευταίος προϋπολογισµός µέτρων ύφεσης και φορολογικών βαρών. Αναγκαίων µεν, αλλά που πρέπει να έχουν ένα
τέλος. Ένα τέλος προκειµένου όσα κάνουµε να µην είναι παράταση ζωής στη χρεοκοπία, αλλά φιλί ζωής και ανάπτυξης για τη
χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ευάγγελο Αργύρη, Βουλευτή Ιωαννίνων και Γ’ Αντιπρόεδρο
της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Καταλάβατε και ποιος
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είναι ο λόγος της αλλαγής στο Προεδρείο.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αναστάσιος Κουράκης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που συζητούµε
όχι µόνο βλάπτει σοβαρά την εργασία και την ασφάλιση, αλλά
την υγεία, την παιδεία και τον αθλητισµό.
Θα ήθελα να πω ότι από τον προϋπολογισµό των αρµοδίων
Υπουργείων ειδικότερα για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό
έχει αφαιρεθεί εντελώς η αποτύπωση και η ανάλυση των δαπανών ανά κωδικό, ώστε να αποκρύπτονται τα χρήµατα που δεν δίνονται. Ειδικότερα έχουν αφαιρεθεί εντελώς οι δαπάνες για το
σχολικό αθλητισµό στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Εξαφανίστηκαν, βλέπετε, οι γνωστοί
κωδικοί 5272 και 5273, εξαφανίστηκε ο κωδικός 2744 για τις υποτροφίες για αθλητικούς σκοπούς, όπως και ο κωδικός 1432 για
την προµήθεια ειδών άθλησης.
Στο λογαριασµό του Υπουργείου Πολιτισµού δεν ορίζονται οι
δαπάνες ενίσχυσης του ερασιτεχνικού αθλητισµού, οι τακτικές
επιχορηγήσεις σε αθλητικές οµοσπονδίες και αθλητικά σωµατεία
µε τους κωδικούς 2570 και 2571, ούτε οι επιχορηγήσεις σε εθνικά
γυµναστήρια για τις δαπάνες λειτουργίας τους.
Ακόµη θέλω να καταγγείλω από αυτό το Βήµα, ότι έγινε περικοπή των δαπανών όσον αφορά το αντι-ντόπινγκ. Από 442.000
ευρώ το 2010 µειώνονται στις 341.000 ευρώ το 2011 µε προφανείς συνέπειες στην µη πάταξη του ντόπινγκ για τους νέους που
αθλούνται.
Καταλαβαίνετε ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός, αφού
έγιναν αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης επί µία εικοσαετία
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι
από εκείνους τους τοµείς κοινωνικής πρόνοιας που οδηγούνται
στην εξαφάνιση µε σοβαρότατες συνέπειες και επιπτώσεις στη
δηµόσια υγεία, παιδεία κ.λπ.. Οι εθνικές αθλητικές οµοσπονδίες
οδηγούνται στην απόλυτη εξάρτηση από τους χορηγούς της
αθλητικής βιοµηχανίας και του αθλητικού θεάµατος, χάνοντας
κάθε αναπτυξιακό στοιχείο και σκοπό ύπαρξής τους.
Καταλαβαίνουµε όλοι, ότι η κρατούσα λογική της κυβέρνησης
της τρόικας, ενώ απορρίπτει τον κοινωνικό χαρακτήρα του αθλητισµού, ενισχύει την οικονοµική του διάσταση ως εργαλείο άντλησης υπερκερδών για την ενίσχυση του ΑΕΠ.
Να σηµειώσω ότι την επόµενη διετία σχεδιάζεται η είσπραξη
από νέες άδειες τυχερών παιχνιδιών και από παροχή δικαιωµάτων τυχερών παιχνιδιών άνω του 1.325.000.0000 ευρώ.
Όσον αφορά στην παιδεία, πρέπει να γνωρίζουµε ότι σε αυτόν
τον προϋπολογισµό η Κυβέρνηση µειώνει κατά 2.000.000.000
ευρώ τα κονδύλια µε προφανείς επιπτώσεις και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση η µείωση είναι τουλάχιστον κατά 50%,
όπως επίσης πρέπει να αναφέρουµε τις περικοπές των αποδοχών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα υποστούν µία µείωση τουλάχιστον κατά 24%.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όταν υπάρχει µια τέτοια συµπεριφορά απέναντι στους εκπαιδευτικούς, δεν µπορεί κανείς να αναµένει υψηλού βαθµού και ποιότητας εκπαίδευση.
Θέλω να σηµειώσω, ότι οι συγχωνεύσεις των εκπαιδευτικών
µονάδων θα οδηγήσουν σε αύξηση το ποσοστό της σχολικής
διαρροής ιδιαίτερα στις αποµακρυσµένες περιοχές, όπως επίσης θα γίνει µια πολύ µεγάλη επιβάρυνση των µετακινήσεων των
χιλιάδων µαθητών και εκπαιδευτικών εξαιτίας αυτής της συγχώνευσης. Μια απόρροια των συγχωνεύσεων θα είναι και η εγκατάλειψη της περιφέρειας, καθώς οι οικογένειες θα µετακινηθούν
στα αστικά κέντρα αναζητώντας καλύτερη πρόσβαση για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Τέλος, όσον αφορά την αναδιάρθρωση που γίνεται στα πανεπιστήµια, εδώ πια µιλάµε για πλήρη κατεδάφιση και οι αλλαγές
που γίνονται δεν είναι µόνο στην προσπάθεια εξοικονόµησης
πόρων, αλλά µιλάµε για πλήρη χειραγώγηση του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Και επειδή σύµφωνα µε την αντίληψη της Κυβέρνησης για όλα φταίει η δηµοκρατία και η βλαβερή συνήθεια, οι
πολλοί -δηλαδή τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας- να
εκλέγουν τη διοίκησή τους, έχουµε περίπου τη διορισµένη διοί-
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κηση, η οποία θα επιβάλλει τα πάντα από τα προγράµµατα ως
τους διορισµούς.
Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουµε -και να γνωρίζει το Κοινοβούλιο
και η ελληνική κοινωνία- ότι υπάρχει µια προσπάθεια ουσιαστικής συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συνάδελφοι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν εκλεγεί µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, θα περιµένουν πάνω από δύο χρόνια για να διοριστούν.
Σε ερώτηση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτηµα αυτό, η απάντηση που πήρε ήταν ότι µόνο ένα ποσοστό θα διοριστεί µέχρι
τον Αύγουστο κι ένα άλλο ποσοστό το 2011 και οι υπόλοιποι
µετά.
Καταλαβαίνετε, ότι αυτή η καθυστέρηση των διορισµών, η
δραστική µείωση των θέσεων που θα αναπλήρωναν τους αποχωρούντες εκπαιδευτικούς και ∆ΕΠ έχει ως αποτέλεσµα την ουσιαστική συρρίκνωση και τη µετατροπή των πανεπιστηµίων σε
διεκπεραιωτικά εκπαιδευτήρια. Ακόµη και ο τρόπος χρηµατοδότησης διαφοροποιείται και θα γίνεται µε βάση την ανταγωνιστικότητα, όπως θα αποτυπώνεται στις επιδόσεις και την κατάταξή
τους από την εξωτερική, λεγόµενη, αξιολόγηση.
Αυτή, λοιπόν, η καινούργια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης,
που θα έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης θα κατανέµει την
όποια λειψή χρηµατοδότηση µε βάση ποσοτικούς δείκτες που
θα αφορούν το βαθµό συµµόρφωσης στο κυρίαρχο πρότυπο για
την εκπαίδευση και την έρευνα. Η επιχειρηµατικότητα και η σύνδεση µε την οικονοµία ανάγονται σε βασικό κριτήριο. Πάνω σε
αυτό θέλω να καταγγείλω την πλειοψηφία της συνδικαλιστικής
ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ, που κινείται µε νοοτροπία αποδοχής, συναίνεσης και πλήρους συνεργασίας µε την εξουσία, συµµετέχοντας µε σοβαρότητα στο λεγόµενο διάλογο, ξεχνώντας το ρόλο
της. Ο ρόλος της είναι να υπερασπίζεται το δικαίωµα στη δηµόσια παιδεία και στην έρευνα, διασφαλίζοντας τα ακαδηµαϊκά και
λοιπά δικαιώµατα του διδακτικού προσωπικού.
Απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι ζητήµατα τα οποία τα λέµε εµείς, δεν είναι
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµµετέχει σε αυτόν τον περίφηµο διάλογο,
αλλά θα πρέπει να θυµίσω και την απόφαση της έκτακτης συνόδου των πρυτάνεων που έγινε στο Λαύριο στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου του 2010. Θα ήθελα να σας πω ότι αφού αυτή η σύνοδος,
η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν αποτελείται από πρυτάνεις που
βρίσκονται αναγκαστικά στον ιδεολογικά χώρο µόνο του ΣΥΡΙΖΑ
ή της Αριστεράς εν γένει, αλλά είναι και στον ιδεολογικό χώρο
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας βεβαίως, αφού αναφέρει
ότι ο σεβασµός και η προστασία του δηµόσιου χαρακτήρα των
πανεπιστηµίων είναι αδιαπραγµάτευτος, η χρηµατοδότηση και ο
έλεγχος της νοµιµότητας παραµένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις
του κράτους και ότι είναι στην αντίληψη της κατοχύρωσης –επαναλαµβάνει- της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, θεωρεί όσον
αφορά το κείµενο διαβούλευσης και διαλόγου του Υπουργείου
Παιδείας ότι δεν αποτελεί βάση διαλόγου για τα πανεπιστήµια
και η σύνοδος καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τις προτάσεις
του που ανατρέπουν θεµελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοδιοίκητου πανεπιστηµίου. Εκτιµά ότι δεν υπάρχει πολιτική εγγύηση
του διαλόγου στο βαθµό που συνεχίζεται η εντεινόµενη κατασυκοφάντηση των ελληνικών δηµοσίων πανεπιστηµίων και οι επεµβάσεις στη διοικητική αυτοτέλεια, καθώς και η εφαρµογή µέτρων
οικονοµικής ασφυξίας.
Απαιτεί απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι σε αυτήν την επιχείρηση οριστικής κατεδάφισης, εµείς να συνεχίσουµε ως πανεπιστηµιακοί ή φοιτητές ή εργαζόµενοι µαζί µε τους εκπαιδευτικούς
των άλλων βαθµίδων σε ένα πολύ µεγάλο ενιαίο πανεκπαιδευτικό µέτωπο για να υπερασπίσουµε τις κατακτήσεις αιώνων. Κανένα διάλογο µε αυτούς που κατεδαφίζουν ό,τι άφησαν οι
προηγούµενοι από το δηµόσιο πανεπιστήµιο! Κανένας δεν µπορεί να γίνει συνένοχος στην κατεδάφιση που επιχειρείται. Για
όλους αυτούς τους λόγους και για τα ζητήµατα που έχουν σχέση
µε την παιδεία, τον αθλητισµό και την εκπαίδευση, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και καταψηφίζει τον προϋπολογισµό που έχουµε µπροστά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βου-
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λευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ιωαννίνων, κ. Μιχαήλ Παντούλας.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκρότηση του περιεχοµένου της οµιλίας µου για τον προϋπολογισµό του 2011 δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Βρέθηκα
µπροστά στο δίληµµα: Να διολισθήσω στον εύκολο δρόµο του
λαϊκισµού εξακοντίζοντας προς τούτο καταγγελίες για το κακό
που µας βρήκε και κατάρες εναντίον των υπευθύνων της κατάντιας µας ή ο λόγος µου να είναι υπερβατικός της δικαιολογηµένης πικρίας, της οργής και του φόβου, που συνέχει µεγάλο
τµήµα της ελληνικής κοινωνίας; Πράττω το δεύτερο µε πλήρη
συνείδηση της επιλογής µου αυτής.
Η κρίση που βιώνουµε σήµερα είναι πολυσύνθετη και γενικευµένη, πολύµορφη και πολυεπίπεδη. Η πατρίδα µας, στο σύνολό
της, είναι µία παθογένεια. Για τούτο το λόγο και η αµφισβήτηση
είναι «συστηµική», που προσπερνά και ευτελίζει πρόσωπα και θεσµούς, γενικεύοντας τα πάντα µε απίστευτη ευκολία. Ακόµη και
το δηµοκρατικό µας πολίτευµα τείνει να µετατραπεί σε δηµοκρατία του φόβου, δηλαδή σε κατ’ επίφαση δηµοκρατία, που
εγκυµονεί απρόσµενους κινδύνους. Αντί, λοιπόν, να προσποιούµαστε διαρκώς τα θύµατα των «κακών ξένων» που περίµεναν την
ευκαιρία να µας τιµωρήσουν. Είναι καιρός να προχωρήσουµε σε
ένα σοβαρό απολογισµό για το ποιοι είµαστε, πού βρισκόµαστε
σήµερα και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό, ποιες είναι οι δυνατότητές
µας και προς τα πού θέλουµε να πάµε το καράβι. Απαιτείται, δηλαδή, µια νέα αφετηρία εκκίνησης, ένα νέο όραµα για την Ελλάδα και τον ελληνισµό.
Το έργο αυτό είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, αλλά όχι αποκλειστικά. Σε κρίσιµες στιγµές, όπως η περίοδος που διανύουµε,
µετριέται η προσωπική και συλλογική ευθύνη όλων µας, όλου του
πολιτικού κόσµου, των θεσµών της κοινωνίας στο σύνολό τους.
Τούτη τη στιγµή η προτεραιότητα δεν είναι να µετρήσουµε νικητές και ηττηµένους στα πεδία των «µνηµονιακών» ή «αντιµνηµονιακών» µαχών. Το µείζον διακύβευµα είναι η συνένωση του
συνόλου των δυνάµεων του έθνους και η ενίσχυση του αισθήµατος συν-ανήκειν στην Ελλάδα.
Μπορεί να υπάρχουν διχογνωµίες ως προς το βέλτιστο συνδυασµό των δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών, κανείς
όµως δεν µπορεί να αρνηθεί ότι το υπάρχον καθεστώς έχει ξοφλήσει οριστικά. Χρεοκόπησε το πελατειακό και συντεχνιακό
κράτος-λάφυρο του εκάστοτε κόµµατος εξουσίας το πολιτικό
σύστηµα που µοίραζε αλόγιστα προνόµια σε ειδικές οµάδες η
πρακτική της παραβίασης των νόµων χωρίς τιµωρία η αντίληψη
που ήθελε την εκπαίδευση και την υγεία να είναι κατ’ ευφηµισµόν
δωρεάν και την οικονοµική επιτυχία συνακόλουθο της καταλήστευσης του δηµοσίου πλούτου το δικαίωµα στην ατιµωρησία
των πολιτικά και οικονοµικά ισχυρών η πολιτική των επιδοτήσεων
και του θεσµικού προστατευτισµού η κυριαρχία της µετριότητας και του ανορθολογισµού στο σύνολο του δηµόσιου βίου η
εξίσωση της ασυδοσίας µε την ελευθερία και τη δηµοκρατία η
επιδίωξη του εύκολου κέρδους και η αποδοχή της διαφθοράς, η
έλλειψη αισθητικής ως αναπόσπαστο στοιχείο της επίπλαστης
ευηµερίας η ανάπτυξη µε δανεικά χωρίς εγχώριο πρωτογενές
πλεόνασµα και πάρα πολλά άλλα, που, δυστυχώς, όλα µαζί υποδηλώνουν παρακµιακή κατάσταση.
Το εγχείρηµα της ριζικής αναστροφής των πάντων είναι οµολογουµένως πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξεβολευτούµε από το καθεστώς µιας τριαντάχρονης -επίπλαστης έστω- ευµάρειας. Τα
εµπόδια που ορθώνονται µπροστά µας είναι ισχυρά. Όµως, το
πισωγύρισµα σηµαίνει καταστροφή. Είµαστε αποφασισµένοι να
προχωρήσουµε, προστατεύοντας πρωτίστως τους αδύναµους
συνανθρώπους µας, ενισχύοντας την επιχειρηµατικότητα, φροντίζοντας για το κοινωνικό κράτος. Η σηµερινή Ελλάδα δεν µας
ικανοποιεί και δεν µας ταιριάζει.
Ο Πρωθυπουργός, ηγούµενος µε όλες του τις δυνάµεις αυτής
της προσπάθειας, ζήτησε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση απ’
όλους για να ξεπεράσουµε τον κάβο, σε συνθήκες εθνικής συνεννόησης, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εισέπραξε, δυστυχώς, την
άρνηση. Η Νέα ∆ηµοκρατία συµπεριφέρεται ωσάν να µην συνέβη
τίποτε στη διάρκεια της κυβερνητικής της θητείας. ∆ραπέτευσε
αφήνοντας το σπίτι «γκρεµισµένο και λεηλατηµένο». Ακόµη δεν
µπορεί να κρύψει την ανακούφιση και την ικανοποίησή της για
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τη µεταβίβαση του «εφιάλτη» της χρεοκοπίας σε άλλους. Και σαν
να µην έφτανε αυτό, τους κατηγορεί -κιόλας, το ΠΑΣΟΚ δηλαδήυποστηρίζοντας ανοήτως, ότι ο ένας χρόνος της κυβερνητικής
τους θητείας ευθύνεται για όλα τα κακά. Τι να περιµένει, στ’ αλήθεια, κανείς από µια παράταξη, που όντας στην κυβέρνηση εκτίναξε το έλλειµµα σε δυσθεώρητα ύψη και ένα χρόνο µετά, από
τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ο Αρχηγός της να δηλώνει ότι µπορεί να το µηδενίσει µέσα σε ένα χρόνο; Το ερώτηµα
είναι πάρα πολύ απλό: Γιατί δεν το έπραξε κατά τη διάρκεια της
κυβερνητικής θητείας της Νέας ∆ηµοκρατίας ως Υπουργός της;
Από την άλλη µεριά, οι δυνάµεις της παραδοσιακής και ανανεωτικής Αριστεράς συναγωνίζονται στο ποιος θα κηρύξει πρώτος τον «κοινωνικό πόλεµο». Αδυνατούν να ερµηνεύσουν την
ηχηρή σιωπή των πολιτών στα «πολεµικά» τους προσκλητήρια
και ούτε φαίνεται να κατανοούν έναν συνεχώς διευρυνόµενο σκεπτόµενο χώρο ενεργών πολιτών, που αποστρέφεται τη φετιχοποίηση των ιδεοληψιών του παρελθόντος και δείχνει έτοιµος να
υποστεί θυσίες στην ανάγκη να περισωθούν αυτά που θεωρεί
µείζονες κατακτήσεις. Ήξερα ότι η Αριστερά δεν επενδύει στο
φόβο, ότι είναι δύναµη ανατροπής, γι’ αυτό και µου είναι δύσκολο
να κατανοήσω τη συγκεκριµένη συµπεριφορά των ηγεσιών της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν κλείσω την οµιλία, επιτρέψτε
µου να υποκύψω στον πειρασµό για ένα σύντοµο σχολιασµό του
κειµένου της Ιεράς Συνόδου υπό τον τίτλο: «Προς το λαό: Η Εκκλησία απέναντι στη σύγχρονη κρίση». Συγχωρέστε µε, αλλά το
συγκεκριµένο κείµενο παραπέµπει σε µία Εκκλησία, το µήνυµα
της οποίας είναι ο φόβος µπροστά στο καινούργιο, η ανασφάλεια, η εσωστρέφεια, η περιχαράκωση, η αγκύλωση σ’ ένα θολό
παρελθόν, η αντικατάσταση του ποιµαντικού της έργου µε µια
ακατάσχετη καταγγελιολογία για όλους και για όλα, που θυµίζει
περιθωριακά πολιτικά σχήµατα.
Ακούστε τα σοφά λόγια ενός µεγάλου ιεράρχη, του αείδηµου
Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα. Έλεγε πριν ακριβώς από
σαράντα χρόνια: «Η Εκκλησία δεν µπορεί να µείνει έξω από τα
σύγχρονα γεγονότα και τις αλλαγές. ∆εν µπορεί να νοηθεί ως
άσχετη προς τη ζωή, προς τους καιρούς, προς την αγωνία αυτής
της ώρας, προς τα φλέγοντα προβλήµατα. Είναι συνεχώς ενανθρωπιζοµένη, συνεχώς µεταµορφούµενη και συνεχώς µεταµορφώνουσα».
Το κεντρικό κήρυγµα της Ορθοδοξίας είναι η ανανέωση, που
εµπνέει και ταράσσει συνειδήσεις, η υπευθυνότητα και η γενναιότητα να οραµατιστούµε εκ νέου, η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση, η ελπίδα, η αισιοδοξία, η καταλλαγή, η αγάπη προς τον
αδύναµο άνθρωπο, η οικουµενική διάσταση της αποστολής της.
Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας η µεγαλύτερη αρετή του
ανθρώπου είναι η διάκριση, δηλαδή η διακριτικότητα, η διανοητική λεπτότητα και ταπεινοσύνη. Ο συντάκτης του κειµένου που
ανέφερα, δείχνει να προσπερνά αδιάφορος το πνευµατικό αυτό
καθήκον. Γι’ αυτό και καταγγέλλει όλους τους άλλους χωρίς να
περισσεύει ούτε µία αναφορά για την ευθύνη αυτού του χώρου
για τα τεκταινόµενα στην κοινωνία. Είναι για τούτο λόγος υποκριτικός, που φαίνεται να υπακούει σε επικοινωνιακές ανάγκες
και στοχεύσεις εκκλησιαστικών, ενδεχοµένως και εξωεκκλησιαστικών κύκλων.
Όµως, η Εκκλησία δεν µπορεί να λυτρωθεί από την υποκρισία
υποκρινόµενη η ίδια. Το βαθύτερο αίτηµά της είναι να µεταµορφωθεί. ∆υστυχώς, εξακολουθεί να προτιµά τις αγκυλώσεις. Αναµένω ειλικρινά µε ενδιαφέρον τις αντιδράσεις των φωτισµένων
ποιµένων της.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Κύριε Υφυπουργέ, ακούσατε προηγουµένως το λόγο του συναδέλφου κ. Αργύρη. Η Κυβέρνηση οφείλει στην Ήπειρο κάποια
πράγµατα. Το πρώτον, αφορά τη βιοµηχανία «∆Ω∆ΩΝΗ». ∆ιά
τους Ηπειρώτες η τιµή της είναι ατίµητη και το συνεταιριστικό
ιδιοκτησιακό της καθεστώς δεν διαπραγµατεύεται. Η κατασκευή
της Ιονίας Οδού και ο οδικός άξονας Ε65 είναι µία οφειλή της
πολιτείας προς την Ήπειρο που µπορεί να εκτινάξει την αναπτυξιακή της δυναµική. Αναµένουµε την εκπλήρωσή της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε τη βεβαιότητα ότι οι δυσκολίες µπορούν να οδηγήσουν σε αφύπνιση τις συνειδήσεις όλων
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µας και την ελπίδα ότι θα προχωρήσουµε σε αλλαγές παντού,
µέσα σε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας για την επιτυχία των στόχων που τέθηκαν, σας ζητώ να υπερψηφίσουµε τον κρίσιµο, για
την πορεία της χώρας, προϋπολογισµό έκτακτης ανάγκης του
2011.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Παντούλα, Βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αντώναρος Βουλευτής Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τον τελευταίο οµιλητή, το συνάδελφό µας από τα Γιάννενα, µετά από περίπου τριάντα άλλους συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ, να ισχυρίζεται -αναληθώς βέβαια- ότι δήθεν η κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή, της οποίας είχα την τιµή να είµαι
κυβερνητικός Εκπρόσωπος, δραπέτευσε, όπως λένε. Καλά, πέφτετε θύµατα της ίδιας της δικής σας παραπληροφόρησης και
της διγλωσσίας; Ξεχνάτε τι έγινε από τις αρχές του 2009, από το
Φεβρουάριο όταν ο Αρχηγός σας, ο σηµερινός Πρωθυπουργός,
ζητούσε επίµονα εκλογές; Και όχι µόνο αυτό, αλλά συνέδεε ανεπίτρεπτα, αντισυνταγµατικά, εξωθεσµικά την επανεκλογή του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του κ. Κάρολου Παπούλια, του σηµερινού µας Προέδρου, µε εκλογές και έλεγε ότι θα οδηγήσει τη
χώρα σε εκλογές προκαλώντας ακυβερνησία για έξι, επτά, οκτώ
µήνες κάνοντας ένα τεράστιο ολίσθηµα; Ξεχνάτε ότι την πρώτη
εβδοµάδα του Μαρτίου ο τότε πρωθυπουργός, κ. Κώστας Καραµανλής, κάλεσε τους Αρχηγούς των κοµµάτων και βεβαίως
πρώτον τον κ. Γιώργο Παπανδρέου, για έξι σηµεία γενικών παραδοχών, αυτά τα θέµατα που σήµερα συζητάµε; Και τι βγήκε
και είπε ο κ. Παπανδρέου µετά από αυτήν τη συνάντηση; Ότι ζητάει εκλογές και συνέχεια εκλογές. Και ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνησή µας βεβαίως πήγαµε σε εκλογές µε συγκεκριµένο
πρόγραµµα, µε αλλαγές, προτάσεις και τις χάσαµε.
Πού βλέπετε, λοιπόν, τη δραπέτευση; Επειδή είχαµε την ευθύνη έναντι του έθνους, έναντι των πολιτών αυτής της χώρας,
και είπαµε την αλήθεια, την οποία εσείς µέχρι το Μάιο δεν βλέπατε; Και χρειάστηκε να πάει ο κ. Παπανδρέου στο Νταβός και
να του τραβήξουν το αυτί και να του πουν συγκεκριµένα πράγµατα για να γυρίσει ως απολωλός πρόβατο που κατάλαβε τι γινόταν και πήρε τότε τη στροφή και έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτήν
την απίθανη περιπέτεια;
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: ∆εν τα ξέρω αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Τα
ξέρω από το στενό πυρήνα της Νέας ∆ηµοκρατίας αυτά που λέω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κύριε Παντούλα, δεν θα ήθελα να
κάνουµε συζήτηση. ∆εν αναφέροµαι σε εσάς. Εγώ απλώς θέλω
να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα και να είναι καταγεγραµµένα εδώ
σήµερα, αυτήν τη συγκεκριµένη ηµέρα στα Πρακτικά της συζήτησης που γίνεται ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ: Και εγώ σας λέω ότι αυτές είναι απόψεις που εκφράστηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παντούλα,
σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δεν θα σχολιάσω ειδικά στοιχεία του προϋπολογισµού ή µάλλον του ευχολογίου που κατέθεσε η Κυβέρνηση µε
τη µορφή του προϋπολογισµού. Κι αυτό όχι µόνο γιατί µεγάλος
αριθµός συναδέλφων από το κόµµα µου, τη Νέα ∆ηµοκρατία
αλλά και από όλες τις παρατάξεις, του ΠΑΣΟΚ συµπεριλαµβανοµένου, αναφέρθηκαν διεξοδικά σ’ αυτό το θέµα. Κυρίως το
κάνω, γιατί πιστεύω –και δεν είµαι βέβαια ο µόνος- ότι ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση για το 2011 είναι εξωπραγµατικός και συνεπώς, µη εφαρµόσιµος. Είναι ένας
προϋπολογισµός που όχι µόνο λύση σε προβλήµατα δεν δίνει,
αλλά αντίθετα είναι ένας προϋπολογισµός που οξύνει τα προβλήµατα, βαθαίνει την εξαθλίωση της χώρας, δυναµιτίζει τον κοινωνικό ιστό, οδηγεί τους Έλληνες στην απόγνωση και κλείνει
ουσιαστικά κάθε προοπτική για γρήγορη, προβλέψιµη έξοδο από
την κρίση.
Είχαµε προχθές εδώ τον Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Παπακωνσταντίνου, που µίλησε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, σε όλους
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µας, λες και ήταν τεχνοκράτης µιας κάποιας τρίτης χώρας, κάποιος που ισχυρίστηκε µε κυνική αυταρέσκεια –και υπογραµµίζω
αυτές τις λέξεις- ότι ο προϋπολογισµός του 2010 δήθεν ολοκληρώνεται µε επιτυχία πετυχαίνοντας τους στόχους. Και δεν είπε
κουβέντα για το ότι όχι µόνο σε εµάς εδώ που τα στατιστικά στοιχεία είναι πολλές φορές ατελή και χρειάζεται χρόνος για την επεξεργασία τους, αλλά και σε χώρες µε σύγχρονη µηχανογράφηση, τελικός απολογισµός για τον προϋπολογισµό κάθε χώρας
δεν γίνεται ποτέ πριν από το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο του επόµενου χρόνου. Ποιον νοµίζει ότι κοροϊδεύει ο κ. Παπακωνσταντίνου;
Ακόµη: Κουβέντα δεν έκανε ο κύριος Υπουργός για τους πολίτες αυτής της χώρας -δεν είµαστε αριθµοί- για τους πολίτες
που δοκιµάζονται, καθώς βλέπουν το εισόδηµά τους να εξανεµίζεται και το µέλλον τους να διαγράφεται αβέβαιο. Για τους πολίτες –θα µου επιτρέψετε να το πω έτσι, για να το καταλάβουµε
όλοι µας- που τους έχει έρθει ο ουρανός σφοντύλι από τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές της σηµερινής Κυβέρνησης, η οποία µια
µέρα λέει το ένα και µια µέρα λέει το άλλο. Για τους πολίτες που
µένουν στον ιδιωτικό τοµέα, σχεδόν αποκλειστικά, άνεργοι κατά
δεκάδες χιλιάδες. Για τους πολίτες που θέλουν να ακουµπήσουν
κάπου, να νιώσουν µια σιγουριά και ασφάλεια και αντί γι’ αυτό,
ακούνε την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κ. Βάσω Παπανδρέου, να λέει σήµερα στη
Βουλή ότι ο προϋπολογισµός δεν είναι αξιόπιστος και ότι το 2011
θα είναι η δυσκολότερη χρονιά. Και της λέει άλλα ο κ. Γερουλάνος.
Πείτε επιτέλους την αλήθεια της Έλληνες πολίτες, κύριοι της
Κυβέρνησης. Σταµατήστε να εξωραΐζετε τα πάντα. Όταν οι αριθµοί ευηµερούν, οι άνθρωποι υποφέρουν.
∆εν ξέρω, αν ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει
την ιστορική µνήµη ώστε να ξέρει ποιος είπε αυτή τη φράση. Θα
τον βοηθήσω. Την είπε, αν θυµάµαι καλά τη χρονολογία, το 1963
ο συνονόµατος παππούς του. Η φράση αυτή δεν είχε ποτέ µεγαλύτερη επικαιρότητα από σήµερα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε;
Ευχαριστώ.
Βαυκαλίζεσθε ότι πετυχαίνετε τους στόχους σε αριθµούς. Η
πραγµατικότητα φοβούµαι ότι είναι άλλη. Είναι ότι ρίχνετε τη
χώρα στην ξέρα, ότι καταστρέφετε το βιός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
∆εν αναφέροµαι φυσικά, για να µην παρεξηγηθώ –και το λέω
ξεκάθαρα- στα προνόµια όσων εργάζονται στις ∆ΕΚΟ, όπου
σωστά γίνονται µεταρρυθµίσεις. Μπορεί να συζητήσει κανείς για
το ρυθµό µε τον οποίο γίνονται οι µεταρρυθµίσεις, αλλά η κατεύθυνση είναι σωστή. Είναι µεταρρυθµίσεις άλλωστε που είχαµε
προαναγγείλει εµείς και εν µέρει είχαµε δροµολογήσει.
Επίσης, δεν αναφέροµαι ούτε στα προνόµια των δηµοσίων
υπαλλήλων που στη µεγάλη τους πλειοψηφία, όπως φαίνεται τακτικά από τις αρχαιρεσίες που γίνονται στις κλαδικές οργανώσεις, εν πάση περιπτώσει δεν ανήκουν στο χώρο της Νέας
∆ηµοκρατίας. Το δικό σας κόµµα, το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουν κατά µεγάλη πλειοψηφία.
Αναφέροµαι στους ανθρώπους του καθηµερινού µόχθου, σ’
αυτούς που έχουν δουλέψει σκληρά κάθε χρονιά για να εξασφαλίζουν και να διατηρούν τη δουλειά που έχουν στον ιδιωτικό
τοµέα. Μιλάω γι’ αυτούς που, αν και δεν έχουν καµµία ευθύνη
για τα στραβά στη χώρα, χάνουν τώρα τα πάντα. Αυτοί είναι που
χάνουν τη δουλειά τους.
Όταν µιλάµε για ανεργία 13% ή 15% του χρόνου στη χώρα, ξέρετε τι εννοούµε; Επειδή δεν υπάρχουν άνεργοι του δηµόσιου
τοµέα, µιλάµε ουσιαστικά για το 30% του συνολικού εργατικού
δυναµικού της χώρας. Είναι τεράστια η απώλεια θέσεων εργασίας. Είναι αυτοί ακριβώς τους οποίους είχε διαβεβαιώσει η Κυβέρνηση ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και τώρα τους
πετσοκόβετε ό,τι έχουν και δεν έχουν.
Τραβάτε το χαλί κάτω από τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
όπου δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυξάνετε αντί να µειώνετε, όπως θα έπρεπε, τους φόρους και µάλιστα σε µια περίοδο
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µεγάλης ύφεσης που όλοι έχουν µειωµένη αγοραστική δύναµη –
κάθε Έλληνας πολίτης- και συνεπώς ο τζίρος, άρα και η δυνατότητα επιβίωσης αυτών των επιχειρήσεων που αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, µειώνεται συνεχώς.
Λέτε πως όσα γίνονται, γίνονται για λόγους ανταγωνιστικότητας και προσαρµογής στα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Μέγα ψεύδος!
Ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα έχουµε από τους χαµηλότερους µισθούς της Ευρώπης των δεκαπέντε, και αναφέροµαι στους δεκαπέντε, γιατί οι άλλες χώρες έγιναν πρόσφατα µέλη και δεν
έχουν προσαρµόσει ακόµη το µισθολογικό τους επίπεδο.
Και σε χώρες, όµως, όπου εφαρµόζεται µια ελαστικοποίηση
της εργασίας, που εσείς σύµφωνα µε τις επιταγές του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου προσαρµόζετε σε κλασικά λατινοαµερικανικά πρότυπα, υπάρχει τεράστιο δίχτυ προστασίας για όσους
βρίσκονται πρόσκαιρα ή και για µεγαλύτερο διάστηµα χωρίς δουλειά.
Εσείς εδώ τι κάνετε; Προσπαθείτε να κόψετε επιδόµατα για
πολύτεκνους και τρίτεκνους. Είµαι βέβαιος ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν έχει κάνει τον κόπο να βγει από το γραφείο του,
εδώ κοντά και να κάνει µια βόλτα, τώρα στις γιορτές, στο κέντρο
της πόλης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί ο κόσµος να κάνει βόλτες στην οδό Ερµού, τα µαγαζιά όµως είναι άδεια, ο τζίρος είναι σχεδόν µηδενικός. Πώς να
είναι άλλωστε διαφορετικά, αφού η Κυβέρνηση έκοψε ακόµη και
το δώρο των µικροσυνταξιούχων;
Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο θα µας έρθει ο λογαριασµός
και τότε ας έρθει ο κ. Παπανδρέου να µας πει εδώ, σ’ αυτήν την
Αίθουσα, για τους ευηµερούντες αριθµούς του. Τότε –και γι’
αυτό είµαι βέβαιος, δυστυχώς- θα εµφανιστεί εδώ ή αλλού για
να επιβάλει και άλλα µέτρα.
∆εν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, γιατί η Κυβέρνηση του
πέφτει συνεχώς έξω και θα συνεχίσει να πέφτει έξω όσο δεν αντιλαµβάνεται κάτι απλό, αυτό που λέει η Νέα ∆ηµοκρατία και ο
Πρόεδρός µας Αντώνης Σαµαράς. Χρειάζεται άλλο µείγµα µέτρων, χρειάζεται αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα. ∆ιαφορετικά ας το αφήσουµε. ∆εν θα ήθελα να κάνω δυσοίωνες προβλέψεις τέτοιες µέρες.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα θέµα εκτός προϋπολογισµού…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε υπερβεί κατά
πολύ το χρόνο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
…στην εξωτερική πολιτική και στην προ ολίγου τοποθέτηση
εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, του Υπουργού Εξωτερικών κ. ∆ρούτσα. Μίλησε πολύ ο Υπουργός χωρίς να πει τίποτα, όπως συνήθως. Εκτόξευσε όµως µερικές από τις συνήθεις φραστικές
ρουκέτες κατά της προηγούµενης κυβέρνησης. ∆εν είναι η
πρώτη φορά που το κάνει. Το έχει κάνει επανειληµµένως και στην
Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, ίσως γιατί πιστεύει ότι δεν θα
πάρει απάντηση. Κάνει λάθος. Θα πάρει απάντηση.
Σήµερα µας κατηγόρησε ότι µικρύναµε -όπως είπε δύο φορέςτην Ελλάδα. Θα πρέπει, µάλλον, να αναφέρεται στο κόµµα του
και στη δική του κυβέρνηση. Έχει ξεχάσει ότι ο Πρωθυπουργός
του µιλούσε µετά την εκλογή συνέχεια για απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Την έκανε πράξη. Εκχώρησε την εθνική κυριαρχία.
Έχει ξεχάσει ότι η Ελλάδα του Κώστα Καραµανλή εφάρµοσε,
παρά τις αντιδράσεις πολλών, πολυεπίπεδη διπλωµατία, ενεργειακή πολιτική ανοιχτών οριζόντων που έθαψε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Έκανε άνοιγµα πολιτικό και επιχειρηµατικό η Ελλάδα
στη Κίνα που ελεεινολόγησε το ΠΑΣΟΚ.
Έσπευσε ο κ. ∆ρούτσας να µας διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει
µυστική διπλωµατία µε τη Τουρκία. Θέλω να το πιστεύω. Ας µας
εξηγήσει, λοιπόν, τι εννοούσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,
όταν δήλωνε «we are in business with Greece»; Μήπως µας είπε
ο κ. Νταβούτογλου, όπως θα καταλάβαιναν όσοι ξέρουν καλά αγγλικά, ότι έχουµε προχωρήσει σε συνεννόηση µε την Ελλάδα, εννοώντας η Τουρκία µε την Ελλάδα; Ποια συνεννόηση και γιατί;
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Κάτι ακόµη τελευταίο και κλείνω. Στο σηµερινό της φύλλο η
έγκριτη εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» αναφέρεται, επικαλούµενη τουρκικές πηγές, σε συνάντηση που φέρεται να έχει
πραγµατοποιήσει ο αρχηγός της Ελληνικής υπηρεσίας Πληροφοριών µε τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ. Ερντογάν. Παραθέτει
και διάψευση του αρχηγού, η οποία από κάποιους δεν κρίνεται
πειστική.
Ο Υπουργός κ. ∆ρούτσας και ο πολιτικός προϊστάµενος της εν
λόγω υπηρεσίας πρέπει να διαλύσουν κάθε αµφιβολία. Έγινε ή
όχι µια τέτοια συνάντηση; Αν έγινε, µε ποιο αντικείµενο; Αν σιωπήσουν, θα τροφοδοτήσουν όσα κυκλοφορούν περί µυστικής διπλωµατίας, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο, κάτι που δεν µπορεί να
γίνεται χωρίς ενηµέρωση της κοινής γνώµης και του Κοινοβουλίου, µια ενηµέρωση που έχει ήδη ζητήσει ο κ. Σαµαράς µε µία
προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.
Γι’ αυτό επιβάλλεται η απάντηση της Κυβέρνησης να είναι ξεκάθαρη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αντώναρο, Βουλευτή Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο Γρηγόρης Ψαριανός, Ανεξάρτητος Βουλευτής
της Β’ Αθήνας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, ήρθα κατευθείαν στη Βουλή, σήµερα το
απόγευµα από τη Φλώρινα, όπου µίλησα µε πάρα πολλούς ανθρώπους της Φλώρινας, των Γρεβενών, της Κοζάνης, του Αµύνταιου και των γύρω περιοχών. Όλοι µε τραβούσαν και µε
ρωτούσαν «τι κάνετε εσείς εκεί κάτω;». Και εγώ τους έλεγα:
«Όταν λέτε, εµείς εκεί κάτω, τι εννοείτε; Έχετε εδώ Βουλευτές
δικούς σας, τους ρωτάτε τι κάνουν οι Βουλευτές σας, της Φλώρινας, των Γρεβενών, της Κοζάνης, του Ηρακλείου, του Κιλκίς,
της Κεφαλλονιάς, της Σάµου, για σας; Όπου πηγαίνω µε τραβολογάνε και µου λένε «τι κάνετε εσείς εκεί κάτω»;
Τι κάνουµε εµείς εδώ κάτω; Ποιοι; Εµείς που κυβερνάµε; Οι
τριακόσιοι; Αυτοί οι τριακόσιοι που τα φάγαµε µαζί µε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και µαζί µε όλον τον λαό που επίσης
έφαγε και τρώει µε χρυσά κουτάλια;
Όταν µε ρωτούν, τι µπορώ να τους απαντήσω; Μπορείτε να
µου πείτε, αγαπητοί τριακόσιοι, που είµαστε εδώ µέσα στην Αίθουσα µόνο έξι; Μπορείτε να µου πείτε τι να λέω σ’ αυτούς τους
ανθρώπους, όχι στη Σταδίου και την Ερµού, που το ένα στα τρία
µαγαζιά είναι κλειστό, που τους έπαιρναν τερατώδη ποσά για
αέρα και για ενοίκια σε κεντρικά µαγαζιά στην Αιόλου και την
Αθηνάς, στην Πεσµαζόγλου και στη Σταδίου και τώρα σε παρακαλούν και σε «κυνηγούν» µε το δίκαννο για να πάρεις το µαγαζί
χωρίς εγγυήσεις, χωρίς αέρα κ.λπ.. Ποιος να πάρει µαγαζί; Για να
δουλέψει και να κάνει τι; Τι να πουλήσει; Τι να µεταποιήσει; Τι να
εµπορευτεί; Ποια δραστηριότητα να κάνει;
Πείτε µου τι να λέω σ’ αυτούς τους ανθρώπους; Εγώ τι κάνω
µαζί σας εδώ; Τι συζητάµε, τι νοµοθετούµε, τι αποφασίζουµε;
Έναν «προϋπολογισµό µαϊµού» για µια ακόµα φορά, που δεν θα
εφαρµοστεί, δεν θα πετύχει, που είναι εκτός τόπου και χρόνου,
έναν προϋπολογισµό που τον καταλαβαίνεις ότι είναι µαϊµού
γιατί, αν του πετάξεις µία µπανάνα, την πιάνει στον αέρα;
Τι να ψηφίσουµε από αυτόν τον προϋπολογισµό, ένα προϋπολογισµό που θα προϋπολογίζει πόσα µαγαζιά ακόµη θα κλείσουν,
πόσες µικροµεσαίες ακόµα επιχειρήσεις θα κλείσουν, πόσα ελληνικά προϊόντα δεν υπάρχουν στις ευρωπαϊκές αγορές; Πού
είναι τα ελληνικά κρασιά, τα ελληνικά λάδια, τα τυριά, τα γάλατα;
Πόσο κάνει το τυρί στην Ελλάδα; Πόσο κάνει στην Αυστρία ή
στη Γερµανία που παίρνουν τριπλάσιους µισθούς και η τιµή είναι
στο 1/3; Πόσο κάνει το γάλα εδώ και πόσο κάνει στην Τσεχία,
στην Ιρλανδία, στην Αγγλία, που οι µισθοί είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι και το γάλα, το ψωµί, τα βασικά προϊόντα είναι στο 1/3;
Τι να συζητήσουµε; Ποιον προϋπολογισµό να συζητήσουµε;
Ποιανού πράγµατος; Πόσοι ακόµα θα φάµε; Γιατί τώρα που µιλάµε εδώ και γιατί τώρα που ο κόσµος είναι αγανακτισµένος,
απεγνωσµένος, οργισµένος µέχρι αηδίας, κάποιοι ακόµα τρώνε
και τρώνε χοντρά γιατί ακόµα και ως στοίχηµα έχουν ποντάρει,
ότι θα φαλιρίσουµε. Θα τα βγάλουν και από το στοίχηµα. Έχουν
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επενδύσει σ’ αυτό. Στην πτώχευση που οι ίδιοι οργάνωσαν. Είναι
οι «αρχιτέκτονες» της πτώχευσης και θα κονοµήσουν και από το
στοίχηµα, που έχουν βάλει ότι θα πτωχεύσουµε, ότι θα βαρέσουµε διάλυση.
Έχουµε βαρέσει διάλυση, αγαπητοί λίγοι συνάδελφοι που
είστε εδώ και αγαπητοί τηλεθεατές. Είµαστε η χώρα που κάναµε
απογραφή, για να δούµε πόσοι είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι. ∆εν
θέλω να προσβάλω τη Μογγολία, το Ουζµπεκιστάν, την Ουγκάντα, τη Σιέρα Λεόνε, αλλά άµα ρωτήσεις έναν Πρωθυπουργό σε
µια οποιαδήποτε χώρα, παραδείγµατος χάριν, στο Λεσότο πόσοι
είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, θα σου πει τριάντα δύο χιλιάδες
οκτακόσιοι δώδεκα αµέσως. Εµείς κάναµε απογραφή και δεν
τους έχουµε βρει.
Μιλάµε για τεράστιες δηµόσιες δαπάνες. Τι δηµόσιες δαπάνες; Σε τσέπες, σε «µαύρες τρύπες». Έχουµε τεράστιες δηµόσιες δαπάνες, ένα τεράστιο κράτος, τερατωδώς τεράστιο µε
απίστευτες δηµόσιες δαπάνες χωρίς να έχουµε νοσοκοµεία,
χωρίς να έχουµε σχολεία, µ’ αυτά τα πανεπιστήµια που έχουµε,
µ’ αυτές τις υπηρεσίες που έχουµε, µε τα τρένα που έχουµε λιγότερα και από την εποχή του Τρικούπη. Στη Φλώρινα, στην Πελοπόννησο; Οι γραµµές της Πελοποννήσου που υπήρχαν δεν
υπάρχουν, δεν κυκλοφορούν. ∆εν υπάρχουν τρένα, δεν έχουµε
σιδηροδροµικό δίκτυο. Έχουµε µία γραµµή κεντρική και δύο-τρία
άλλα παρακλάδια, έναν οδοντωτό και το τελεφερίκ του Λυκαβηττού σε µία χώρα που θα έπρεπε να έχει ένα άρτιο ή τουλάχιστον ένα στοιχειωδώς ανεκτό σιδηροδροµικό δίκτυο.
Φάγαµε τα λεφτά των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων, τα
ΕΣΠΑ, τα πακέτα Ντελόρ, τα φάγαµε όλα χωρίς να κάνουµε παραγωγικές δραστηριότητες, χωρίς να επενδύσουµε πουθενά,
ούτε στα λιµάνια µας, ούτε στα αεροδρόµιά µας, ούτε στις στέρνες µας, ούτε στα ποτάµια µας, πουθενά.
Αυτά πρέπει να καταλογιστούν, πρέπει να ειπωθούν εδώ πέρα
και πρέπει όλοι οι Βουλευτές, να υπογράψουµε ένα σύµφωνο
αποδοχής της ελάχιστης απαίτησης του λαού, ότι δεχόµαστε την
αυτόµατη άρση της ασυλίας µας για οποιονδήποτε διαχειρίστηκε
δηµόσιο χρήµα, αυτοµάτως οποιοσδήποτε να ελέγχει τους λογαριασµούς και τις καταθέσεις οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού διαχειρίστηκε δηµόσιο χρήµα. Να το ψηφίσουµε αυτό εδώ
µέσα, να τον καταργήσουµε στην επόµενη Αναθεωρητική Βουλή
που συµφώνησαν ο Πρωθυπουργός µε τον κ. Σαµαρά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω µισή ώρα µόνο ακόµα.
Να συµφωνήσουµε ότι στην επόµενη Αναθεωρητική Βουλή το
πρώτο πράγµα που θα ψηφίσουµε, να είναι, όχι να καταστρέψουµε τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις και την ψυχή και τη ζωή
των εργαζοµένων, όση ζωή και όση ψυχή και δύναµη τους έχει
αποµείνει, αλλά το πρώτο που θα ψηφίσουµε, να είναι να αλλάξουµε το νόµο περί ευθύνης Υπουργών, που είναι νόµος περί
απαλλαγής και συγκάλυψης. Αυτό πρέπει να το κάνουµε και να
το πούµε τώρα και να υπογράψουµε χαρτί και να δώσουµε τα
ονόµατά µας ποιοι υπογράφουν και ποιοι όχι, είτε διαχειριστήκαµε δηµόσιο χρήµα, είτε ήµασταν δηµόσιοι λειτουργοί, είτε όχι.
Είµαστε µια χώρα µε µηδενική προοπτική για κάθε πολίτη ως
προς την έναρξη επιτηδεύµατος τώρα, για να ανοίξει κάποιος µία
επιχείρηση. ∆εν υπάρχει καµµία πιθανότητα. Κανείς νοήµων, εχέφρων άνθρωπος στην Ελλάδα δεν θέλει να ανοίξει ούτε καν περίπτερο και δεν µπορεί να ανοίξει τίποτα. Είµαστε η χώρα µε τα
κλειστά µαγαζιά, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είναι σε τροχιά χρεοκοπίας, καταχρεωµένα και που ληστεύονται από τις τράπεζες. Είµαστε η χώρα όπου κονοµάνε δισεκατοµµύρια οι
τραπεζίτες και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Και κυρίως το
«µαύρο χρήµα» που κυκλοφορεί και η παραοικονοµία, χωρίς να
έχουµε συγκροτήσει µία στοιχειωδώς ανεκτή οικονοµία, έστω και
για τις συνθήκες ενός καταραµένου καπιταλιστικού καθεστώτος.
Είµαστε η χώρα που έχουµε δηλαδή ξεφτιλίσει και τον καπιταλισµό. Αυτό το πράγµα είναι πέρα από τριτοκοσµικό πλέον.
Έχω σηµειώσει εδώ πράγµατα να πω και δεν µου φτάνει χρόνος και ως Ανεξάρτητος Βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, δεν θα έχω το χρόνο να ξαναµιλήσω. Μετά από δύο µήνες
ίσως. Έχω σηµειώσει πράγµατα να πω. Άκουσα µε προσοχή αυτά
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που είπε ο συνάδελφος κ. Παντούλας για την εκκλησία. Άκουσα
τον κ. Αντώναρο ο οποίος καταχεριάζει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Αντώναρος πριν από λίγους µήνες ήταν αυτός κυβέρνηση για έξι χρόνια, συνεχόµενα. Ποιος καταχεριάζει το ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ γιατί
καταχέριαζε την προηγούµενη κυβέρνηση όταν ανέλαβε η Νέα
∆ηµοκρατία ενώ ήταν οκτώ χρόνια πριν το ΠΑΣΟΚ; Τι παίζουµε
εδώ πέρα; Ποιον κοροϊδεύουµε; Πόσο ακόµα θα πάει αυτή η κοροϊδία στον κόσµο; Πόσο καιρό ακόµα θα κοροϊδεύουµε έτσι
ανοιχτά τους ανθρώπους, χωρίς να λέµε τα πράγµατα όπως
έχουν;
Τι έχουµε κάνει για το ενεργειακό; Είµαστε η χώρα µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τους ανέµους που µας παίρνουν και
µας σηκώνουν και δεν έχουµε αιολικά πάρκα, δεν έχουµε φωτοβολταϊκά.
Να σας πω τι γίνεται στα παράλια της Τουρκίας; Να σας πω για
τους δρόµους της Τουρκίας που φυτεύουν λουλουδάκια στις νησίδες και βάζουν φώτα και παγκάκια και πλακοστρώνουν κι εµείς
«φυτεύουµε» διόδια; Θέλετε να σας πω, ότι πέρασα από την Κοζάνη και την Πτολεµαϊδα µε τους λιγνίτες, στην Ελλάδα µε τον
ήλιο και τον αέρα αυτόν, χωρίς να έχουµε κάνει ένα ενεργειακό
πλάνο αυτονοµίας για την Ελλάδα για να πουλάµε ενέργεια σ’
όλη την Ευρώπη και αγοράζουµε ενέργεια από την Αλβανία, τη
FYROM, τη Βουλγαρία και την Τουρκία;
Τι να σας πω για την αλιεία µας; Να σας πω για την ακτοπλοΐα;
Να σας πω για τις συγκοινωνίες, ότι από την Πάρο δεν µπορείς
να πας στη Σέριφο που είναι δίπλα; Πρέπει να πας στο Πειραιά
και να ξανακατέβεις.
Είναι δυνατό να συζητάµε σε συνθήκες οµαλής εγκεφαλικής
λειτουργίας έναν προϋπολογισµό, που δεν δίνει καµµία απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήµατα, που δεν προγραµµατίζει τίποτα
που να αλλάξει αυτό το σκηνικό το καταραµένο, το σάπιο, το
σαθρό;
Ο κόσµος έχει εξαγριωθεί. Σας το έχω ξαναπεί. Το βλέπετε και
το ξαναβλέπετε και θα το ξαναδούµε. Θα µας φάνε όλους ζωντανούς. ∆εν είµαστε όλοι για φάγωµα και µερικοί µάλιστα δεν
τρώγονται κιόλας εδώ µέσα, δηλαδή αν τους φας θα πάθεις και
δηλητηρίαση.
∆εν έχω πει τίποτα απ’ ό,τι έχω εδώ µέσα. Έχω σηµειώσει εκατοντάδες πράγµατα να σας πω. Να σας πω µε στοιχεία πώς θα
ζήσει ένας άνθρωπος που έχει δύο παιδιά; Έχω δεκάδες φίλους
που εδώ και έξι µήνες είναι άνεργοι, που δούλευαν είκοσι πέντε
χρόνια σε ιδιωτικές εταιρείες. Είµαστε η χώρα που έχουµε δεκαπλάσιους δηµόσιους υπαλλήλους από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε αναλογία πληθυσµού και δεν έχουµε δηµόσιο.
Πώς γίνεται αυτό; ∆ουλεύω εγώ στο δηµόσιο και είµαι ένας «αεριτζής». Ξύνοµαι και τρώω τυρόπιτες και δουλεύουν σαν τα σκυλιά οι συµβασιούχοι ελπίζοντας να µονιµοποιηθούν.
Πρέπει να µιλήσουµε για πάρα πολλά πράγµατα τα οποία δεν
λέµε εδώ µέσα. Εσείς που κυβερνάτε τα λέτε στο καφενείο κι ο
ένας στον άλλον και ντρέπεστε και φοβάστε να βγείτε στους ψηφοφόρους σας. Μου λένε Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι κρύβονται.
Να σας πω ονόµατα; Κρύβονται. Το ίδιο θα συµβεί µε τη Νέα ∆ηµοκρατία που θα είναι µεθαύριο κυβέρνηση και θα την βρίζει το
ΠΑΣΟΚ ότι δεν έκανε αυτά που δεν έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία, που
δεν είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ που δεν είχε κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία,
ενώ εµείς κάναµε κ.λπ.. Αυτό είναι το παραµύθι; Αυτό είναι και
από την ΕΡΕ και από την Ένωση Κέντρου, από πριν την Χούντα.
Το ίδιο παραµύθι.
Ένας παππούς Πρωθυπουργού, είπε: «Όταν οι αριθµοί ευηµερούν, οι άνθρωποι υποφέρουν». Να σας πω τι µου είπε εµένα
ο δικός µου παππούς; «Άλλα αντ’ άλλα τα µεγάλα της Παρασκευής το γάλα». Να σας πω και κάτι που είπε η γιαγιά µου; «Πού
πας Μαρία µ’ και Μαριώ; Βιολιά βαρούν και πάω να δω».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Γρηγόρη Ψαριανό, Ανεξάρτητο Βουλευτή της Β’ Αθήνας.
Τελευταίος οµιλητής είναι ο Γιώργος Μαυρίκος, Βουλευτής Β’
Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Μαυρίκο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Από τη Μεταπολίτευση το 1974 µέχρι
σήµερα έχουν αλλάξει δεκατέσσερις φορές οι νόµοι για την υπόθεση περί ευθύνης Υπουργών. Και εκατόν δεκατέσσερις φορές
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να αλλάξουν, εάν δεν αλλάξει το ίδιο το σύστηµα που γεννά και
αναπαράγει αυτήν τη σηµερινή κατάσταση και την κατάσταση
που έχουµε βιώσει όλα τα προηγούµενα χρόνια, είναι παραπάνω
από βέβαιο ότι επιτροπές όπως αυτή της «Siemens», όπως η
άλλη για το Βατοπέδι, όπως όλες οι άλλες επιτροπές, θα είναι
για να κουκουλώνουν τα πράγµατα και όχι για να ξεδιαλύνουν
και να λένε ποιες είναι οι πραγµατικές αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν αυτά τα φαινόµενα.
Έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα και ήµουνα
µέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα από µικρό παιδί. Έχω
πάρει µέρος και έχω µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετάσχει σε αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, σε ιδεολογικές, πολιτικές, συνδικαλιστικές συζητήσεις κ.λπ.. Η υποκρισία και το ψέµα που υπάρχει
και κυριαρχεί εδώ µέσα, δεν το έχω συναντήσει πουθενά. Υπάρχουν διθύραµβοι από τη µία, θεατρικές εµφανίσεις, αυτοέπαινοι,
υποκριτική ικανότητα, που θα τη ζήλευε και ο καλύτερος Έλληνας ηθοποιός.
Εµφανίζονται εδώ Υπουργοί –παρακολουθήσαµε ήµερα αρκετούς από αυτούς- των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, που έχουν ξανακυβερνήσει πολλά χρόνια, και οι οποίοι αναρωτιόνταν «Πώς, κύριοι
συνάδελφοι, φτάσαµε ως εδώ;». Ερχόντουσαν µετά άλλοι που
είχαν κάνει επίσης για πολλά χρόνια Υπουργοί επί κυβερνήσεων
Νέας ∆ηµοκρατίας και αναρωτιόντουσαν και αυτοί «Πώς, κύριοι
συνάδελφοι, φτάσαµε ως εδώ;».
Καλά δεν ντρέπεστε, να κοροϊδεύετε έτσι τον ελληνικό λαό, να
κοροϊδεύετε έτσι την ελληνική κοινωνία;
Πιστεύουµε ότι ο κρατικός προϋπολογισµός, είναι ένας προϋπολογισµός µέσα από τον οποίο στην πραγµατικότητα η Κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεµο στην εργατική τάξη, στα λαϊκά
στρώµατα, στη φτωχή αγροτιά, στους κτηνοτρόφους και στους
αυτοαπασχολούµενους.
Ξεκίνησε µε το µνηµόνιο αυτός ο πόλεµος και σήµερα γενικεύεται, ενισχύεται, βαθαίνει µε τη συµµαχία της Κυβέρνησης µε
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον ΣΕΒ, όλους αυτούς δηλαδή τους
συµµάχους, τους συνενόχους που επιχειρούν να φορτώσουν την
κρίση και τις συνέπειές της στον ελληνικό λαό, για να έχουν την
ευκαιρία τα µονοπώλια και οι πολυεθνικές να κερδοσκοπήσουν
και να βγουν πολλαπλά ωφεληµένοι από την κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος.
Παρακολουθήσαµε και από τους Υπουργούς και από τα στελέχη της Κυβέρνησης µία επιχειρηµατολογία -που επιχείρησε να
την κωδικοποιήσει νωρίτερα το απόγευµα η Υπουργός Εργασίαςότι δήθεν οι δυσκολίες θα τελειώσουν το 2011, άλλος είπε το
2012, ορισµένοι το 2013.
Λένε ψέµατα. Στην πραγµατικότητα η κατάσταση θα πηγαίνει
από το κακό στο χειρότερο. Στην πραγµατικότητα το µνηµόνιο
θα είναι µνηµόνιο διαρκείας. Θα έρθουν ξανά καινούργια µέτρα.
Η λεγόµενη επιµήκυνση, θα επιµηκύνει τη θηλιά στο λαιµό των
εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων. Και οποιαδήποτε ανάκαµψη, οποιαδήποτε στιγµή και αν προκύψει θα είναι και θνησιγενής, θα είναι και προσωρινή, θα είναι και απόλυτα επιφανειακή.
Έχει σηµασία για τον ελληνικό λαό, πιστεύουµε, στις σηµερινές συνθήκες να βγάλει ένα χρήσιµο συµπέρασµα για το ποιος
είναι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς τοποθετούνταν οι πολιτικές δυνάµεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις
ευθύνες που έχει το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων, πλην του
ΚΚΕ, για την προσπάθεια που κάνουν χρόνια τώρα να πείσουν
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος µέσα από τον οποίο ο
ελληνικός λαός µπορεί να προσδοκά είτε παλαιότερα τα χρυσά
κουτάλια, είτε στις σηµερινές συνθήκες την ανάπτυξη. Πρόκειται
για ψέµα και υποκρισία.
Σήµερα πρέπει η εργατική τάξη και ο λαός να βγάλει το συµπέρασµα µέσα από την πείρα του, µέσα από τις εξελίξεις, µέσα
από τις σηµερινές καταστάσεις, που βιώνει κάθε µέρα στους χώρους δουλειάς, για το ποιος είναι ο πραγµατικός χαρακτήρας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια πολιτική δύναµη είναι εκείνη
που του είπε την αλήθεια, που έκανε τις σωστές αναλύσεις, που
του είπε έγκαιρα πώς έχουν τα πράγµατα.
Για µας είναι προκλητικό ότι την ίδια στιγµή που το χρέος έχει
φτάσει στα 340 δισεκατοµµύρια και η Κυβέρνηση φορτώνει συ-
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νεχώς τα αποτελέσµατα της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες
των λαϊκών στρωµάτων, να χαρίζει πλουσιοπάροχα δισεκατοµµύρια στο µεγάλο κεφάλαιο.
∆ώσατε 78 δισεκατοµµύρια ευρώ στους τραπεζίτες. Από πού
τα βρήκατε, κύριοι της Κυβέρνησης; Ανακοίνωσε σήµερα το απόγευµα η κ. Κατσέλη 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ µέσω δεκαεπτά
προγραµµάτων σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους. Το
3,89% του ΑΕΠ πάει για στρατιωτικές δαπάνες, για νατοϊκές ανάγκες. Είµαστε η δεύτερη χώρα στον κόσµο, µετά τις Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής που καταναλώνουν το 4,68 του ΑΕΠ για
στρατιωτικές δαπάνες.
Επιχειρήσατε προχθές να χαρίσατε, να διαγράψετε 24 δισεκατοµµύρια ευρώ οφειλές ιδιωτών προς το δηµόσιο σε συνθήκες αυτής της καπιταλιστικής κρίσης. Υποχρεωθήκατε προσωρινά για µία εβδοµάδα, για δέκα µέρες κάτω από το θόρυβο και
το κουρνιαχτό να το πάρετε πίσω.
Πριν από δύο µέρες αυξήσατε το ΦΠΑ στα τρόφιµα, στα είδη
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης µε το αντεργατικό πολυνοµοσχέδιο, την ίδια στιγµή που χαρίζετε, δίνετε αφορολόγητα κέρδη στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, σε σχέση µε τα έσοδα και τις εισπράξεις τους από τη διαφήµιση. Χαρίζετε, δηλαδή, χρήµατα
στο µεγάλο κεφάλαιο και στα µονοπώλια.
Είναι γνωστό, γιατί το κάνετε αυτό προς τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το κάνετε, για να λένε όλη την ηµέρα δύο πράγµατα.
Πρώτον, ότι τάχα όλα τα κόµµατα και οι τριακόσιοι είναι ίδιοι, σε
µία προσπάθεια να µπλέξετε δήθεν και το ΚΚΕ ότι έχει την όποια
σχέση µε όλα αυτά τα ζητήµατα, που εσείς διαµορφώνετε και
δηµιουργείτε. Το δεύτερο που επιχειρούν όλη την ηµέρα από το
πρωί µέχρι το βράδυ, είναι να πείσουν ότι για όλα φταίνε οι µισθοί
των εργαζοµένων και οι εργαζόµενοι.
Αν έφταιγαν για την ανταγωνιστικότητα οι µισθοί των εργαζοµένων, µε δεδοµένο το ύψος των µισθών στην Ελλάδα -τα 740
ευρώ- θα έπρεπε να έχουµε κυριαρχήσει σε ολόκληρο τον
κόσµο.
Είναι ιδιαίτερα προκλητικό ότι στο όνοµα πάλι αυτής της λεγόµενης ανταγωνιστικότητας, καταργείτε τις κλαδικές συλλογικές συµβάσεις, καταργήσατε το δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο
µισθό, απελευθερώσατε τις απολύσεις, αυξάνετε τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, ενώ µειώνετε τις συντάξεις, καταργείτε την
αργία την Κυριακή, ιδιωτικοποιείτε και ξεπουλάτε τα πάντα.
Μας είπε η κ. Κατσέλη νωρίτερα εδώ ότι θα πρέπει να την προσκυνάει η εργατική τάξη, γιατί ετοιµάζει την κάρτα απορίας, την
κάρτα για τα συσσίτια. ∆ηλαδή, για πράγµατα που θα έπρεπε να
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ντρέπεται η Κυβέρνηση, παινεύεται.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι στην κατάσταση αυτή, εξίσου οδυνηρή πραγµατικότητα βιώνουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, η φτωχοµεσαία αγροτιά. Τα κονδύλια για την αγροτική
οικονοµία για το 2011 µειώνονται κατά 8,45%. Τα κονδύλια για
τον ΟΓΑ το 2011 µειώνονται κατά 7,7%. Τα κονδύλια για τον
ΕΛΓΑ, δε, µειώνονται κατά 42,25%.
Αυτή είναι σήµερα η πραγµατικότητα. Και είναι γνωστό σε τι
τιµές πουλάει ο παραγωγός τα προϊόντα του: Σε τιµές πολύ κάτω
από το κόστος. Και την ίδια στιγµή, είτε το κρέας στην Αθήνα,
είτε τα οπωροκηπευτικά, φτάνουν σε πολλαπλάσιες τιµές από
τις τιµές του παραγωγού.
Για όλη αυτήν την κατάσταση και για όλα αυτά τα µέτρα εµείς
καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης. Λέµε ότι
κηρύσσει τον πόλεµο στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα.
Και σε αυτόν τον πόλεµο πρέπει να επιλέξει η εργατική τάξη ή τις
αλυσίδες ή τα όπλα του αγώνα. Κι εµείς λέµε ότι πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να πάρει τα όπλα της οργάνωσης, τα όπλα της αλληλεγγύης, τα όπλα της αντίστασης και της ενίσχυσης του
ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος, έτσι που µε αισιοδοξία και
µε σιγουριά να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές και να δηµιουργήσει συνθήκες για τη συνολική ανατροπή του εκµεταλλευτικού
συστήµατος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Γιώργο Μαυρίκο, Βουλευτή Αθήνας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Πέµπτης 25ης Νοεµβρίου 2010 κι ερωτάται το Σώµα αν τα
επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Πέµπτης 25ης Νοεµβρίου 2010 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.12’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 22 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική Εργασία: Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011»,σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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