ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8626
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Φιλιατών Θεσπρωτίας και το Γυµνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης, σελ.
8593, 8599, 8617
3. Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το
άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε “τη διερεύνηση της
υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της” που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011, σελ. 8648-8653
4. Επί του Κανονισµού, σελ. 8645
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8644, 8645
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8645
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8575-8576
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 85768592
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά
µε την υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων) “ΑΡΙΑΔΝΗ” στην Κρήτη, σελ. 8592
β) Προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων:
i) σχετικά µε την καθυστέρηση στο διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο ‘Ερευνας Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από τον
Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, σελ. 8593
ii) σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για αίτηµα του “συλλόγου
αποφοίτων της ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης
ΕΠΑΘ” να µη συµµετέχουν στη σχολική προσευχή και σε ελληνικά
τραγούδια, σελ. 8595
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους
Νοµούς Κιλκίς και Πέλλας, σελ. 8597
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: “Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις”, σελ. 8600
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Κύρωση της Τροποποίησης των ‘Αρθρων
Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης”, σελ. 8603, 8604
3. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα
καινοτοµίας”, σελ. 8607
4. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, σελ. 8617
5. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Προστασία Ελεύθερου
Ανταγωνισµού”, σελ. 8626
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισµού:
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,

σελ. 8645

ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
Β. Επί προσωπικού θέµατος:
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,

σελ. 8645
σελ. 8644, 8645
σελ. 8645

Δ. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ. ,
σελ. 8592, 8593
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8595, 8596, 8597
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 8595, 8596, 8597
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8593, 8594
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8597, 8598
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 8597, 8598
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ Ι. ,
σελ. 8593, 8594
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 8592
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Κύρωση της Τροποποίησης των ‘Αρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης”:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 8603
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8603, 8604
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική,
Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε
θέµατα καινοτοµίας”:
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8607
Ζ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
ΝΑΝΟΣ Α. ,
σελ. 8617
Η. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: “Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισµού”:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 8632, 8634
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Ι. ,
σελ. 8639
ΒΑΓΙΩΝΑΣ Γ. ,
σελ. 8663
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 8659, 8661
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 8642
ΘΕΟΧΑΡΗ Μ. ,
σελ. 8639
ΚΑΝΤΕΡΕΣ Ν. ,
σελ. 8656
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 8657
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8662
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 8647
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8661, 8662
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 8664
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 8654
ΜΟΣΙΑΛΟΣ Η. ,
σελ. 8655
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8654
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 8643, 8644, 8645
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 8629
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. ,
σελ. 8659
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 8626, 8643, 8662
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 8640
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8647
ΡΟΒΛΙΑΣ Κ. ,
σελ. 8634, 8661, 8662
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 8645, 8646, 8647
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ Μ. ,
σελ. 8658
ΤΟΛΚΑΣ A. ,
σελ. 8665
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 8641
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8627, 8646
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8630
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8644

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Τρίτη 5 Απριλίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 5 Απριλίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Δαβάκη,
Βουλευτή Λακωνίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αφεντούλης Αθανάσιος, µέλος
της ΠΟΑΣΥ Καβάλας αιτείται τη χορήγηση τρίµηνης άδειας σε
τρίτεκνους ένστολους κατά το παράδειγµα των υπολοίπων δηµοσίων υπαλλήλων .
2) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Γονείς Γυµνασίου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Δηµοτικού/Νηπιαγωγίου Αγ.
Αναργύρων Δήµου Κιλελέρ διαµαρτύρονται για την επικείµενη
κατάργηση του σχολείου των Αγίων Αναργύρων.
3) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Α’ Αθηνών κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων -ΝΑΤ καταγγέλλει τη στρατιωτική
επέµβαση στη Λιβύη που εξαπέλυσε ο διεθνής ιµπεριαλισµός και
ζητεί να σταµατήσει κάθε είδους συµµετοχή της χώρας µας στο
νέο πόλεµο.
4) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μονεµβασιάς Νοµού Λακωνίας αιτείται την άµεση ενεργοποίηση των φυτοϋγειονοµικών µηχανισµών, ώστε να σταµατήσει η διάθεση των παγωµένων
πορτοκαλιών στις αγορές του εξωτερικού κ.λπ..
5) Η Βουλευτής Φωκίδος κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λίλαιας του Δήµου Δελφών αιτείται τη χρηµατοδότηση της
αναστύλωσης του κάστρου της αρχαίας Λίλαιας του Νοµού Φωκίδας.
6) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέ-

θεσε αναφορά µε την οποία ο αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς
Ιδρύµατος Σοφοκλή Γεωργίου αιτείται την εξαίρεση των µικρών
ιδρυµάτων από την υψηλή φορολόγηση.
7) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Οµάδας
Πρωτοβουλίας Εργαζοµένων της Μονάδας Τρένων του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά ζητεί όπως της γνωστοποιηθεί το χρονικό
πλαίσιο για την αποκατάσταση των εργαζοµένων τροχαίου υλικού ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
8) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του δήµου Μονεµβασιάς αιτείται τη χρηµατοδότηση του Δήµου για αποκατάσταση
ζηµιών από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που έπληξαν την
περιοχή το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου.
9) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου της Δηµοτικής Ενότητας Ζάρακα του Δήµου Μονεµβασιάς
αιτείται την άµεση αντικατάσταση ή παύση του
ειδικευόµενου γιατρού του Περιφερειακού Ιατρείου Κυπαρισσίου.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κτηµατική Εταιρεία του Δηµοσίου, Διεύθυνση Διαχείρισης, Εκµετάλλευσης και Αξιοποίησης
Ακινήτων εκφράζει µε επιστολή της ότι θα αξιοποιήσει τον
πρώην εργοταξιακό χώρο της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.
11) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα επενδυτών σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ισχύος 20kw το καθένα και ο Σύνδεσµος Επενδυτών Φωτοβολταΐκών Ελλάδος διαµαρτύρονται για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων καθώς το συνολικό κόστος
υλοποίησης του κάθε έργου ξεχωριστά ξεπέρασε τις 100.000 .
12) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Μαραθώνα ζητεί όπως το Δηµοτικό Θέατρο
Μαραθώνα (ΔΗΘΕΜΑ) παραµείνει αυτοτελές νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου.
13) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατέ-
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θεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και Νήσων εκφράζει την αντίθεσή
της για τους απολυµένους συµβασιούχους του Δήµου Ιωαννίνων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκατόν εξήντα εργαζόµενους του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά που
είναι δύο χρόνια χωρίς εργασία και απλήρωτοι από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ».

14) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Β’ Αθηνών κ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ αιτείται την διεκδίκηση των
πολεµικών αποζηµιώσεων της Γερµανίας προς την Ελλάδα.

25) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τέταρτη Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την
απόφαση του ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συµµετοχή της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος.

15) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ευρώτα διαµαρτύρεται
για τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των σχολικών µονάδων του
δήµου.

26) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσµος Ο Νικόλαος Ζορµπάς αιτείται την διεκδίκηση εθνικών
δικαιωµάτων και όχι την εκποίηση δηµόσιας υπηρεσίας.

16) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Νοµού
Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία
ο Δήµαρχος Καρύστου Νοµού Εύβοιας αιτείται να χρηµατοδοτηθεί το έργο κατασκευής του διδακτηρίου για τη στέγαση του
2ου Δηµοτικού Σχολείου Καρύστου.

27) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ευρώτα ζητά την προστασία των κατοίκων στην περιφέρεια του Δήµου Ευρώτα από
την άκρατη και παράνοµη εισροή και παραµονή οικονοµικών µεταναστών.

17) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μονεµβασιάς ζητά
χρηµατοδότηση του ποσού των 405.218,24 ευρώ για την αποκατάσταση των ζηµιών που έχουν προκληθεί από δυσµενείς καιρικές συνθήκες.

28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σπυρίδωνας Ροζάκης, κάτοικος Άνδρου υποβάλει υπόµνηµα µε θέµα τα όρια του οικισµού Μπατσίου Άνδρου.

18) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ και Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ αιτείται την άρση της επι
στράτευσης των ναυτεργατών κ.λπ..
19) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ.Ηλιάδου Ευσεβία αιτείται να
ενηµερωθεί µε βάση τα προσωπικά της στοιχεία-πολυτεκνία,
χρόνος υπηρεσίας, χρόνος φοίτησης- εάν δικαιούται πλήρη σύνταξη.
20) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας, οι φορείς και οι πολίτες του Τοπικού Διαµερίσµατος
Κροκεών του Δήµου Ευρώτα ζητά την συνέχιση της λειτουργίας
του Ειρηνοδικείου Κροκεών.
21) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χασολάνης Παναγιώτης αιτείται να πληροφορηθεί πότε να υποβάλει αίτηση για πλήρη
σύνταξη κ.λπ..
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι µετεωρολόγοι της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αιτούνται τη βελτίωση του αναπτυξιακού σχεδιασµού µε βάση τα κλιµατικά δεδοµένα.
23) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αιτείται να πληροφορηθεί σε ποιο σηµείο βρίσκεται η αναγνώριση
του πτυχίου της και πότε τελικά θα γίνει.
24) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Συντονιστική Επιτροπή Οµάδας Πρωτοβουλίας Εργαζοµένων της Μονάδας Τρένων του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τους

29) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μονεµβασιάς διαµαρτύρεται για τις επικείµενες καταργήσεις των σχολικών µονάδων
του δήµου.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Πέτρος Γρύλλος, κάτοικος
Σάµου αιτείται την επίλυση των προβληµάτων όσον αφορά στην
υγειονοµική εξυπηρέτηση του συνόλου των ασφαλισµένων στο
ΤΑΠΟΤΕ σε Σάµο και Ικαρία καθώς και στην προµήθεια των φαρµάκων τους.
31) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Θεοχάρης Χρήστος, υπαξιωµατικός
της ΠΑ ζητεί να ενηµερωθεί σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για το µέλλον του, ως τεχνικού υπαξιωµατικού της ΠΑ.
32) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Τέταρτη Κυνηγετική Οµοσπονδία
Στερεάς Ελλάδος εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, να προχωρήσει στην αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη θήρα χωρίς τη συµµετοχή της Κυνηγετικής
Συνοµοσπονδίας Ελλάδος.
33) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΕΚΤΟΡΑΣ ΝΑΣΙΩΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι γονείς των µαθητών του τοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας αιτούνται να επισπευτούν οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να
εκδοθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και οι απαιτούµενες
άδειες άσκησης επαγγέλµατος και για τους απόφοιτους του
Τοµέα Γεωπονίας Τροφίµων και Περιβάλλοντος κ.λπ..
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 8749/10-01-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 964/09-03-2011
έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

8577

8578

2. Στην µε αριθµό 9843/26/01/2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Ψαριανού Γρηγορίου, Λεβέντη Αθανασίου, Τσούκαλη Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12696/09-03-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8579

8580

3. Στην µε αριθµό 11182/14-02-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλακιωτάκη Ιωάννη, Ιατρίδη Τσαµπίκας και Βρούτση Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/45-47/09-03-2011 έγγραφο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8581

8582

4. Στην µε αριθµό 11519/17-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7786/ΕΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1867/09-03-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8583

8584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8585

8586

5. Στην µε αριθµό 11642/18-02-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αποστολάτου Βαΐτση και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το υπ’ αριθµ. 7017/4/12738/09-03-2011 έγγραφο από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8587

8588

6. Στην µε αριθµό 11795/22-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/167/ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

8213δις/09-03-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η
ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8589

8590

7. Στην µε αριθµό 11857/22-02-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.10035/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

4893/101/09-03-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

8. Στην µε αριθµό 12556/04-03-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 43/09-03-

8591

2011 έγγραφο από τον Υπουργό Επικρατείας η ακόλουθη απάντηση:

8592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αναφορές-Ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 11229/15.2.2011 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ
Στρατάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων) «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην Κρήτη.
Ο κ. Στρατάκης έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, υπάρχει
ένα έντονο πρόβληµα µε δεδοµένη την αύξηση του αριθµού των
χρηστών ναρκωτικών. Τα υφιστάµενα κέντρα, όπως είναι το κέντρο θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων και άλλοι συµβουλευτικοί
σταθµοί, αντιµετωπίζουν προβλήµατα εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού του εξειδικευµένου προσωπικού. Θεωρώ ότι είναι
υποχρέωση της πολιτείας -αφού το πρόβληµα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών οξύνεται δυστυχώς- να δει πώς θα αντιµετωπίσει
αυτό το πρόβληµα.
Εµείς συµµετείχαµε σε µια διαδικασία που έκανε το συγκεκριµένο κέντρο και είδαµε την αγωνία των ανθρώπων που προσπαθούν µε κάθε τρόπο να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά και να
ενταχθούν στην τοπική κοινωνία. Είδαµε και την αγωνία των οικογενειών τους, γιατί κι αυτοί βιώνουν ένα πρόβληµα που πολλές
φορές είναι και µεγαλύτερο από το πρόβληµα που βιώνουν τα
παιδιά τους ή τα µέλη των οικογενειών τους που είναι σε εξάρτηση.
Θεωρήσαµε, λοιπόν –και θεωρώ και εγώ προσωπικά- ότι είναι
χρήσιµο να δούµε µε ποιόν τρόπο µπορούµε να τους βοηθήσουµε. Ο σκοπός της ερώτησής µου είναι να διερευνήσουµε µαζί
µε το Υπουργείο, αν µπορεί να βρεθεί χρηµατοδότηση από τη
µία πλευρά και αν µπορεί να υπάρξει εξειδικευµένο προσωπικό
από την άλλη, που να καλύπτει τις ανάγκες αυτών των κέντρων
µε δεδοµένη την αύξηση που υπάρχει. Σε µηνιαία βάση βλέπουν
εξακόσιους ανθρώπους. Επίσης χρειάζεται να παράσχουν και
ψυχολογική στήριξη στις οικογένειές τους. Οπότε καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα.
Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, κάποια τουλάχιστον από αυτά τα πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, να
δούµε πώς µπορούµε να τα ξεπεράσουµε, πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις, ώστε αυτά τα κέντρα να λειτουργήσουν πιο σωστά. Γιατί δυστυχώς είναι µια ανάγκη που δεν
µπορούµε να την υπερβούµε µε άλλο τρόπο πέρα από αυτήν τη
διαδικασία. Τα ναρκωτικά δηµιουργούν αρνητικές καταστάσεις
στην κοινωνία µας.
Θέλω να πιστεύω ότι η απάντησή σας θα καλύψει το θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε εσάς,
κύριε Μανώλη Στρατάκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα και σηµαντική ερώτησή σας.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Αηδόνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Στρατάκη, είναι αλήθεια ότι µας δίνεται η
δυνατότητα µέσα από την ερώτησή σας να απαντήσουµε σε ένα
πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Είναι σηµαντικό, γιατί αφορά άτοµα
τα οποία δυστυχώς έχουν µπει στον κύκλο των εξαρτήσεων. Αντιλαµβάνεστε ότι απέναντι σ’ ένα νέο παιδί, σ’ έναν άνθρωπο ή σε
οποιονδήποτε µπει σ’ αυτήν την υπόθεση, εκ των πραγµάτων η
πολιτεία έχει µόνο µία υποχρέωση: να τον υποστηρίξει και στο
να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, αλλά και στο µετά.
Είναι αλήθεια ότι οι διαπιστώσεις που εντοπίσατε µε την επίσκεψή σας, αποτελούν µια πραγµατικότητα. Ναι, υπάρχουν προβλήµατα, τα οποία δυστυχώς οφείλονται σε µια γενικότερη
περικοπή σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση όλων των φορέων
και µεταξύ αυτών δυστυχώς και των ΚΕΘΕΑ. Αυτή η περικοπή
της χρηµατοδότησης ουσιαστικά δηµιουργεί προβλήµατα που

έχουν να κάνουν µε την προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι προγραµµατισµένες δράσεις ή οι δράσεις που είναι υπό ανάπτυξη.
Άρα, λοιπόν, σε σχέση µε την περιγραφή του προβλήµατος,
σήµερα, λόγω της µειωµένης χρηµατοδότησης των ΚΕΘΕΑ σε
σχέση µε χθες που ήταν κοντά στα 38.000.000 ευρώ, αν δεν κάνω
λάθος, αντιλαµβάνεστε ότι δηµιουργούνται προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά τα εντοπίζετε κι εσείς στη δική σας Περιφέρεια,
στην Κρήτη, µια και στην Κρήτη, αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον,
λειτουργούν δύο τέτοιες υποστηρικτικές µονάδες.
Η Κυβέρνηση σήµερα είναι αντιµέτωπη όχι µόνο µε ένα κοινωνικό πρόβληµα, το οποίο δηµιουργείται στην προσπάθειά της να
δώσει λύση, αλλά και µε ένα οικονοµικό πρόβληµα το οποίο δυστυχώς έχει κληρονοµήσει.
Είµαστε υποχρεωµένοι να παράξουµε πολιτική. Και, φυσικά,
είµαστε υποχρεωµένοι να µην εγκαταλείψουµε αυτές τις οµάδες,
οι οποίες είναι από τις πλέον ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού
µας.
Άρα, λοιπόν, στη λογική του να δώσουµε την όποια προτεραιότητα στο θέµα αυτό, θα ήθελα να πω τα εξής:
Έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2006. Στο κοµµάτι, λοιπόν, αυτό υπήρχε ένα αίτηµα για την πρόσληψη ενενήντα επτά
εργαζοµένων για το έτος 2011. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λοιπόν, –διότι η Κυβέρνηση νιώθει την ανάγκη να µπορέσει να δώσει απάντηση επί του θέµατος- έχει
εξασφαλίσει, µε µία πρόσθετη νοµοθετική ρύθµιση, να εξαιρεθούν οι δοµές αυτές από την αναστολή των προσλήψεων και από
τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Κι εκείνο το οποίο σήµερα έχουµε πετύχει, µε δεδοµένη την πολύ άσχηµη οικονοµική κατάσταση, είναι
να εγκριθούν, µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εκατόν ογδόντα πέντε καινούργιες προσλήψεις. Εκκρεµεί, φυσικά, η έγκρισή
τους από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτό έρχεται και δίνει λύση σε ό,τι
αφορά την πρόσληψη προσωπικού, για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στο πολύ µεγάλο πρόβληµα υποστήριξης αυτών των
ανθρώπων που ζητούν ένα και µόνο πράγµα: Το δικαίωµα να επανέλθουν στη ζωή.
Αυτό το δικαίωµα, λοιπόν, αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να το χαρίσει, γιατί πιστεύει ότι αυτό αποτελεί µία και µοναδική προτεραιότητά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Στρατάκη, έχετε τρία λεπτά για να δευτερολογήσετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οφείλω να καταθέσω ότι αυτή σας η προσπάθεια πραγµατικά αξίζει τον έπαινο της Βουλής, αλλά και του ελληνικού λαού. Διότι αυτό το κοµµάτι είναι ίσως και το
σηµαντικότερο και πρέπει να το καταθέσω αυτό. Θα προσληφθούν εξειδικευµένοι άνθρωποι, άνθρωποι που µπορούν να συνεισφέρουν στην ψυχολογική στήριξη των οικογενειών, στο να
ξεπεραστεί η εξάρτηση κ.λπ.. Είναι, δηλαδή, καθοριστικός παράγοντας.
Βεβαίως, γνωρίζουµε ότι υπάρχουν οικονοµικές δυσκολίες. Τα
είπατε µόνος σας. Κληρονοµήσατε µία κατάσταση για την οποία
δεν ευθύνεστε. Είστε, όµως, υποχρεωµένοι να λειτουργήσετε.
Εµείς αυτό το ξέρουµε. Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι δεν αρκεστήκαµε µόνο στο να κάνω εγώ τη συγκεκριµένη αυτή ερώτηση ή εν πάση περιπτώσει να δούµε πώς αντιµετωπίζουµε το
πρόβληµα του προσωπικού. Βουλευτές του Νοµού Ηρακλείου,
από όλα τα κόµµατα, προχωρήσαµε σε µία άλλη ενέργεια: Ανοίξαµε ένα λογαριασµό αλληλεγγύης –και θέλω να καταθέσω σχετικά δηµοσιεύµατα από ένα blog του Ηρακλείου, από το
«Cretalive», για να το δείτε και να το έχετε υπ’ όψιν σας και να
δουν ενδιαφερόµενοι, ενδεχοµένως, συµπολίτες µας τον αριθµό
λογαριασµού- ώστε να ξεκινήσουµε µία προσπάθεια να καλύψουµε και αυτό το κοµµάτι µέσα από κοινωνική δράση, γιατί
θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Χαίροµαι, πάντως, που δίνετε µέσα από τις προσλήψεις αυτές
τη δυνατότητα να καλυφθούν ουσιαστικά κενά που υπάρχουν.
Και, βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, να δούµε πώς µπορούµε να συνδράµουµε την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει αυτήν τη διαδικασία
όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί αυτό είναι το ζητούµενο. Διότι αν
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περάσει πάρα πολύς χρόνος, ο αριθµός των εξακοσίων µπορεί
να γίνει χίλια διακόσια. Και καταλαβαίνουµε όλοι ότι αυτό θα
θέλει ακόµα περισσότερη φροντίδα. Αν, όµως, λειτουργήσουν οι
θεσµοί αυτοί που έχουν γίνει -και είναι, πράγµατι, προς τη θετική
κατεύθυνση- µπορούµε να δούµε αποτελέσµατα που θα επηρεάσουν και τον κοινωνικό περίγυρο προς τη σωστή κατεύθυνση.
Και, βεβαίως, θα ξεπερνιέται σιγά – σιγά το πρόβληµα επί της
ουσίας, που αυτός είναι ο στόχος µας.
Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση θέλω να σας παρακαλέσω
ξανά να επισπεύσετε τις διαδικασίες για τις οποίες δεσµευτήκατε, ώστε να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα σχετικά δηµοσιεύµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Πολύ αξιέπαινη η
πρωτοβουλία σας και µεγάθυµη, κύριε Στρατάκη.
Ο κ. Υπουργός, κ. Χρήστος Αηδόνης, έχει το λόγο για δευτερολογία τριών λεπτών επί του θέµατος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κατ’ αρχάς, µε εκπλήσσει θετικά η στάση των συναδέλφων Βουλευτών του Νοµού Ηρακλείου που έχει να κάνει
µε το ότι µπαίνουν µπροστά στο να αντιµετωπίσουν συλλογικά
και συνολικά µία τεράστια υπόθεση, ανοίγοντας ένα λογαριασµό
αλληλεγγύης. Αποτυπώνεται µέσα από αυτόν τον τρόπο και η
πραγµατική στάση που πρέπει να δείξουµε από εδώ και πέρα σε
µια σειρά από θέµατα τα οποία διαµορφώνουν ουσιαστικά µία
τεράστια πληγή στον κοινωνικό µας ιστό.
Χαιρετίζω, λοιπόν, αυτήν την προσπάθεια και ουσιαστικά εκµεταλλεύοµαι αυτήν την πρόκληση προσπαθώντας να µεταφέρω
το µήνυµα ότι σε µία εποχή που είναι τόσο δύσκολη, εκείνο που
χρειάζεται να κάνουµε σίγουρα είναι να αναπτύξουµε αλληλέγγυες πολιτικές οι οποίες θα απαντούν στα προβλήµατα. Βέβαια
µία πολιτεία δεν είναι εδώ για να µπορεί να ασκεί µόνο πολιτικές
αλληλεγγύης, αλλά για να απαντά στα προβλήµατα.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς κάνουµε κάτι σηµαντικό σ’ αυτήν την
πάρα πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Ενώ από το 2006 δεν
έχει γίνει καµµία πρόσληψη, ως µοναδική προτεραιότητά µας θέσαµε αυτό το θέµα και µάλιστα ζητήσαµε και την εξαίρεσή του
από το νόµο. Το πετύχαµε αυτό και αυτήν τη στιγµή περιµένουµε
την υπογραφή από το Υπουργείο Οικονοµίας για να πάµε στην
ολοκλήρωση των προσλήψεων αυτών, γιατί πιστεύουµε πραγµατικά ότι το κάθε άτοµο που δυστυχώς χάνεται σ’ αυτόν τον κύκλο
των εξαρτήσεων πρέπει να υποστηριχθεί γιατί αυτό δεν έχει να
κάνει µε µία πολιτική που απλά επιδεικνύει την κοινωνική της αλληλεγγύη, αλλά έχει να κάνει µε µία πολιτική η οποία, πραγµατικά, προστατεύει τον κοινωνικό µας ιστό. Νοµίζω ότι το να
συνεχιστούν απρόσκοπτα τα προγράµµατα τα οποία έχουν οργανωθεί και προγραµµατιστεί από τα ΚΕΘΕΑ είναι µία υπόθεση
που µας ενδιαφέρει και πρέπει να την υποστηρίξουµε.
Σε σχέση µε τις περικοπές, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω
είναι ότι καταβάλλεται προσπάθεια από µας. Δεν µπορώ να δεσµευτώ για το υπολειπόµενο 1,9 το οποίο ζητείται σήµερα ως
ποσό για να µπορέσει να υπάρξει ολοκλήρωση των δράσεων
µιας και υπάρχει υστέρηση εσόδων. Δεν είναι κάτι στο οποίο
αύριο το πρωί µπορούµε να απαντήσουµε και να πούµε «ναι, θα
το κάνουµε». Μπορώ όµως να πω ότι µέσα σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη οικονοµική συγκυρία προσπαθούµε, πραγµατικά, ακόµη
και σ’ αυτό το πρόβληµα να δώσουµε µία οριστική λύση.
Θα ήθελα να πω ότι η περιφέρειά σας είναι µία περιφέρεια
όπου τα προγράµµατα αυτά έχουν ξεκινήσει και αυτήν τη στιγµή
λειτουργούν σε δύο πόλεις. Επίσης το 2011 θα ξεκινήσουν τα
προγράµµατα στην πόλη του Ρεθύµνου. Αντιλαµβάνεστε ότι
υπάρχει ένα προνοµιακό πεδίο για την Κρήτη, αν και εφόσον κάνουµε συγκρίσεις και δούµε τι ισχύει στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο ή στη βόρεια Ελλάδα. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι,
επειδή υπάρχει αυτή η πρόοδος στην περιφέρειά σας, εµείς δεν
θα συνεχίσουµε την προσπάθειά µας. Συνεχίζουµε, λοιπόν, την
προσπάθειά µας. Πιστεύουµε ότι είναι µία πολιτική που πρέπει
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να συνεχιστεί.
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας και της πολιτικής του ηγεσίας σας διαβεβαιώνω ότι κάνουµε τεράστια προσπάθεια για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της οικονοµικής
ενίσχυσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Χρήστο
Αηδόνη όπως και τον ερωτώντα Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μανώλη
Στρατάκη για τη σπουδαία ερώτηση και πρωτοβουλία.
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 αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου της Βουλής και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της, είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες και οκτώ εκπαιδευτικοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 10852/9-2-2011 ερώτηση
του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς
την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε την καθυστέρηση στο διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ)
από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Πανάρετος.
Κύριε Δαβάκη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως κι εσείς αναφέρατε στην ανάγνωση του δελτίου της
ερώτησής µου, αυτή έχει σκοπό την εύρυθµη λειτουργία ενός
σηµαντικού εκπαιδευτικού αλλά και πολιτισµικού ιδρύµατος, του
Ινστιτούτου Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά που έχει ιδρυθεί
πριν από πέντε περίπου χρόνια και το οποίο αντιµετωπίζει σηµαντικότατα διοικητικά και λειτουργικά προβλήµατα. Θεωρώ ότι η
«νόµω κρατούσα» πολιτεία πρέπει να επέµβει –αυτό είναι το
ύστατο επιχείρηµα ή το ύστατο µέσο το οποίο µπορούµε να αναφέρουµε αυτήν τη στιγµή- προκειµένου να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και πέρα από προσκόµµατα και από οποιεσδήποτε
αναβολές ή αναστολές ή ψυχώσεις, αν θέλετε, κάποιων κυρίων,
να λειτουργήσει ένα ίδρυµα το οποίο αποτελεί για τη Λακωνία
µία πολιτιστική πρόταση υψηλότατου επιπέδου.
Έχει µια µεταπτυχιακή διάσταση, έχει µια πολιτισµική διάσταση και έχει και µια κοινωνική διάσταση, κύριε Υπουργέ, δεδοµένου ότι η τοπική κοινωνία του Μυστρά έχει παραχωρήσει
για την στέγαση του συγκεκριµένου ινστιτούτου, το παλιό δηµοτικό σχολείο του Μυστρά το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και το οποίο στέγαζε µέχρι
πρότινος τα παιδιά του δηµοτικού. Αυτή η κοινωνία κυρίως και
µετά όλοι εµείς, αλλά και όλη η ευρύτερη λακωνική κοινωνία,
απαιτεί αυτό το ινστιτούτο Βυζαντινού Πολιτισµού του Μυστρά
– το οποίο προσιδιάζει µε αυτήν καθαυτήν τη φυσιογνωµία της
περιοχής- επιτέλους να λειτουργήσει και να πάψουν τα διάφορα
προσκόµµατα που έχουν εγερθεί όσον αφορά στη σύνθεση και
τη σύσταση του διοικητικού του συµβουλίου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαβάκη.
Ο κ. Υφυπουργός, έχει το λόγο.
Κύριε Πανάρετε, έχετε το λόγο για πρωτολογία τριών λεπτών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ.
Ο κ. Δαβάκης νοµίζω ότι δικαιολογηµένα διατυπώνει ανησυχίες για το γεγονός ότι διοικητικά προβλήµατα καθυστερούν την
εύρυθµη λειτουργία του συγκεκριµένου ινστιτούτου. Θα ήθελα
όµως να περιγράψω τι ακριβώς συµβαίνει, ώστε και η Βουλή,
αλλά και όσοι παρακολουθούν τις διαδικασίες της Βουλής από
τα Πρακτικά που δηµοσιοποιούνται, να γνωρίζουν τι συµβαίνει.
Το 2007 ιδρύθηκε το συγκεκριµένο ινστιτούτο µε έδρα το Μυστρά. Τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα δηµιουργούνται
µετά από πρόταση του πανεπιστηµίου και έγκριση του Υπουργού

8594

Παιδείας. Δεν είναι πολλά αυτά. Του Μυστρά ίσως να είναι το τελευταίο που ιδρύθηκε και µάλιστα µετά από πολύ καιρό.
Το καθαρά διοικητικό του µέρος, το πώς λειτουργεί δηλαδή,
θα έπρεπε να είναι ένα εσωτερικό θέµα του πανεπιστηµίου. Να
λύνεται εσωτερικά στο πανεπιστήµιο. Έχει εµφανιστεί µια αντίθεση µεταξύ της καθηγήτριας που είχε οριστεί ως πρόεδρος του
ινστιτούτου από την διοικούσα επιτροπή του πανεπιστηµίου, και
της νέας εκλεγµένης αρχής του πανεπιστηµίου.
Να σηµειώσω εδώ ότι το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µέχρι
πέρυσι διοικείτο από µια διοικούσα επιτροπή. Δεν ήταν δηλαδή
αυτοδύναµο. Και εποµένως η διοικούσα επιτροπή έπαιρνε όλες
τις αποφάσεις. Και από πέρυσι έχει πρύτανη και πρυτανικό συµβούλιο. Έχει δηλαδή εκλεγµένη διοίκηση.
Είναι φανερό ότι η νέα διοίκηση είχε µια διαφορετική άποψη
για την επιλογή του διοικητικού συµβουλίου. Και η διαφορετική
άποψη είχε ένα επιστηµονικό χαρακτηριστικό όπως προκύπτει
από τα έγγραφα που έχουν έρθει στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η καθηγήτρια κ. Ξανθάκη που είχε οριστεί ως Πρόεδρος
του ινστιτούτου δεν ήταν στο γνωστικό αντικείµενο του ινστιτούτου όπως προβλέπει ο νόµος. Εν τω µεταξύ έχουν διοριστεί καθηγητές που είναι στο γνωστικό αντικείµενο.
Εδώ, λοιπόν, ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε µια ακαδηµαϊκή
προσέγγιση του πανεπιστηµίου µε µια διοικητική-νοµική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί. Και αυτό έχει κάνει ήδη η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Λέει ότι θα πρέπει να παραµείνει
η κ. Ξανθάκη και να συνεχιστεί η διαδικασία µε τον τρόπο που
προβλεπόταν προηγουµένως.
Είναι από τα πράγµατα εκείνα για τα οποία δεν γνωρίζω αν το
Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εµπλέκεται.
Επειδή δεν θέλω να ξεπερνώ το χρόνο που µου δίνετε θα επανέλθω στην δευτερολογία µου να σας πω τι προτιθέµεθα να κάνουµε για να συµβάλλουµε στην επίλυση αυτού του
προβλήµατος που είναι προφανώς καθαρά εσωτερικό θέµα του
πανεπιστηµίου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Υπουργό. Ο συνάδελφος, κ. Δαβάκης, έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα µε πολλή
προσοχή τα λεχθέντα από τον κύριο Υπουργό και, πραγµατικά,
δεν µπορώ να προβάλω ουδεµία αντίρρηση σ’ αυτά, τα οποία
αναφέρει είτε ως πραγµατικά περιστατικά, είτε ως διαπιστώσεις.
Αυτό το οποίο εµένα µε εµβάλλει σε ιδιαίτερο προβληµατισµό,
κύριε Υπουργέ, είναι κατά πόσον σήµερα η πολιτεία διά του
Υπουργείου Παιδείας µπορεί ένα ινστιτούτο, το οποίο ιδία το
χρηµατοδοτεί, το οποίο θα έχει σκοπό την περαιτέρω, αν θέλετε,
καλλιέργεια γραµµάτων, σπουδών κ.λπ. µέσα στη χώρα µας,
µέσα στην πατρίδα µας και που είναι το µοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο στη Πελοπόννησο -όπως αναφέρατε και εσείς στην οµιλία σας- να το αφήνει στη διάσταση ή στην άλλη άποψη της νέας
επιτροπής, της νέας διοικητικής δοµής, της πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Το ζήτηµα του αν η κ. Ξανθάκη, όπως αναφέρατε, έπρεπε να
είναι ή όχι, έχει λυθεί. Μάλιστα έχει λυθεί κατά τρόπον, θα έλεγα,
συγκεκριµένο και απόλυτο.
Τι γίνεται µε το ζήτηµα της παράβασης της νοµιµότητας, όπως
εσείς ο ίδιος µου αναφέρατε σε ερώτηση που είχα κάνει και στο
έγγραφο, το οποίο γνωρίζετε που ο αρµόδιος διευθυντής µεταπτυχιακών σπουδών καλεί τον κύριο πρύτανη, να εφαρµόσει τη
νοµιµότητα και να στείλει -δεν µιλάµε για την κ. Ξανθάκη αλλά
για την κάθε κυρία- στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα δύο ονόµατα των νοµίµως
εκλεγέντων µελών του διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου νοµικά να συσταθεί και να υπάρξει το διοικητικό συµβούλιο;
Αντιλαµβάνεστε ότι έχει παρέλθει ο χρόνος. Αυτήν τη στιγµή
δεν λειτουργεί στη διοικητική του µορφή το Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισµού και εδώ, στο χώρο αυτό του Βουλευτηρίου, στο χώρο της δηµοκρατίας ερχόµαστε εµείς και ζητάµε τη
συνδροµή της πολιτείας και του κεντρικού κράτους.
Εάν ο κύριος πρύτανης έχει κάποια προηγούµενα µε την κυρία
συνυποψήφια του στις πρυτανικές εκλογές ή δεν βλέπει µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σωστή άποψη την ιδιότητα της ή το γνωστικό της αντικείµενο,
αυτό είναι «άλλου παπά ευαγγέλιο».
Θεωρώ ότι ο κλασικός, ο αρχαίος πολιτισµός, η αρχαία γραµµατεία είναι σε άµεση συνάφεια µε τον βυζαντινό πολιτισµό -το
λέω και ως ειδικός, αν θέλετε-, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό
το οποίο προέχει είναι ο Μυστράς να αναδείξει πολιτιστικά αυτήν
καθαυτήν τη φυσιογνωµία του όσον αφορά τις µεταπτυχιακές
σπουδές -αλλοδαπούς ερευνητές και εγχώριους ερευνητές, που
θέλουν να κάνουν µεταπτυχιακά σ’ αυτόν το χώρο- κάτι το οποίο
το ζητούσαµε επί πάρα πολλά χρόνια.
Ερχόµαστε σήµερα µε τον κάθε κύριο πρύτανη, ο οποίος διέπεται ή δεν γνωρίζω τι από τις δικές του απόψεις, να κωλυσιεργούµε και, θα έλεγα, να µπλοκάρουµε τέτοιου είδους
µακρόπνοης τροχιάς επιλογές για έναν εµβληµατικό τόπο για την
πατρίδα µας, όπως είναι ο Μυστράς και, αν θέλετε, µια παράδοση που µπορεί να υπάρξει εκεί, µέσω του Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, στην απάντησή σας, επιτέλους, να λύσετε το ζήτηµα. Ο κύριος πρύτανης από ό,τι πληροφορούµε και
στο έγγραφο του, ζητάει από εσάς να του απαντήσετε, λες και η
υπηρεσία του Υπουργείου είναι κάτι το αυτόνοµο.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη τοµή και συγκεκριµένη απάντηση και να εφαρµοστεί νοµιµότητα, εν πάση περιπτώσει. Δεν µπορεί να µη στέλνουµε τα δύο ονόµατα εκλεγέντων
νοµίµως -επαναλαµβάνω- προσώπων, τα οποία θα απαρτίσουν
το διοικητικό συµβούλιο, επειδή κάποιος θέλει. Εν πάση περιπτώσει, ποιος κυβερνά το ελληνικό πανεπιστήµιο και ποιος έχει τις
ευθύνες;
Θεωρώ ότι η αποκλειστική ευθύνη είναι δική σας όσον αφορά
την εύρυθµη λειτουργία. Μιλάµε για εύρυθµη λειτουργία ενός
ακαδηµαϊκού ιδρύµατος, όπως είναι και το Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισµού. Είµαι βέβαιος ότι θα κλίνετε προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δαβάκη.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Πανάρετος, έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Γνωρίζετε ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις για τις οποίες έχω κατηγορηθεί ότι παρεµβαίνω στη
λειτουργία των πανεπιστηµίων.
Ελπίζω, επίσης, να συµµερίζεστε την άποψη ότι ποτέ δεν το
έκανα µε πρόθεση να παρέµβω στα εσωτερικά ζητήµατα οποιουδήποτε πανεπιστηµίου, αλλά αντίθετα πάντοτε µε το πνεύµα,
που αναφέρατε εσείς προηγουµένως: της τήρησης νοµιµότητας
και των κανόνων ορθής λειτουργίας.
Και εδώ, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προσπάθεια που κάνω είναι να δοθούν οι απόψεις του Υπουργείου Παιδείας προς τα ιδρύµατα, όπως αυτές εκφράζονται από τις
υπηρεσίες. Ξέρετε είναι από τις περιπτώσεις εκείνες -και το λέω
αυτό µε µεγάλη ικανοποίηση- που η πολιτική ηγεσία δεν υποδεικνύει στις υπηρεσίες την εισήγησή τους. Αποδέχεται ή δέχεται
τις εισηγήσεις και όπου χρειάζεται ρωτά ή διερευνά περισσότερο
αυτές τις εισηγήσεις.
Εποµένως, τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί από την αρµόδια
διεύθυνση εκφράζουν τη νοµιµότητα. Πράγµατι, όπως είπατε,
έχει αποσταλεί από τον πρύτανη ένα έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται µία σειρά από σκέψεις, όπως αυτή που σας ανέφερα
προηγουµένως για το θέµα του γνωστικού αντικειµένου. Οµολογώ ότι αυτό δεν ήταν από τα πράγµατα εκείνα που είχαν ύψιστη προτεραιότητα. Είναι πάρα πολλά τα θέµατα που υπάρχουν
στο Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν δεκάδες –σιγά-σιγά θα µιλάµε για εκατοντάδες- ενστάσεις για εκλογές, διαµαρτυρίες και
πρέπει κανείς να τις αντιµετωπίσει µε την υπάρχουσα υποδοµή.
Σας υπόσχοµαι, όµως, ότι θα εξετάσουµε αυτό το θέµα και θα
δοθεί απάντηση από εµένα, όπως ζητάει ο πρύτανης. Απλώς, στο
λίγο χρόνο που µένει, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι ευχάριστο για κάποιον που είναι Υφυπουργός Παιδείας και µάλιστα καθηγητής να καταγράφει µία σειρά από έγγραφα:
Στις 9/2/2010 υπάρχει απόφαση της συγκλήτου για αντικατά-
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σταση. Στις 17/2/2010 η κ. Ξανθάκη ζητάει µε έγγραφο την ανάκληση της απόφασης. Στις 22/2 ο πρύτανης απαντά. Την 1/3 η κ.
Ξανθάκη επιµένει µε νέο έγγραφο. Στις 31/3, στις 26/5, στις 9/6,
στις 7/7, στις 30/11, στις 13/12, στις 14/12, στις 13/1. Δεν είναι
αυτή η λειτουργία του πανεπιστηµίου.
Αυτό το λέω για να τονίσω και την ανάγκη της δικής σας συµπαράστασης στην προσπάθεια που κάνουµε. Γι’ αυτό και θα φέρουµε στη Βουλή ένα νόµο µε τον οποίο θα βοηθηθεί το
πανεπιστήµιο να απαλλαγεί από την εσωστρέφεια και άλλα χαρακτηριστικά της σηµερινής πρακτικής όπως η ανούσια ανταλλαγή εγγράφων κι η επακόλουθη σπατάλη χρόνου έτσι ώστε το
πανεπιστήµιο να επιλύει τα δικά του ζητήµατα εσωτερικά και ακαδηµαϊκά. Αυτή είναι υποχρέωσή µας και σκοπεύουµε να την ολοκληρώσουµε στο ακέραιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τι φταίει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι διάλογο, κύριε
Δαβάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι ολοκληρώσατε ένα τέτοιο θέµα µε
τον καλύτερο τρόπο αγαστής συνοµιλίας µε τον κύριο συνάδελφο. Το να έχουµε στη Βενετία παρόµοιο ίδρυµα και να µη λειτουργεί στο Μυστρά, είναι, πράγµατι, άδικο. Ευχαριστούµε για
τις διαβεβαιώσεις που µας δώσατε.
Η τρίτη ερώτηση µε αριθµό 11700/21-2-2011 του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρου Σκοπελίτη,
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε τη λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων στον Παπάδο και
στην Πέτρα της Μυτιλήνης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του
ιδίου του Βουλευτή, του κ. Σταύρου Σκοπελίτη και διαγράφεται.
Σειρά έχει η τέταρτη ερώτηση µε αριθµό 6021/9-11-2010 του
Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για αίτηµα
του «συλλόγου αποφοίτων της ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ» να µη συµµετέχουν στη σχολική προσευχή
και σε ελληνικά τραγούδια.
Ο συνάδελφος κ. Κυριάκος Βελόπουλος έχει το λόγο για δύο
λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Γεννηµατά, ξέρετε είστε από τους λίγους που εκτιµώ
στην Κυβέρνηση και αυτό το λέω δηµοσίως. Το λέω δηµοσίως,
γιατί είστε ένας άνθρωπος που τουλάχιστον έχει συνείδηση του
τι πράττει.
Ξέρετε, όταν διάβασα την είδηση δεν πίστευα ειλικρινά ούτε
σε αυτό που έγραφαν ούτε σε αυτό που έλεγαν.
Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Πρόεδρε και κυρία Γεννηµατά, που
τους σπουδάζουµε εµείς παρανόµως και αντισυνταγµατικά –γιατί
αυτοί οι κύριοι που µπαίνουν εκεί, µπαίνουν µε τη µοριοδότηση,
µπαίνουν µε ποσόστωση- δεν δίνουν εξετάσεις. Παραβιάζουµε
το Σύνταγµα για να τους κάνουµε δασκάλους. Αυτοί οι άνθρωποι
που δηλώνουν ξεκάθαρα την τουρκική τους συνείδηση, αφού
απεφοίτησαν, έρχονται και µας λένε ότι δεν πρέπει τα παιδάκια
της Θράκης είτε είναι των µουσουλµανικών µειονοτήτων είτε
είναι της ελληνικής παρουσίας, να διδάσκονται την 28η Οκτωβρίου.
Εάν το δούµε ελαστικά ή, εάν θέλετε, διασταλτικά, θα πω ότι
την 25η Μαρτίου µπορεί να είχαν ένα πρόβληµα κάποιοι που
έχουν τουρκική εθνική συνείδηση. Μιλάµε, όµως, για την 28η
Οκτωβρίου και έρχονται αυτοί οι κύριοι και όχι απλά παραβιάζουν
το Σύνταγµα –γιατί το Σύνταγµά µας λέει στο άρθρο 16, στην παράγραφο 2, ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την εθνική, πνευµατική, επαγγελµατική και
φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης- αλλά ζητούν ούτε ελληνικά να µιλάµε
ούτε να προσευχόµαστε ούτε να µιλάµε για ελληνική ιστορία.
Αυτοί είναι οι κύριοι του ΕΠΑΘ οι οποίοι, κυρία Γεννηµατά, µας
κάνουν και την εξής παραίνεση. Ξέρετε ποια είναι αυτή; Και εδώ,
κύριε Πρόεδρε, ακούστε µε προσεκτικά. Μιλούν για διασφάλιση
τάξεως. Λένε ότι δεν πρέπει να ακούγονται αυτά τα τραγούδια,
για να διασφαλιστεί η τάξη στη Θράκη. Δηλαδή, να µη µιλάµε για
Ελλάδα, γιατί υπάρχει πρόβληµα µε την τάξη.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Πού καταντήσαµε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Πού καταντήσαµε», λέει ο συνάδελφος κ. Δαβάκης και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι κατάντια
του ελληνικού κράτους αυτή. Και, βέβαια, φταίτε εσείς.
Εµένα όµως, µε ενοχλεί άλλο πράγµα, κυρία Γεννηµατά. Δεν
είστε υπεύθυνη εσείς, αλλά από τον Οκτώβριο περιµένω απάντηση. Είναι πέντε µήνες αναπάντητη η ερώτηση, γιατί κάποια
Υπουργός φοβόταν να έρθει εδώ και δεν καταλαβαίνω γιατί. Εγγράφως δεν µου απάντησε ποτέ.
Ξέρω τι θα µου πείτε. Σαφώς το καταδικάζετε, γιατί είστε σοβαρή Υπουργός. Δεν είστε από τους άλλους που φοβούνται, φυγοπονούν και φυγοµαχούν. Ήρθατε εδώ για να µιλήσετε, αλλά
κάποια στιγµή πρέπει να δώσουµε και λύση. Στη Θράκη γίνεται
ένας πόλεµος ιδεολογικός, όχι όµως να φθάσουµε και µέχρι εδώ!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βελόπουλο.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Γεννηµατά για τρία λεπτά, προκειµένου να πρωτολογήσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βελόπουλε, το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι
ότι κανείς δεν υπαγορεύει στα σχολεία µας και πολύ περισσότερο στο Υπουργείο Παιδείας τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να
γιορτάζονται οι γιορτές µας και πώς πρέπει να διδάσκονται τα
µαθήµατά µας. Είναι αποκλειστικά δική µας ευθύνη και δεν το
διαπραγµατευόµαστε µε κανέναν τρόπο.
Το δεύτερο, το οποίο θέλω αναφέρω και να σταθώ, είναι ότι
έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό σηµαντικά και θετικά βήµατα σε
εκπαιδευτικό επίπεδο στη Θράκη.
Το τρίτο, το οποίο θέλω να σηµειώσω είναι ότι, όπως πάρα
πολύ καλά γνωρίζουµε, η Ελλάδα είναι µία χώρα-µέλος της Ευρωζώνης, µία χώρα που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη
δηµοκρατία και θα έλεγα ότι είναι ίσως, η χώρα που εισήγαγε
στον ευρωπαϊκό πολιτισµό από την αρχαιότητα αυτές τις αξίες
και τις αρχές.
Από την άλλη µεριά, η Τουρκία αντιµετωπίζει προβλήµατα
ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάµεσα στα άλλα, και λόγω
της αργής προσαρµογής της στα ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όµως, µία γειτονική χώρα µε την οποία προφανώς και
θέλουµε να έχουµε φιλικές και καλές σχέσεις. Είναι µία χώρα που
αναπτύσσεται, που όµως έχει να κάνει πολλά βήµατα ακόµα,
προκειµένου να φθάσει στο επίπεδο λειτουργίας των θεσµών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα, προφανώς θεωρώ ότι όλοι µας µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα καταδικάζουµε τακτικές και προσεγγίσεις της Τουρκίας
σε σχέση µε αυτά τα θέµατα. Σε καµµία περίπτωση, κανείς µας
δεν θέλει η Ελλάδα να φθάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Το αντίστροφο πρέπει να γίνει. Η Τουρκία πρέπει να αγγίξει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Σε καµµία περίπτωση δεν θα ήθελα να µπω στους χώρους της
εξωτερικής πολιτικής. Εξάλλου, δεν είναι και αρµοδιότητά µου.
Πρέπει, όµως, να τονίσω ότι η Ελλάδα έχει χαράξει µια εντελώς
διαφορετική πορεία, όσον αφορά τα ζητήµατα των µειονοτήτων.
Για εµάς, το πρότυπο είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος διοίκησης, το
ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα, ο ευρωπαϊκός τρόπος ενσωµάτωσης της διαφορετικότητας στο εθνικό πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση, νοµίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουµε την
αντίληψη ότι το ελληνικό σχολείο, µειονοτικό ή άλλο, για να καλλιεργήσει στα παιδιά την εθνική συνείδηση, θα πρέπει να τους
την επιβάλει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, για να διαπλάσει κανείς
στα παιδιά τα ιδεώδη και τις αξίες που επιθυµεί.
Εµείς πιστεύουµε, λοιπόν, ότι είναι πολύ σηµαντικό κέρδος για
τα παιδιά της µουσουλµανικής µειονότητας να συµµετέχουν όλο
και περισσότερο στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στο γυµνάσιο και
στο λύκειο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Και εδώ, έρχοµαι στην πρώτη µου επισήµανση µε την
οποία ξεκίνησα. Από το σχολικό έτος 1996-1997 και µέχρι το σχο-
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λικό έτος 2009-2010 οι µειονοτικοί µαθητές γυµνασίου υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ στο λύκειο πενταπλασιάστηκαν.
Η φοίτηση των κοριτσιών -και κλείνω µε αυτό την πρωτολογία,
τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου- της µειονότητας
στο γυµνάσιο αυξήθηκε πάρα πολύ σηµαντικά. Από το 28,3% του
συνόλου των µειονοτικών µαθητών έφτασαν στο 43,4%, δηλαδή
κοντά στο µέσο εθνικό όρο. Αυτά είναι σηµαντικά βήµατα, είναι
βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση και νοµίζω πως πρέπει να
αξιολογηθούν και να καταγραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φώφη Γεννηµατά.
Ο συνάδελφος κ. Κυριάκος Βελόπουλος από το ΛΑΟΣ έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν κατάλαβα –
πιστέψτε µε, δεν το αντιλήφθηκα- τι σχέση έχει το Υπουργείο
Εξωτερικών µε το θέµα της παιδείας. Εδώ µιλάω για συγκεκριµένα πράγµατα. Το µεγάλο λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι καθ’ ύλην αρµόδιο για τη Θράκη είναι το
Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα µέρος του
κόσµου. Εκεί πρέπει να είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Παιδείας, δεν υπάρχει Εξωτερικών.
Δεύτερον, σας είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που
έφυγαν από το πανεπιστήµιο µε ελληνικά χρήµατα. Παράνοµα ή
αντισυνταγµατικά µπήκαν, δεν µας ενδιαφέρει και σας στέλνουν
επιστολή. Κλήθηκαν σε απολογία; Κλήθηκαν σε απολογία αυτοί
οι δάσκαλοι που δηλώνουν στα παιδάκια να µη µαθαίνουν την
28η Οκτωβρίου να λένε ποιήµατα ελληνικά; Δεν µιλώ για διεθνείς
σχέσεις, για το αυτονόητο µιλώ. Αυτό είναι εσωτερικό θέµα της
Ελλάδας. Κλήθηκαν σε απολογία, ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Να σας διορθώσω για ακόµη µία φορά –και στενοχωριέµαι- ότι
δεν υπάρχει µουσουλµανική µειονότητα. Έλεος! Οι αθίγγανοι και
οι Ποµάκοι δεν είναι µουσουλµανικές µειονότητες. Δεν είναι ένα
πράγµα. Και το λέω προς όλους τους συναδέλφους εδώ µέσα.
Οι ίδιοι οι Ποµάκοι το ζητούν. Δεν είναι το τι λέω εγώ. Εγώ µπορεί
να λέω ό,τι θέλω. Οι Ποµάκοι το ζητούν δι’ επιτάσεως λέγοντας
ότι δεν είµαστε Τούρκοι, δεν είµαστε µουσουλµάνοι, είµαστε Ποµάκοι, είµαστε κάτι άλλο. Είναι το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού.
Θα σας δώσω µερικά ακόµη στοιχεία, διαφορετικά από τα δικά
σας. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις σχολείων. Σε κανένα µουσουλµανικό δεν έχει γίνει συγχώνευση. Έχω απάντηση, αν θέλετε.
Κλείνουν βιβλιοθήκες στα ποµακοχώρια και έρχεται ένας ιδιώτης και ζητά να βοηθήσει µε λεφτά. Έχουν εθνικό ύµνο και δική
τους σηµαία, αφού το πήγαµε εκεί. Οι Ποµάκοι έχουν άλλη
γλώσσα, άλλα ήθη, άλλα έθιµα, είναι τελείως διαφορετικός κόσµος. Γιατί τους οµογενοποιείτε;
Όµως, κυρία Υπουργέ, εσείς πληρώνετε χρήµατα –η Ελλάδαστην κ. Φραγκιουδάκη στη Θράκη να αλωνίζει και να λέει ότι οι
Έλληνες είµαστε ένα µπάσταρδο έθνος –τα λέει αυτή η κυρία, η
οποία διδάσκει, επαναλαµβάνω, στα παιδιά αυτά την ιδιαίτερη
γλώσσα τους, την «τουρκική», όπως την αποκαλεί η ίδια- και την
πληρώνετε εκατοµµύρια ευρώ. Όταν, λοιπόν, πληρώνουµε περίπου 30.000.000 ευρώ στην κ. Φραγκιουδάκη, για να αποκαλεί το
ελληνικό έθνος «µπάσταρδο έθνος», τι περιµένετε να συζητάµε;
Τέλος, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Αφού το πάµε
µέχρι εκεί το ζήτηµα, να σας πω και κάτι άλλο. Τα πράγµατα δεν
είναι τόσο απλά. Εδώ ο πρώην συνάδελφός µας Βουλευτής, ο κ.
Ιλχάν Αχµέτ –ευτυχώς, είναι στην κυρία κ. Μπακογιάννη τώρα, µε
τον κ. Κιλτίδη, παρεΐτσα πάνε µαζί αυτοί- θέλει να κάνει ναµάζι
στις Σέρρες. Άνθρωπός σας είναι, όχι δικός µου άνθρωπος.
Αυτά, λοιπόν, είναι επικίνδυνα πράγµατα και εκείνο που µε ενοχλεί περισσότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι δίνουµε 4.000.000 ευρώ
στο Διδυµότειχο για τζαµί, κυρία Υπουργέ, όταν το Μουσείο της
Πέλλας, που είναι η κορωνίδα της Μακεδονίας µας, δεν έχει
χώρο πάρκινγκ, είναι απ’ έξω µε λάσπες και όταν η µία αίθουσα
είναι κλειστή. Για το τζαµί όµως, βρήκαµε 4.000.000! Να, λοιπόν,
αυτά που ενοχλούν. Αυτά που ενοχλούν είναι απλά, πραγµατικά
στοιχεία και περιστατικά.
Επειδή έχω λίγο χρόνο ακόµη, να σας πω και πόσες διακρίσεις
γίνονται εις βάρος των Ελλήνων σε σχέση µε τους µουσουλµά-
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νους, µπας και το καταλάβουµε.
Η πρώτη παραβίαση είναι αυτή που σας είπα, ότι µπαίνουν παράνοµα στα πανεπιστήµια, αντισυνταγµατικά, χωρίς εξετάσεις,
µε ποσόστωση. Είναι παράνοµο. Το έκανε ο σηµερινός Πρωθυπουργός και τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Παπανδρέου.
Δεύτερον, οι χότζες ή αυτοί που διδάσκουν εκεί, οι γνωστοί,
έγιναν δηµόσιοι υπάλληλοι, γιατί; Γιατί να τους πληρώνει το ελληνικό κράτος; Δεν το ήξερε κανείς εδώ µέσα. Πληρώνουµε τον
ιµάµη να οµιλεί εναντίον της Ελλάδας. Είναι διακόσιοι σαράντα
δηµόσιοι υπάλληλοι που τους πληρώνουµε εµείς. Οι παπάδες οι
δικοί µας έγιναν µε το νόµο του Τρίτση και έγινε ανταποδοτικό
το όφελος.
Να συνεχίσω µε άλλη παραβίαση. Ισονοµία υπέρ των µουσουλµάνων της Θράκης. Το ξαναλέω: Ποµάκοι και Αθίγγανοι δεν
έχουν καµµία σχέση µε τους Τούρκους που δηλώνουν Τούρκοι
στη Θράκη και αυτοπροσδιορίζονται. Καµµία σχέση.
Και έρχοµαι στην τελευταία παραβίαση: Το θέµα της αναµίξεως του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν το έχω καταλάβει, κύριοι
συνάδελφοι. Γιατί στη Θράκη το Υπουργείο Εξωτερικών; Σε λίγο
και στη Μακεδονία και στο Κιλκίς, κύριε Κιλτίδη, θα έχουµε τον
Υπουργό Εξωτερικών υπεύθυνο, όπως και στη Θεσσαλία και
στην Ήπειρο που τη διεκδικούν οι Αλβανοί. Τι είναι αυτά τα πράγµατα; Σε κανένα κράτος σοβαρό δεν συµβαίνουν αυτά, κυρία
Γεννηµατά. Και σας τα λέω αυτά, γιατί αναφέρατε για Υπουργείο
Εξωτερικών.
Είµαι βέβαιος για ένα πράγµα. Ότι αύριο το πρωί θα τους καλέσετε σε απολογία, να µας πουν τι λένε αυτοί οι κύριοι που τους
σπουδάσαµε και τους κάναµε δασκάλους να διδάσκουν τουρκική
συνείδηση στα ελληνόπουλα, στους µουσουλµάνους, στους Έλληνες. Γιατί οι µουσουλµάνοι µπορεί να έχουν άλλο θρήσκευµα,
αλλά είναι Έλληνες πολίτες και κατά την καταγωγή. Είναι αρχαίοι
Αγριάνες οι Ποµάκοι και οι άλλοι εξισλαµισθέντες µουσουλµάνοι.
Απλά πραγµατάκια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επιστήµονες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Βελόπουλο.
Κυρία Υπουργέ, µε εσάς θα κλείσουµε τον πρώτο κύκλο των
ερωτήσεων.
Η κ. Φώφη Γεννηµατά, έχει το λόγο να απαντήσει για τρία
λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι είπα ακριβώς το
αντίθετο στην πρωτολογία µου: ότι δεν θέλω καθόλου να µπω
στα χωράφια του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί δεν είναι δική
µας αρµοδιότητα. Να το ξεκαθαρίσουµε, εποµένως.
Το δεύτερο, που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το θέµα των συνενώσεων. Οι συνενώσεις γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους, µε
παιδαγωγικά κριτήρια και φυσικά θα γίνουν συνενώσεις και στα
µειονοτικά σχολεία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν γίνει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας παρακαλώ, µη µε
διακόπτετε. Εγώ σας άκουσα και πέραν του χρόνου σας.
Έχω βγάλει, λοιπόν, δελτίο Τύπου που ενηµερώνω ότι πρόκειται να γίνουν οι συνενώσεις. Ίσως δεν το έχετε αντιληφθεί, δεν
το έχετε δει µέχρι τώρα. Πρέπει να σας πω ότι δεν ανακοινώθηκαν οι συνενώσεις σε όλες τις κατηγορίες σχολείων. Τα ειδικά
σχολεία ακολουθούν. Υπάρχει µια διαδικασία. Τις αµέσως επόµενες ηµέρες, λοιπόν, θα υπάρξει ανακοίνωση συνενώσεων και
για τα µειονοτικά σχολεία, γιατί δεν µπορούµε να έχουµε σχολεία
µε τέσσερα και πέντε παιδιά. Είναι εντελώς αντιπαιδαγωγικό.
Αυτό εξετάζουµε αυτήν τη στιγµή. Είναι θέµα ηµερών.
Από εκεί και πέρα, εγώ σε κάθε περίπτωση θα διερευνήσω τη
συγκεκριµένη καταγγελία, αλλά θα κάνω και κάτι περισσότερο.
Προς αποφυγή επανάληψης διαφόρων τέτοιων περιστατικών και
παρεξηγήσεων, έχω ζητήσει από την αρµόδια υπηρεσία να στείλει µια εγκύκλιο στην οποία να αναφέρεται το πλαίσιο µέσα στο
οποίο πρέπει να διεξάγονται οι γιορτές µας, έτσι ώστε να µην
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υπάρχουν προβλήµατα και να µη διαπιστώνονται ακρότητες που
µας εκθέτουν συνολικότερα και δηµιουργούν προβλήµατα στην
καθηµερινότητα αυτής της περιοχής.
Από την άλλη µεριά τώρα, έχω παρακολουθήσει το πρόγραµµα που αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο µας, µε το πανεπιστήµιο, έχει σε εξέλιξη στη Θράκη. Δεν έχω ακούσει τέτοιου
είδους περιγραφές και χαρακτηρισµούς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας δώσω…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκεύµατων): Θέλω να σας πω ότι
έχει σηµαντικά αποτελέσµατα. Και τα αποτελέσµατα που σας
ανέφερα πριν, για τη συµµετοχή των παιδιών στα γυµνάσια και
στα λύκεια, δεν είναι ανεξάρτητα από αυτό το πρόγραµµα που
µε µεγάλη επιτυχία υλοποιείται εδώ και χρόνια, και µάλιστα αδιαλείπτως, από όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Κατάφεραν, επιτέλους, σε ένα θέµα, αυτό της
εκπαίδευσης να υπάρχει µια διακοµµατική συναίνεση και συνεννόηση, η οποία είχε και πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα και να µην
τα µειώνουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γραφεί στα Πρακτικά αυτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επίσης, θέλω να
σταθώ στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε
στην τελευταία του περιοδεία στη Θράκη ότι θα αναβαθµιστεί η
εκπαίδευση των δασκάλων των µειονοτικών σχολείων. Όπως σε
όλα τα υπόλοιπα σχολεία και για όλα τα υπόλοιπα παιδιά στην
Ελλάδα οι δάσκαλοι θα έχουν ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι
κάτι που έχει ήδη δροµολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
αυτό θέλω να σας το διαβεβαιώσω.
Σε κάθε περίπτωση, κλείνω λέγοντας ότι µέσα σε αυτήν την
περίοδο της κρίσης ο στόχος µας και οι προτεραιότητες µας
είναι να αντιµετωπίσουµε τις εκπαιδευτικές ανισότητες είτε
αυτές έχουν να κάνουν µε τα παιδιά της µειονότητας είτε µε τα
παιδιά Ροµά είτε µε τα παιδιά περιοχών που υπάρχει µεγάλο πρόβληµα ανεργίας και κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα.
Νοµίζουµε ότι η αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
είναι η καρδιά της κοινωνικής πολιτικής. Και για να µπορέσουµε
να αντέξουµε την κρίση αυτό που χρειάζεται πρώτα απ’ όλα είναι
αλληλεγγύη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με την αλληλεγγύη
και την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά, κλείνουµε τον πρώτο κύκλο
των ερωτήσεων.
Αναφορές-Ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 11445/16-2-2011 ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μουσουρούλη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος της Υπουργού και διαγράφεται.
Στη δεύτερη ερώτηση µε αριθµό 10122/31-1-2011 του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση του
προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς
και Πέλλας θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να κάνω µια ξεκάθαρη δήλωση προς τον παριστάµενο κύριο Υφυπουργό, ότι ανέκαθεν και από τη θέση του
Υφυπουργού στις κυβερνήσεις υπό τον Κώστα Καραµανλή και
που προφανώς δεν έγιναν όλα σωστά, είχα µία αρχή και ως Βουλευτής και ως Υφυπουργός, ότι σε αυτήν τη χώρα, σε αυτήν την
κοινωνία, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται στήριξη,
προφανώς υπάρχουν, πρωτίστως στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς
να αγνοώ την αναγκαιότητα µέσα στους αστικούς ιστούς, όσον
αφορά τα επιδόµατα ανεργίας και όλα αυτά τα οποία η πολιτεία
έχει αναπτύξει κατά καιρούς.
Το λέω αυτό, κύριε Υφυπουργέ, γιατί υπάρχει µία διαστροφή
στην πολιτική ζωή και δυστυχώς την επικαλείται η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ συνεχώς, ότι δήθεν στον ΕΛΓΑ µπορεί να έγιναν χίλια
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δυο ανοµήµατα, αλλά εάν παραδείγµατος χάριν όπως αυτό που
σας ερωτώ, τα τεύτλα σε χίλια στρέµµατα στο Κιλκίς και στην
Πέλλα, λόγω βροχοπτώσεων παρατεταµένων, που το γνωρίζαµε
όλοι, µένουν µέσα στο έδαφος, και η Βιοµηχανία Ζάχαρης, αυτή
η πολύπαθος βιοµηχανία -και θα επανέλθω στην δευτερολογία
µου- δεν ανταποκρίνεται στο αίτηµα, όπως έπραττε κατά καιρούς, για να υπάρξει µια παράταση στη λειτουργία και να µπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη συγκοµιδή και να την
παραδώσουν στη Βιοµηχανία Ζάχαρης και να έχουν την όποια
αξία, την υποτιµηµένη προφανώς τον χρόνο που πέρασε, θέλω
να σας πω ότι έστω και ο ΕΛΓΑ έπρεπε να προστρέξει.
Εδώ είναι κάτι περίεργο. Ούτε το ένα γίνεται, ούτε ο ορθόδοξος δρόµος ακολουθείται, δηλαδή να λειτουργήσει το εργοστάσιο, που οφείλει να παραλάβει τη συγκοµιδή των
τευτλοπαραγωγών, ούτε και ο ΕΛΓΑ προστρέχει να πει ότι εφόσον δίνεται εκ του νόµου το δικαίωµα να υπάρξει ιδιαίτερη απόφαση και το προβλέπει ο κανονισµός του ΕΛΓΑ και αυτό που
ψηφίσατε εσείς και λέγατε άλλα εδώ, υπό άλλη ηγεσία προφανώς, µπορεί να παρθεί απόφαση και να καταταγεί αυτή η ζηµιά
εδώ στον ΕΛΓΑ.
Αν δεν είναι αυτό οφθαλµοφανές που πρέπει να γίνει, τότε τι
άλλο να προσδοκούν όχι µόνο οι τευτλοκαλλιεργητές, αλλά όλοι
οι Έλληνες αγρότες όταν θα δοκιµαστούν από υπερβολικά φαινόµενα, αν το θέλετε, σταθερά ίσως της φύσεως, αλλά προπάντων από φυσικές καταστροφές όπως οι βροχοπτώσεις; Η
ευθύνη είναι βαρύτατη.
Ήδη σας πληροφορώ, κύριε Υφυπουργέ, θα το πω µε λύπη οι
«φουκαράδες», αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε τι έχουν κάνει; Έχουν
συµφωνήσει µε τους κτηνοτρόφους να βάλουν µισά-µισά τα
έξοδα στη µηχανή που τα έκανε εξόρυξη για συγκοµιδή, για να
τα δώσουν στα ζώα. Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν. Όχι
µόνο σε τριτοκοσµική χώρα δεν συµβαίνουν, αλλά είναι κάτι τροµακτικό αυτό που συµβαίνει και καλείστε εδώ να πάρετε µια
θέση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το λόγο για τρία
λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι δεν είµαι στην ευχάριστη θέση να απαντάω σε τέτοια θέµατα, και ιδίως όταν
αφορά έναν κλάδο καλλιεργητών που είναι οι τευτλοκαλλιεργητές, οι οποίοι έχουν δοκιµαστεί πολλαπλώς τον τελευταίο καιρό
και έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο πως θα υποστηρίξουµε την τευτλοκαλλιέργεια για να παραµείνει ζωντανή και να
κρατήσουµε και τα εργοστάσια ζωντανά µε τρόπους που µέχρι
χθες τουλάχιστον δεν τους είχαµε δροµολογήσει. Για παράδειγµα, η ολοκληρωµένη διαχείριση για να έχουν µια στρεµµατική ενίσχυση, η αξιοποίηση ενός άρθρου του κανονισµού που
υπήρχε, όταν έγινε η αποδοχή τότε της περικοπής του 50% της
ποσόστωσης για τις αναδιαρθρώσεις και άλλες κινήσεις που
µπορεί να µας δώσουν τη δυνατότητα να επιτρέψουµε να καλλιεργήσουν και εκείνοι που πήραν αυτό το µικρό βοήθηµα για να
αποσυρθούν, πίεση προς τη Βιοµηχανία Ζάχαρης να καλύψει ένα
µέρος του κόστους, όλα αυτά σε µία προσπάθεια να ενισχύσουµε και οικονοµικά και ηθικά αυτούς τους ανθρώπους.
Και δεν αισθάνοµαι καλά έχοντας να απαντήσω ένα ερώτηµα
που αφορά ελάχιστους µεν τευτλοπαραγωγούς, οι οποίοι όµως
έχουν µεγάλο πρόβληµα. Γιατί, όπως και εσείς καλά γνωρίζετε,
µε τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, είχαµε συνολικά αναγγελίες
εκατόν σαράντα πέντε τευτλοπαραγωγών, αφορούν είκοσι πέντε
χιλιάδες στρέµµατα, ο ΕΛΓΑ έχει κοινοποιήσει τα πορίσµατα και
βρίσκονται στη διαδικασία της αποζηµίωσης. Υπάρχουν σαράντα
οκτώ παραγωγοί που η συνολική τους καλλιέργεια είναι πάρα
πολύ µικρή, δηλαδή περίπου χίλια διακόσια στρέµµατα και αφορούν το νοµό το δικό σας, αλλά και τις Σέρρες και την Πέλλα και
την Πιερία και την Κοζάνη. Μέχρι στιγµής, επειδή η Βιοµηχανία
Ζάχαρης δεν αναγνωρίζει καµµία συµβατική υποχρέωση, γιατί
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σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της σύµβασης µετά το πέρας της
ηµεροµηνίας παράδοσης δεν έχει καµµία υποχρέωση να παραλάβει και επειδή αυτοί οι παραγωγοί δεν έκαναν εµπρόθεσµα δηλώσεις και έχει µόνο επισηµάνσεις στα χέρια του, ο ΕΛΓΑ
ισχυρίζεται ότι είναι από δευτερογενή αίτια η ζηµία και εποµένως
δεν έχει προχωρήσει στην κοινοποίηση πορισµάτων και στην εξατοµίκευση των ζηµιών.
Επειδή το θέµα είναι γνωστό, µας έχει τεθεί από πάρα πολλές
πλευρές, πρέπει να σας πω ότι σε σύσκεψη που συγκαλέσαµε
δώσαµε εντολή να συνεργαστεί ο ΕΛΓΑ µε τη Βιοµηχανία Ζάχαρης για να βρεθεί µία λύση. Δεν µπορώ να σας περιγράψω αυτήν
τη στιγµή ποιος θα πληρώσει, αλλά υπάρχει σαφέστατη πολιτική
εντολή. Περιµένω την υλοποίησή της και θα ελεγχθούν οι υπεύθυνοι, εάν δεν υλοποιηθεί. Διότι µπορεί οι αγρότες, όπως είπα,
να µην έκαναν έγκαιρα τις δηλώσεις, µπορεί να µην παρέδωσαν
γιατί υπήρχε ανωτέρα βία, αλλά σε τελική ανάλυση δεν φταίνε
οι ίδιοι. Πρέπει να βρουν το δίκιο τους και το δίκιο τους θα το
βρουν, γιατί –επαναλαµβάνω- υπάρχει πολιτική απόφαση να δικαιωθούν και πιστεύω ότι σύντοµα θα έχουµε και το πρακτικό
αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής µας απόφασης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης από το Κιλκίς, προσκείµενος στη Δηµοκρατική Συµµαχία, για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Προσφάτως, κύριε Υπουργέ,
προχθές βρισκόµουν σε αυτές τις περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του εργοστασίου της ζάχαρης του Πλατέος µε την
Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Συµµαχίας, όπως λέει και ο φίλτατος
Πρόεδρος, στο Νοµό Ηµαθίας και στο Νοµό Πέλλης και εκεί δεχθήκαµε και την αντιπροσωπεία των εργαζοµένων από τη Βιοµηχανία Ζάχαρης και κάποιους τευτλοκαλλιεργητές εκπροσώπους
τους.
Εγώ χαίροµαι κατ’ αρχάς, γιατί µε ευθύτητα αναγνωρίζετε
αυτό που µε συναισθηµατική φόρτιση σας µετέφερα. Όταν δηλαδή πληροφορούµαι ότι σε συνεννόηση µε κτηνοτρόφους -και
το βλέπω µπροστά στα µάτια µου- µε µισά έξοδα του ενός και
µισά του άλλου βγαίνουν τα τεύτλα από τα χωράφια, γιατί -για
όσους δεν γνωρίζουν- η παραµονή των τεύτλων µέσα στο έδαφος θα καταστρέψει τα εδάφη µε την οξίνιση που θα επέλθει,
αντιλαµβάνεστε ότι, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιούνται της
στήριξης του κράτους, δεν νοµίζω ότι υπάρχει άλλη κατηγορία
που µπορεί κανένας να προστρέξει τόσο απόλυτα για να αιτιολογήσει τη στήριξη που δικαιούνται.
Εδώ όµως, κύριε Υφυπουργέ, σηµατοδοτούµε λάθος στο θέµα
των βιοµηχανιών της ζάχαρης, που είναι ένα επίκαιρο θέµα. Δύο
καλές καθηµερινές εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης –αυτές µας
απέµειναν- και η «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» επανειληµµένως φέρνουν το θέµα της Βιοµηχανίας Ζάχαρης στο προσκήνιο, ακούγοντας τους καηµούς των εργαζοµένων, αλλά ιδίως
των τευτλοπαραγωγών, διότι γνωρίζετε καλύτερα από εµένα,
έχοντας την εκτελεστική ευθύνη αυτήν τη στιγµή, ότι φέτος η παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα -άκουσον, άκουσον- έφτασε
στους εβδοµήντα χιλιάδες τόνους µόνο.
Και φέτος οι τευτλοκαλλιεργητές θα οδηγήσουν αυτήν την παραγωγή -γιατί ήδη έκλεισε η συνθήκη, αν το θέλετε, συνυπογραφής για το τι θα καλλιεργήσουν µε τη ζάχαρη- στους τριάντα
χιλιάδες τόνους ζάχαρης. Σε ποια περίοδο, κύριε Υφυπουργέ;
Στην περίοδο που ανεβαίνει η τιµή της ζάχαρης, που άλλες
χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία δεν απεµπολούν τίποτα από
αυτό που δικαιούνται, µε τη γνωστή συµφωνία του 2006, που κατέληξε όπως κατέληξε.
Αυτήν τη στιγµή πρέπει να στηρίξουµε µια παραγωγική διαδικασία, που δεν την κατανοεί ο πολύς κόσµος. Πρέπει να την στηρίξετε, όπως στηρίξαµε και εµείς το 2009 -έστω το 2008- τους
τευτλοκαλλιεργητές. Πρέπει να διακηρύξουµε για να γίνει κατανοητό το εξής: Από όσα πηγαίνουν στον αγροτικό χώρο, το 80%
παραµένει στην εσωτερική αγορά.
Γι’ αυτό ανέκαθεν στις ευνοµούµενες χώρες, τις συγκροτηµένες πολιτείες, πάντοτε η γεωργία επιδοτείται είτε µε φιλελεύθερα
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είτε µε κοµµουνιστικά καθεστώτα. Είναι εκείνος ο χώρος που
κρατάει εις όφελος του κοινωνικού συνόλου τη στήριξη που δέχεται από την πολιτεία, γιατί έτσι ανακυκλώνεται κατά τον κοινωνικό πολλαπλασιαστή, που είναι τουλάχιστον στο βαθµό πέντε
στο αγροτικό προϊόν.
Είναι η ώρα να δείτε τη Βιοµηχανία Ζάχαρης όπως πρέπει. Αν
ήταν να την απαξιώσουµε, κύριε Υφυπουργέ –και δεν ενοχοποιώ
εσάς- για να την πουλήσουµε για ένα κοµµάτι ψωµί, τότε δικαίως
κάποιοι κάνουν πονηρές σκέψεις.
Ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης διακήρυξε στη Θεσσαλονίκη ότι
θα ανοίξουµε και τα άλλα δυο δήθεν εργοστάσια που είχαν προσανατολιστεί για βιοαιθανόλη, πράγµα που δεν κατάφερε να
κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αν αυτό γίνει, τότε
σας αξίζει έπαινος.
Φοβούµαι όµως ότι µάλλον οδηγείστε στην πώληση µε τις χειρότερες δυνατόν συνθήκες και για την παραγωγή της ζάχαρης όταν η τιµή της ανεβαίνει- µε τεράστιο πρόβληµα και έλλειµµα
για την εγχώρια αγορά. Από την άλλη πλευρά, η πώληση θα έχει
τέτοιο αντίτιµο που θα προσβάλει τη νοηµοσύνη των Ελλήνων
και ιδίως των αγροτών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, ο κ. Σκανδαλίδης, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων απάντησε χθες σε επίκαιρη ερώτηση
του κ. Καρατζαφέρη και ανέλυσε τις θέσεις του Υπουργείου µας
και την προσπάθεια που κάνουµε να µείνει ζωντανή η τευτλοκαλλιέργεια και να παραµείνουν ανοιχτά τα εργοστάσια, πράγµα το
οποίο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εµάς, όπως γνωρίζετε.
Έχει να κάνει και µε την κρίση που υπάρχει στο τραπεζικό σύστηµα, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Αγροτική Τράπεζα
και το γεγονός ότι έχει προκηρύξει διαγωνισµό για να προσλάβει
σύµβουλο, ώστε να κάνει ιδιωτικοποίηση ή να βρει µια λύση για
την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας που είναι περιουσία του
ελληνικού λαού και των αγροτών και η οποία παραµένει ανεκµετάλλευτη µετά τις καταστροφικές επιλογές που έγιναν το 2006.
Σας είπα εισαγωγικά ότι «ανακαλύπτουµε» πολιτικές για να
στηρίξουµε την τευτλοκαλλιέργεια, γιατί ξέρουµε ότι είµαστε σε
µια µεταβατική χρονιά που θα δηµιουργήσει δυσµενή αποτελέσµατα και στην αγροτική παραγωγή, αν έχουµε λιγότερα στρέµµατα –που θα έχουµε έτσι και αλλιώς- και ιδίως στη
διαπραγµάτευση, γιατί πράγµατι µε κλειστά εργοστάσια νοµίζω
ότι απαξιώνεται αυτή η περιουσία.
Κάνουµε την προσπάθεια που σας είπα µε την ολοκληρωµένη
διαχείριση, µε το πρόγραµµα της διαφοροποίησης, µε την επιλογή να απευθυνθούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούµε αν
µπορούν να µπουν και άλλοι στην καλλιέργεια, οι οποίοι έχουν
µηχανήµατα, έχουν επενδύσει και πήραν αυτήν τη βοήθεια και
τώρα απλώς κοιτούν τα µηχανήµατα και τα χωράφια τους. Αυτή
είναι µια γενικότερη πολιτική που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για να απαντήσω όµως στο συγκεκριµένο, γιατί έχετε απόλυτο
δίκιο, δεν θα ήθελα να είµαι Υφυπουργός που µε την αδράνειά
µου θα δικαιώσω τη γνωστή λαϊκή παροιµία που λέει «µεταξύ λεχώνας και µαµής χάσαµε το παιδί». Γιατί εδώ ουσιαστικά έχουµε
από τη µια µεριά την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης και από την
άλλη µεριά τον ΕΛΓΑ και ο καθένας τραβάει την ουρά του απέξω.
Κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω -και κλείνω µ’ αυτό- ότι εµείς
δώσαµε ρητή εντολή να βρεθεί λύση, να πληρωθούν αυτοί οι
λίγοι τευτλοπαραγωγοί, γιατί µπορεί στο σύνολο της ζηµίας να
είναι ελάχιστοι, όµως είναι 100% ζηµιωµένοι και αυτό είναι µια
µεγάλη αδικία και οφείλουµε να τους στηρίξουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κ.
Κουτσούκο.
Αυτό θα πει ότι «µεταξύ λεχώνας και µαµής το κρατάµε το
παιδί». Ολοκληρώσατε µε ωραίο τρόπο τον κύκλο των ερωτήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
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αναφορών και ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
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του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Ωραία πατρίδα! Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ενιαίο Μητρώο
Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο, ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων,
Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος:
Α) Ως αγροτικά προϊόντα θεωρούνται τα προϊόντα της πρωτογενούς φυτικής και ζωικής γεωργικής παραγωγής, καθώς και τα
προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας
και µεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική Επικράτεια.
Β) Ως αγροτικά εφόδια και εισροές θεωρούνται τα παραγόµενα στην Ελληνική Επικράτεια ή εισαγόµενα προϊόντα κάθε
µορφής που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία και για τους
σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων του εδαφίου Α’.
Γ) Ως έµποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών θεωρούνται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που αγοράζουν ή µεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων των εδαφίων Α’και Β’του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Ίδρυση Μητρώου
Στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ιδρύεται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και πληροφοριών µε τον
τίτλο «Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών», εφεξής καλούµενο «Μητρώο».
Άρθρο 3
Εγγραφή στο Μητρώο
1. Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλα τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έµποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών,
εφόσον λάβουν Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον
Τοµέα Α (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ) και στις κατηγορίες
01 (Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες) και 02 (Δασοκοµία και υλοτοµία). Η µη εγγραφή στο Μητρώο επιφέρει αυτοδίκαια, για τους κατά περίπτωση
συναλλασσόµενους, τις συνέπειες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόµου αυτού. Οι επαγγελµατίες αγρότες, οι οποίοι
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-

λεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α’
151) δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο του παρόντος νόµου, ενώ οι διενεργούµενες από αυτούς εµπορικές
πράξεις δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον
αφορούν αποκλειστικά σε προϊόντα δικής τους παραγωγής.
2. Με την εγγραφή του στο Μητρώο ο ενδιαφερόµενος έµπορος αποκτά Ειδικό Αριθµό Εγγραφής (Ε.Α.Ε.), ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε εγγεγραµµένο και πρέπει να αναγράφεται σε
κάθε συναφή µε τους σκοπούς του νόµου αυτού συναλλαγή του
µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ο Ε.Α.Ε.
αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε εµπορική πράξη, συναφή µε
αγροτικά προϊόντα, εφόδια και εισροές.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο εκδίδεται, µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου εµπόρου, σχετικό πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης, το οποίο έχει
ετήσια διάρκεια.
4. Η εµπορία των αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων
και εισροών διενεργείται µόνο ως προς το είδος της δραστηριότητας και τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια και εισροές για τα
οποία ο έµπορος έχει καταχωριστεί στο Μητρώο. Η καταχώριση
στο Μητρώο δεν υποκαθιστά την υποχρέωση εγγραφής στο αρµόδιο Επιµελητήριο, εφόσον επιβάλλεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
1. Η εγγραφή στο Μητρώο λαµβάνει χώρα µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και
Τεκµηρίωσης. Με την αίτησή του ο ενδιαφερόµενος αναφέρει
τους Τοµείς Εµπορικής Δραστηριότητας στους οποίους επιθυµεί
να εγγραφεί.
2. Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση µε πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή της επωνυµίας,
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, τον Κ.Α.Δ., την έδρα, την ταχυδροµική
και ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την
αίτησή του ο ενδιαφερόµενος έµπορος παρέχει τη ρητή άδεια
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να δηµοσιοποιήσει δια του Μητρώου την ταυτότητα, τον Τοµέα Εµπορικής
Δραστηριότητας, τον Α.Φ.Μ. και τον Κ.Α.Δ..
β) Εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία
της ταυτότητας, την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση,
καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας των νόµιµων εκπροσώπων
τους.
γ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δ) Βεβαίωση εγγραφής στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της έδρας τους.
ε) Πιστοποιητικό από το κατά τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο: αα)
ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το άνοιγµα διαδικασίας
συνδιαλλαγής των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός
Κώδικας), ββ) ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, γγ) ότι
οι αιτούντες και επί νοµικών προσώπων οι νόµιµοι εκπρόσωποι
αυτών δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και
δόλιας χρεοκοπίας και δδ) ότι, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση.
στ) Βεβαίωση ποινικού µητρώου τύπου Β, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι αιτούντες και επί νοµικών προσώπων οι νόµιµοι
εκπρόσωποί τους δεν έχουν καταδικαστεί για απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για
τα αδικήµατα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1409/1983.
ζ) Εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) και µεγαλύτερο των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του κάθε εµπόρου και τον όγκο των διενεργούµενων από αυτόν σχετικών εµπορικών πράξεων. Σε
περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι έµποροι, στο πλαίσιο της
εµπορικής τους δραστηριότητας, διατηρούν συναφείς εγκατα-
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στάσεις, όπως ενδεικτικά ιδιόκτητα ή µισθωµένα τυποποιητήρια,
συσκευαστήρια και διαθέτουν τις αναγκαίες ψυκτικές ή αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κατά περίπτωση και ανάλογα µε το
προϊόν, µπορεί, υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
µε την αίτησή τους, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης. Στην τελευταία περίπτωση, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία επανυποβάλλονται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα αντικειµενικά κριτήρια,
µε βάση τα οποία ορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής,
καθώς και τα κριτήρια µε βάση τα οποία κρίνεται η επάρκεια των
εγκαταστάσεων των εµπόρων προκειµένου αυτοί να απαλλαγούν
από την υποχρέωση υποβολής της.
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’ και
ε’ πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι τρεις µήνες πριν από την υποβολή ή την κατ’ έτος επανυποβολή τους. Μετά την εγγραφή στο
Μητρώο, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις
γ’, δ’ ε’ και στ’ επανυποβάλλονται σε ετήσια βάση και το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µε ηλεκτρονικό ή συµβατικό
τρόπο στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης. Η
ηλεκτρονική υποβολή λαµβάνει χώρα κατά τα οριζόµενα στα
άρθρα 2 παρ. 2 και 3 παρ. 1 του
π.δ. 150/2001 (Α’ 125 ). Η
εγγραφή των εµπόρων στο Μητρώο γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης. Για την επεξεργασία, την εγγραφή και τη δηµοσιοποίηση
των στοιχείων του Μητρώου εφαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία περί προσωπικών δεδοµένων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται
τα ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες που αφορούν στην υποβολή
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, στην εγγραφή των αιτούντων, στο ακριβές περιεχόµενο του Μητρώου, καθώς και στα δεδοµένα που καταγράφονται σε αυτό.
Άρθρο 5
Δηµοσιότητα Μητρώου
Η πρόσβαση στο Μητρώο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόµενο. Για το σκοπό αυτόν το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά τρόπο
εµφανή και ευχερώς προσβάσιµο. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες τηλεφωνική υπηρεσία, η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόµενο πληροφορίες για τα στοιχεία που αναγράφονται στο
Μητρώο. Το Μητρώο παρέχει στη δηµοσιότητα στοιχεία µόνο για
την ταυτότητα και τον Τοµέα Εµπορικής Δραστηριότητας των εγγεγραµµένων εµπόρων, συµπεριλαµβανοµένων του Α.Φ.Μ. και
του Κ.Α.Δ..
Άρθρο 6
Διοικητικές και φορολογικές συνέπειες
1. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής
Πολιτικής και Τεκµηρίωσης επιβάλλονται οι κάτωθι διοικητικές
κυρώσεις:
1) Η προσωρινή διαγραφή επιβάλλεται όταν: α) ο εγγεγραµµένος έµπορος δεν επανυποβάλλει εµπροθέσµως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ και στ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος και για όσο χρονικό
διάστηµα υφίσταται η σχετική εκκρεµότητα, β) έχει παραπεµφθεί
αµετάκλητα για το αδίκηµα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς
και για τα αδικήµατα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1409/1983 και µέχρι την έκδοση
αµετάκλητης δικαστικής απόφασης και γ) το όνοµα του εγγεγραµµένου εµπόρου έχει καταχωρισθεί στη βάση δεδοµένων
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και για το χρονικό διάστηµα που ισχύει η συγκεκριµένη καταχώριση.
2) Η οριστική διαγραφή επιβάλλεται, εφόσον ο ήδη εγγεγραµ-
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µένος έµπορος καταδικαστεί αµετάκλητα για απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, καθώς και για
τα αδικήµατα του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 1409/1983.
3) Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επιβάλλεται εφόσον έµπορος αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών καταστεί υπερήµερος για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών, ως προς εµπορικές πράξεις του
νόµου αυτού. Για την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής απαιτείται καταγγελία του ενδιαφερόµενου αγρότη και επιβάλλεται
µόνο µετά από προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφερόµενου
εµπόρου, η οποία λαµβάνει χώρα εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της ανωτέρω καταγγελίας. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διενεργείται
το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της
σχετικής καταγγελίας. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το ποσό της
εγγυητικής επιστολής παραµένει στη διάθεση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µπορεί να αναζητηθεί
από τον ενδιαφερόµενο επαγγελµατία αγρότη κατά τις διατάξεις
των άρθρων 982 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο ενδιαφερόµενος έµπορος απαλλάσσεται από κάθε συνέπεια της κατάπτωσης εάν αποδείξει ότι εξόφλησε τον επαγγελµατία αγρότη
που υπέβαλε την εις βάρος του σχετική καταγγελία, καθώς και
ότι ο τελευταίος δεν έχει εις βάρος του καµία οικονοµική απαίτηση από τις αναφερόµενες στη σχετική καταγγελία εµπορικές
πράξεις.
4) Η άσκηση από τον έµπορο ή από παρένθετο πρόσωπο ή
από συνδεδεµένο µε αυτόν έµπορο ή από επιχείρηση συµφερόντων του εµπορίας αγροτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της
πρόσκαιρης διαγραφής του συνεπάγεται την οριστική διαγραφή
του από το Μητρώο.
2. Η µη εγγραφή στο Μητρώο και η µη αναγραφή του Ε.Α.Ε.
στα σχετικά φορολογικά παραστατικά επιφέρει αυτοδίκαια τη µη
αναγνώριση από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές και για όλους
τους συναλλασσόµενους του δικαιώµατος επιστροφής του
Φ.Π.Α. και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων.
Η µη εγγραφή στο Μητρώο των ενδιαφερόµενων εµπόρων επιφέρει για τις εµπορικές πράξεις του νόµου αυτού την ακυρότητα
των σχετικών φορολογικών παραστατικών, η οποία διαπιστώνεται από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές.
Εκτός από την ακυρότητα των σχετικών φορολογικών παραστατικών, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο, το
συνολικό ύψος του οποίου µπορεί να ανέλθει µέχρι το ύψος της
σχετικής συναλλαγής. Σε καµία όµως περίπτωση, το συνολικό
ποσό του εν λόγω προστίµου δεν µπορεί να είναι µικρότερο από
χίλια (1.000) ευρώ.
Άρθρο 7
Σύνδεση του Μητρώου µε το Παρατηρητήριο
Τιµών Αγροτικών Προϊόντων
1. Με σκοπό τον καλύτερο εντοπισµό των υπευθύνων για φαινόµενα αισχροκέρδειας στην αγορά αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και
Τεκµηρίωσης µπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία του Μητρώου µε
το Παρατηρητήριο Τιµών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο έχει
συσταθεί και λειτουργεί µε την υπ’ αριθµ. 334235/10.1.2001 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Γεωργίας (Β’97 ).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση του Μητρώου µε
άλλα δηµόσια Μητρώα και την πρόσβαση σε αυτό δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων.
3. Τα τηρούµενα από: α) τη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, β) τη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής
Παραγωγής, γ) τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας, δ)
τη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ε) τον Ε.Φ.Ε.Τ., Μητρώα
Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (κ.υ.α. 257543/2003, Β’ 1122),
Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων Ζωοτροφών (κ.υ.α. 34668/2008, Β’
2422), Εµπόρων Ζωικών Προϊόντων και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (κ.υ.α. 278701/2005, Β’ 726) Εγκεκριµένων Εγκαταστάσεων Κρέατος και Προϊόντων του (κ.υ.α. 15523/2006, Β’ 1187),
Επιχειρήσεων Εµπορίας Λιπασµάτων (κ.υ.α. 394199/5224/1999, Β’
1939), Επιχειρήσεων Εµπορίας Σπόρων (υ.α. 404186/1986, Β’ 683)
και Επιχειρήσεων Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού (υ.α.
303206/1997, Β’ 461), µεταφέρονται, ενοποιούνται και αποτελούν
µέρος του Μητρώου, ως κλαδικά µητρώα. Στο Μητρώο µεταφέρονται και εφεξής τηρούνται όλα τα δεδοµένα που περιλαµβάνουν
τα ανωτέρω µητρώα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
Ίδρυση κτηνιατρείων σε Ο.Τ.Α. και στον Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 604/1977 (Α’163), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.
3170/2003 (Α’ 191) και την παράγραφο 14α του άρθρου 20 του
ν. 3399/2005 (Α’255), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται µόνο
από κτηνιάτρους. Κατ’ εξαίρεση κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές µπορούν να ιδρύουν και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου βαθµού, για αδέσποτα ζώα, καθώς και ο
Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Α.Ε., για τα
άλογα του ιπποδρόµου και για αδέσποτα ζώα και µε την προϋπόθεση ότι έχουν επιστηµονικά υπεύθυνο κτηνίατρο για τη λειτουργία τους. Τα ενδιαιτήµατα ιδρύονται και λειτουργούν από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.»
Άρθρο 9
Μισθώσεις βοσκήσιµων τόπων από Ο.Τ.Α.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του από 24.9/ 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος (Α’171) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι βοσκήσιµοι τόποι, που ευρίσκονται στην περιφέρεια οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού και
των οποίων την κυριότητα, νοµή ή κατοχή έχουν οι συγκεκριµένοι
Ο.Τ.Α., διατίθενται στους δηµότες για τη βοσκή των ζώων αυτών.
Το περίσσευµα που αποµένει διατίθεται µε δηµοπρασία. Η διάρκεια της µίσθωσης µπορεί να ορίζεται µέχρι τρεις κτηνοτροφικές
περιόδους, θερινές ή χειµερινές.»
Άρθρο 10
Δικαιούχοι αδειών πώλησης κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.
2538/1997 (Α’242) καταργείται.
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 2538/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών
προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, σε προσωπικές εταιρείες (οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες), σε ανώνυµες εταιρείες, σε εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης και συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον
διαθέτουν όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήµατος υπεύθυνο επιστήµονα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ.
463/1987 (Α’216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989
(Α’47 ) ή ισότιµου πτυχίου ή διπλώµατος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρµακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής και δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις α’ και

β’ της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου.»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 2538/1997, η οποία
αναριθµήθηκε σε παράγραφο 9 µε την παράγραφο 5 του άρθρου
22 του ν. 2945/2001 (Α’223), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 υπεύθυνος επιστήµονας του καταστήµατος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς
και αυτοπροσώπως στο κατάστηµα και είναι υπεύθυνος αυτός ή
ο νόµιµος αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας του, για
την κανονική λειτουργία του. Η αναπλήρωση του υπεύθυνου επιστήµονα γίνεται ύστερα από άδεια αναπλήρωσης που χορηγείται
από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη. Η άδεια αναπλήρωσης χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες σε περίπτωση απουσίας του για λόγους επιµόρφωσης, υγείας ή άλλους
εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
υπεύθυνου επιστήµονα. Σε περίπτωση που ο προτεινόµενος αναπληρωτής του δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών
φαρµακευτικών προϊόντων και είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ.463/1987 (Α’ 216)
ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ.109/1989 (Α’47) ή ισότιµου
πτυχίου ή διπλώµατος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, η σχετική αίτηση υπογράφεται και από τον
προτεινόµενο αναπληρωτή.»
Άρθρο 11
Μεταφορά αρµοδιοτήτων στις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
1. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
3 του π.δ. 79/2007 (Α’ 95) και οι οποίες µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 9 του ν. 3752/2009 (Α’40) είχαν µεταφερθεί στον Ε.Φ.Ε.Τ.
και αφορούν στην υγειονοµική ασφάλεια της κτηνοτροφικής παραγωγής, ανατίθεται εφεξής στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης του
πρώτου και δεύτερου βαθµού του ν. 3852/2010 (Α’87).
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσα σε έξι
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται λεπτοµερειακά και τεχνικά θέµατα που αφορούν την κατανοµή και
άσκηση των αρµοδιοτήτων της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997
Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 2520/1997 (Α’173),
όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 64 του ν.
2637/1998 (Α’200) και αντικαταστάθηκε και αναριθµήθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/2001 (Α’223), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης
της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/ 2001 (Α’223) στις
σχολικές µονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τοποθετείται και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές και µετά
τη µεταφορά τους στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και πάντως για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο της πενταετίας. Το προσωπικό
αυτό για το πιο πάνω χρονικό διάστηµα θεωρείται αποσπασµένο
στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ».»
Άρθρο 13
Πρωτοβάθµιες και Δευτεροβάθµιες
Επιτροπές Σταυλισµού
1. α) Στο πρώτο εδάφιο, καθώς και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α’217), απαλείφονται οι λέξεις «σταυλισµού και».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν. 1579/1985 (Α’217) απαλείφονται οι λέξεις «σταυλισµού ζώων
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και».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (Α’217),
που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3698/ 2008 (Α’198), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Για τον έλεγχο σταυλισµού συγκροτείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα µε απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πρωτοβάθµια
επιτροπή που αποτελείται από:
αα) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των Υπηρεσιών του Υποτοµέα
Γεωργίας της αρµόδιας περιφερειακής ενότητας, ως Πρόεδρο.
ββ) Έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δηµόσιας υγείας των
Υπηρεσιών του Τοµέα Υγείας της αρµόδιας περιφερειακής ενότητας.
γγ) Έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του Τοµέα Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος της αρµόδιας περιφερειακής ενότητας.
Όλα τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο
τακτικό µέλος. Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του Υποτοµέα Γεωργίας της αρµόδιας περιφερειακής
ενότητας.
Η εν λόγω επιτροπή είναι αρµόδια για τον έλεγχο και την παροχή γνωµοδοτήσεων σε θέµατα σταυλισµού, ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 2540/1940 και τις υγειονοµικές
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλο θέµα
συναφές µε τα ανωτέρω. Η επιτροπή για κάθε γνωµοδότησή της
συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία
της περιφερειακής ενότητας.
β) Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται δευτεροβάθµια
επιτροπή για τον έλεγχο σταυλισµού ζώων, η οποία αποτελείται
από:
αα) Τον προϊστάµενο των Υπηρεσιών του Υποτοµέα Γεωργίας
της οικείας περιφέρειας, ως Πρόεδρο.
ββ) Έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τοµέα
Υγείας της οικείας περιφέρειας.
γγ) Έναν προϊστάµενο Διεύθυνσης των Υπηρεσιών του Τοµέα
Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος της οικείας περιφέρειας.
Όλα τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία µε το αντίστοιχο
τακτικό µέλος.
Καθήκοντα γραµµατέα ασκεί υπάλληλος των Υπηρεσιών του
Υποτοµέα Γεωργίας.
Η δευτεροβάθµια επιτροπή είναι αρµόδια για την παροχή γνωµοδοτήσεων επί προσφυγών των ενδιαφεροµένων κατά των
πρωτοβάθµιων αποφάσεων. Η δευτεροβάθµια επιτροπή γνωµοδοτεί για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δηµόσια υγεία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 2540/1940 και τις υγειονοµικές
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η επιτροπή για κάθε περίπτωση γνωµοδότησης συντάσσει και υποβάλλει πρακτικό στον
οικείο περιφερειάρχη.»
Άρθρο 14
Ζητήµατα Γ.Ο.Ε.Β. ή Τ.Ο.Ε.Β.
Για απαιτήσεις τρίτων που δηµιουργούνται από τη λειτουργία
και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Ν.Π.Ι.Δ., ευθύνεται µόνο το νοµικό
πρόσωπο του Γ.Ο.Ε.Β. ή Τ.Ο.Ε.Β.. Τα διοικητικά όργανα ή οι
υπάλληλοί του ευθύνονται έναντι του Γ.Ο.Ε.Β. ή Τ.Ο.Ε.Β. για την
αποζηµίωση που κατέβαλαν σε τρίτους για παράνοµες πράξεις
ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αµέλεια.
Άρθρο 15
Ισχύς του νόµου
Ο νόµος αυτός ισχύει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.”
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισµού».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Του ιδίου Υπουργείου.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων
Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της Συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για την κύρωση της σύµβασης µε την οποία τροποποιούνται άρθρα της Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ουσιαστικά η κατανοµή των
ψήφων, προς όφελος των οικονοµιών των χωρών σε ανάπτυξη
και σε µετάβαση.
Στην αρµόδια επιτροπή δεν ψηφίσαµε τη συγκεκριµένη σύµβαση, γιατί θεωρούµε ότι η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βραχίονας της
Παγκόσµιας Τράπεζας, η οποία βρίσκεται σε άµεση διασύνδεση
µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Δηλαδή αποτελούν ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν και αξιοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου, των
µονοπωλιακών οµίλων, συµβάλλουν στην εκµετάλλευση αγορών
και πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και στην εκµετάλλευση
χωρών και λαών.
Ο συσχετισµός ο οποίος αποτυπώνεται στους οργανισµούς
αυτούς, όπως ακριβώς κατανέµεται µε βάση τις ψήφους, εκφράζει τις σχέσεις ανισότητας που καθορίζονται στη διεθνή καπιταλιστική οικονοµία, καθώς επίσης και το δεσµό και το συσχετισµό
δύναµης, όπως αυτός αποτυπώνεται στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα και πυραµίδα. Η όποια αλλαγή στην κατανοµή των ψήφων
αποτυπώνει την αµφισβήτηση ή και τις ενδεχόµενες αλλαγές σ’
αυτόν το συσχετισµό. Όµως αυτή η αλλαγή δεν µπορεί να αναιρέσει, να αµφισβητήσει και να αλλάξει το χαρακτήρα, τον προσανατολισµό και το περιεχόµενο των συγκεκριµένων οργανισµών. Αυτοί οι οργανισµοί δεν µπορούν να επανιδρυθούν, δεν
µπορούν να εκφράσουν την ισοτιµία στις σχέσεις αντιµετώπισης
των χωρών, προς όφελος πολύ περισσότερο των λαών τους.
Και από αυτήν την άποψη εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε
τη συγκεκριµένη σύµβαση ούτε να την καταψηφίσουµε, γι’ αυτό
ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», γιατί ακριβώς η τυχόν καταψήφισή της θα
εµφανιζόταν ότι θέλουµε να παραµείνουν δοσµένοι συσχετισµοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Καραθανασόπουλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και όποιος ψηφίζει
«ΠΑΡΩΝ» παίρνει το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως, σαφώς.
Κηρύσσεται περαιωµένη, λοιπόν, η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας...
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θέλετε να µιλήσετε
γι’ αυτό;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία. Δεν ήσασταν
εδώ γι’ αυτό δεν σας είδα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
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Η συνάδελφος κ. Αµµανατίδου από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει το λόγο,
για πέντε λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να διευκρινίσω ότι ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», καθώς
θεωρούµε ότι σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να παραµείνει ο
δεδοµένος σηµερινός συσχετισµός δύναµης στη Διεθνή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης µε τις αναπτυσσόµενες και µε
οικονοµίες σε µετάβαση χώρες, να έχουν µικρότερο λόγο και
ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Δεν θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε θετικά αυτήν τη σύµβαση για τον προφανή λόγο, ότι δεν
έχουµε αυταπάτη, ότι η ενίσχυση του ρόλου τους θα έχει µεγάλες και καίριες συνέπειες και επιπτώσεις ως προς τον προσανατολισµό και το περιεχόµενο της ίδιας της Διεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αλλά και συνολικότερα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Όπως έχει διεξοδικά αναλυθεί και αναφερθεί η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης είναι οργανισµός της Παγκόσµιας Τράπεζας, ο οποίος παρέχει δάνεια και τεχνική βοήθεια
σε αναπτυσσόµενες και µη ανεπτυγµένες χώρες στους τοµείς
της γεωργίας, δικαιοσύνης, Δηµόσιας Διοίκησης, πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης, χρηµατοοικονοµικών, υγείας,
βιοµηχανίας και άλλων τοµέων.
Όπως όµως είχαµε αναφέρει και στην επιτροπή, η ουσία είναι
ότι προωθεί το νεοφιλελεύθερο µοντέλο στις δανειζόµενες
χώρες, το οποίο σαφώς και δεν επιτρέπει δηµόσιες επενδύσεις
και οικονοµικό προγραµµατισµό, ενώ επίσης σε πολλές περιπτώσεις προωθεί έργα, τα οποία τελικά είναι ζηµιογόνα για το περιβάλλον.
Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των οργανισµών, όπως είναι και
η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έχει δεχθεί
µεγάλη κριτική για τη νεοαποικιακή πολιτική, που εφάρµοζαν σε
πλείστες όσες περιπτώσεις από το 1998 έως και τώρα. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, έχουν ληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες,
ως απάντηση στον τρόπο λειτουργίας τους και το νεοφιλελεύθερο προσανατολισµό τους.
Παρόµοια πρωτοβουλία ήταν η Τράπεζα του Νότου στη Λατινική Αµερική που στηρίζεται σε δηµοκρατικές αρχές διαχείρισης
και αποσκοπεί στο να θέσει σε εφαρµογή τις διεθνείς συµβάσεις
για τα ανθρώπινα κοινωνικά και πολιτισµικά δικαιώµατα, σε αντίθεση µε το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα. Επίσης, η όλη της αρχιτεκτονική στηρίζεται σε τελείως
διαφορετικά, σαφώς δηµοκρατικότερα χαρακτηριστικά, όπως
είναι η υιοθέτηση της αρχής: µια χώρα µια ψήφος, η χρηµατοδότηση δηµοσίων επενδύσεων, η αποδέσµευση από χρηµατιστικές αγορές, η λογοδοσία υπαλλήλων κ.ο.κ..
Τέλος, να σας υπενθυµίσω ότι πολλές χώρες του νότου αξιοποίησαν τις εξαγωγές τους πρώτων υλών κατά τη δεκαετία του
2000, για να αποδεσµευτούν από την κηδεµονία αυτών των οργανισµών.
Στην περίπτωση της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης υπενθυµίζουµε ότι το σύστηµα λήψης αποφάσεων και
η διάρθρωση του δικαιώµατος ψήφου των χωρών είναι εξαιρετικά άνισα. Φυσικά δεν ισχύει το µία χώρα, µία ψήφος, όπως
ισχύει στην Τράπεζα του Νότου, αλλά υπάρχει το διπλό σύστηµα
όπου κάθε χώρα διαθέτει κάποιες βασικές ψήφους και κάποιες
ακόµη βάσει των µετοχών που κατέχουν. Η Ευρώπη και η Αµερική έχουν τη µερίδα του λέοντος και κατά συνέπεια υπήρχε και
υπάρχει η αναγκαιότητα για µία αναθεώρηση του συστήµατος,
καθώς το 9% των πλουσιότερων χωρών διαθέτει το 40% των
ψήφων.
Η κύρωση αυτή αφορά ακριβώς αυτό το ζήτηµα της αναθεώρησης των ψήφων και θα πρέπει να εγκριθεί από τα 3/5 των
χωρών µελών, που κατέχουν το 85% των ψήφων. Με τη ρύθµιση
αυτή η ισχύς των ψήφων των αναπτυσσόµενων και σε µετάβαση
χωρών, αυξάνεται κατά 3,13%. Η αναθεώρηση, όσο και αν επί
της ουσίας δεν αλλάζει δραστικά το συσχετισµό δυνάµεων, θεωρείται σηµαντική για το ίδιο το προφίλ της τράπεζας, καθώς
όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι φωνές που δεν θεωρούν και
εξαιρετικά δηµοκρατικό το σύστηµα. Όµως, η αύξηση τελικά
είναι µικρή και δεν υποκαθιστά την αδικία του συστήµατος και
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συγκεκριµένα την αδικία στο σύστηµα λήψης αποφάσεων.
Τα ποσοστά µιλούν εύγλωττα από µόνα τους. Εφόσον η κύρωση επιτευχθεί, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιαπωνία, η Βρετανία
και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής θα κατέχουν το 37,87% των
ψήφων, δηλαδή θα χάσουν ποσοστά της τάξης του 1,05%, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ το 0,5%, ενώ αντιστοίχως οι αναπτυσσόµενες
και σε µετάβαση χώρες, όπως είναι η Κίνα, θα κερδίσουν 1,64%.
Εµείς για το ζήτηµα της Παγκόσµιας Τράπεζας έχουµε διατυπώσει απόψεις και ζητάµε την επανίδρυση, την ισότιµη συµµετοχή όλων των χωρών και τη ριζική αλλαγή των πολιτικών του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Όµως, για να συµβεί αυτό, θα πρέπει και αυτή η τράπεζα να
υπάρχει και να παίζει έναν άλλο ρόλο. Συγκεκριµένα, χρειάζεται
µια γενικότερη ανατροπή του συστήµατος των διεθνών σχέσεων
και φυσικά µια αλλαγή συσχετισµού δύναµης.
Θα ήθελα όµως –αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε- να κάνω
µια επισήµανση. Το ελληνικό Κοινοβούλιο µε την παρούσα κύρωση καλείται να αποδεχθεί την αναγκαιότητα για περισσότερη
δηµοκρατία στη λήψη αποφάσεων, την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της φωνής των αναπτυσσόµενων χωρών, κάποιες από τις
οποίες κατά το παρελθόν ζήτησαν τον περιορισµό της εφαρµογής του νεοφιλελεύθερου µοντέλου της αγοράς.
Την ίδια στιγµή, στα καθ’ ηµάς, υιοθετούµε την ακριβώς αντίθετη πολιτική. Με τις δύο πρόσφατες Συνόδους Κορυφής του
Μαρτίου προωθήθηκε το διφυές σχήµα: Οικονοµική διακυβέρνηση και Σύµφωνο για το Ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το σχήµα αυτό δεσµεύει την οικονοµική πολιτική σε µια κατεύθυνση που επιχειρεί να απαντήσει στις αδιέξοδες προκλήσεις
της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης µέσα από την ύφεση, την ανεργία
και τη γενικευµένη λιτότητα και βαθαίνοντας ταυτόχρονα τις ουσιαστικές αποκλίσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μου αφαιρείτε το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Όχι, δεν σας
αφαιρώ το λόγο. Κυρία Αµµανατίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εντάξει, τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ για την οµιλία σας.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ»
για πολύ συγκεκριµένους λόγους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία, έγινε κατανοητό. Σας ευχαριστούµε πολύ.
Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος από τα άλλα κόµµατα να
λάβει το λόγο; Όχι.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Κύρωση της
Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας
της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της
Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η τροποποίηση των Άρθρων Συµφωνίας της Διε-
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θνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που υιοθετήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 596 Απόφαση, Μέρος Α’, του Συµβουλίου
των Διοικητών, στις 30 Ιανουαρίου 2009, το κείµενο της οποίας
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σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της τροποποίησης των Άρθρων
Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (α.ν.766/1945, Α’ 315) που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της τροποποίησης.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική,
Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε
θέµατα καινοτοµίας».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία.
Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή και εδώ µπορούν
να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκεκριµένη διµερής Σύµβαση ανάµεσα στην Ελληνική Δηµοκρατία και την Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Βραζιλίας επιβεβαιώνει κάτι για το οποίο ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
συνεχίζουµε και επιµένουµε, ότι δηλαδή στις διεθνείς εµπορικές
και οικονοµικές µπορεί να υπάρξουν ανάµεσα στα κράτη διµερείς συµφωνίες, οι οποίες µπορεί –ανάλογα τους συσχετισµούς
δύναµης και τις προτεραιότητες- να βασίζονται στην ισοτιµία και
στο αµοιβαίο συµφέρον.
Από αυτήν την άποψη, δεν αποτελεί για την Ελλάδα µονόδροµο η συµµετοχή της σε ιµπεριαλιστικές, περιφερειακές ενώσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και καθορίζει
ακριβώς το χαρακτήρα, το περιεχόµενο και το πλαίσιο αυτών των
διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι στο
προοίµιο της συγκεκριµένης σύµβασης αποτυπώνεται πως το
πλαίσιο λειτουργίας αυτής της διακρατικής σύµβασης εντάσσεται στη λογική, στους προσανατολισµούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παίρνει υπ’ όψιν τις ευρωενωσιακές πολιτικές.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, στη συγκεκριµένη διµερή σύµβαση εξυπηρετούνται, κατά τη γνώµη µας, τα συµφέροντα των
µονοπωλιακών επιχειρηµατικών οµίλων, τόσο των ελληνικών, όσο
και αυτών που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία.
Αυτό αποτυπώνεται και στα άρθρα 2 και 3, όπου ουσιαστικά
ακόµα και οι προτεραιότητες, που καθορίζουν σε ποιους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας θα υπάρξει αυτή η διακρατικότητα της συµφωνίας, αυτές καθορίζονται από τις ανάγκες των
µονοπωλιακών οµίλων.
Από αυτήν την άποψη ακόµη και τα ζητήµατα της έρευνας και
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της τεχνολογίας εντάσσονται και υποτάσσονται στις ανάγκες των
επιχειρηµατικών οµίλων και στη δράση τους. Γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο το όλο πλαίσιο το οποίο θέλει να διαµορφώσει, δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής δράσης.
Κατά συνέπεια, η υλοποίηση της συγκεκριµένης διακρατικής
σύµβασης δεν µπορεί, κατά τη γνώµη µας, να έχει σαν αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση, την ικανοποίηση, τη βελτίωση της θέσης
και των αναγκών των λαϊκών στρωµάτων.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη διακρατική
σύµβαση και ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ». Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», ακριβώς γιατί θέλουµε να αναδείξουµε το γεγονός ότι µπορεί να
υπάρχουν και άλλες σχέσεις στη διεθνή οικονοµία, όχι µόνο η
συµµετοχή σε περιφερειακές ενώσεις, αλλά διακρατικές σχέσεις
οι οποίες να επιδιώκουν το ισότιµο και αµοιβαίο συµφέρον. Αυτό,
όµως, σηµαίνει µια συνολική αλλαγή των συσχετισµών δύναµης,
στον προσανατολισµό και σε εθνικό επίπεδο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Καραθανασόπουλο.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και
Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική
και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την οικονοµική, επιστηµονική και
τεχνολογική συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 3 Απριλίου 2009, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται
από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 αυτής.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): 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
είκοσι δυο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το
Γυµνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Και βεβαίως είναι και η κ. Μαρία Σκραφνάκη και ο κ. Μαρκογιαννάκης. Από το Ηράκλειο είναι όλοι. Όλο το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν,
είναι εδώ ενωµένο δυνατό.
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Μόνη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Νάνο,
έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, όπως ειπώθηκε και στην επιτροπή, κάθε άλλο
παρά εδραιώνεται η ειρήνη στην περιοχή των χωρών αυτών,
αλλά και παγκόσµια. Η εµπειρία δείχνει ότι γίνεται διαµελισµός
κρατών για την εξυπηρέτηση των οικονοµιών και των ενεργειακών συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου και τίποτε άλλο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα που ζούµε αυτές τις
µέρες, πέρα από τις ανατολικές χώρες, είναι η Λιβύη. Η Γαλλία,
η Ιταλία, αλλά και άλλες ιµπεριαλιστικές χώρες σέρνουν την Ελλάδα από πίσω για να στηρίζει τις επιλογές των χωρών αυτών,
για τα συµφέροντα των εταιρειών του πετρελαίου.
Κατά την άποψή µας, δεν έχουν να κερδίσουν οι λαοί της Ελλάδας και του Αζερµπαϊτζάν τίποτα και από αυτήν τη νέα συµφωνία η οποία γίνεται. Το δείχνει και η εµπειρία όλων αυτών των
συµβάσεων, οι οποίες έχουν προηγηθεί και υπογραφεί µέχρι
τώρα και επιβεβαιώνει τη θέση µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζοντας το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο για εκµετάλλευση των
λαών, χρηµατοδοτεί µέσω προγραµµάτων τέτοιες κατευθύνσεις
για να δώσει και διέξοδο στο συσσωρευµένο κεφάλαιο το οποίο
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έχει. Έτσι, θα απορροφηθούν συνεργασίες -και µέσω των ελληνικών- και πολυεθνικές επενδύσεις και στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Εκµεταλλεύονται τη φθηνή
εργατική δύναµη που υπάρχει στην περιοχή –κάτι αντίστοιχο που
προσπαθεί και η ελληνική Κυβέρνηση µέσω άλλων χωρών- να εκµεταλλευθούν τους λαούς εδώ, το λαό µας και να κάνουν επενδύσεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, εξάλλου και η ελληνική Κυβέρνηση, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µε
τη στήριξη των άλλων κοµµάτων, παίρνει αποφάσεις σε βάρος
των εργαζοµένων για µείωση του εργατικού κόστους, νέα προνόµια και φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο. Οι νέες τεχνολογίες,
αντί να βελτιώνουν τις εργασιακές συνθήκες στον καπιταλισµό,
δυστυχώς αποτελούν όργανο εκµετάλλευσης των εργαζοµένων,
χάσιµου νέων θέσεων εργασίας και αντίστοιχα, πλουτισµού του
κεφαλαίου.
Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραµε προηγούµενα
καταψηφίζουµε τη Συµφωνία µε το Αζερµπαϊτζάν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Απόστολο Νάνο.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον
τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του
Αζερµπαϊτζάν για συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις
16 Φεβρουαρίου 2009, της οποίας το κείµενο σε πρωτότυπο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9
αυτής.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισµού».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 31-3-2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις συνεδριάσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν φθάσει στο Προεδρείο τέσσερις
επιστολές.
Η πρώτη είναι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ. Ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ως
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Νίκο Καραθανασόπουλο. Επίσης, ο κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει ως ειδικό αγορητή την Βουλευτή Β’ Πειραιά του ΚΚΕ και Αντιπρόεδρο της
Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει ειδική αγορήτρια την Βουλευτή κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
Κύριε Παπαγεωργίου, µιλάτε για δεκαπέντε λεπτά από του Βήµατος.
Σας ακούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα σπουδαίο νοµοσχέδιο, που αφορά τη διάρθρωση, τη δοµή και τη λειτουργία
ενός µεγάλου τοµέα της οικονοµίας.
Είναι γνωστό ότι η αγορά στη χώρα µας πάσχει από µεγάλα
διαρθρωτικά προβλήµατα, ενώ υπάρχει έλλειψη λειτουργίας του
σωστού και ελεύθερου ανταγωνισµού. Εν πολλοίς, θα έλεγα ότι
η αγορά στη χώρα µας, δυστυχώς, λειτουργεί πληµµελώς, λειτουργεί ατελώς και δεν λειτουργεί ο ανταγωνισµός, όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες ανάγκες και οι συνθήκες της κοινωνίας
και της οικονοµίας.
Αψευδής µάρτυρας αυτής της λειτουργίας χρόνια τώρα και
κοινή πεποίθηση και συνείδηση όλων µας είναι οι εναρµονισµένες πρακτικές, που τις έχουµε λίγο-πολύ διαπιστώσει και διακριβώσει, είναι η λειτουργία των καρτέλ, είναι η λειτουργία των
ενδοοµιλικών συµφωνιών, είναι οι κρυφές συµφωνίες µεταξύ
εταιρειών, η ολιγοπώληση, η µονοπώληση της αγοράς, αλλά και
η λειτουργία των µονοψωνίων. Είναι µία κατάσταση νοσηρή, που
δεν επιτρέπει, όπως προείπα, τη σωστή λειτουργία του ανταγωνισµού.
Όλα αυτά τα φαινόµενα, προφανώς δεν αφήνουν να λειτουργήσει η αγορά και ο ανταγωνισµός επ’ ωφελεία της οικονοµίας,
της κοινωνίας και των πολιτών. Έτσι, αναπτύσσονται συνθήκες
κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας, συνθήκες που στο τέλος απολήγουν σε βάρος των πολιτών και της κοινωνίας. Καθηλώνονται
οι παραγωγικές δυνάµεις και οι επιχειρήσεις, καθώς και κλάδοι
από έλλειψη οξυγόνου. Γίνεται µεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίων σε βάρος της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αυτή λίγο-πολύ είναι η κατάσταση, η οποία κάνει επιτακτική,
κατά τη γνώµη µου, την ανάγκη καθιέρωσης ενός νέου πλαισίου

λειτουργίας της αγοράς, την αλλαγή του υφιστάµενου πλαισίου
λειτουργίας της αγοράς για να απελευθερωθούν οι δυνάµεις και
να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός και να λειτουργήσουν κανόνες
ορθά στον τοµέα της αγοράς.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατά τη γνώµη µου, είναι ένα πάρα πολύ καλό νοµοσχέδιο, ανταποκρίνεται απόλυτα στις συνθήκες και στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες και, φυσικά, αυτό τεκµαίρεται από τρία
σηµεία:
Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που γίνεται µία προσπάθεια καθολικής προσέγγισης της λειτουργίας της αγοράς, γι’ αυτό η
πρόταση νόµου της Κυβέρνησης έχει ένα χαρακτήρα καθολικής
παρέµβασης στην αγορά, δεδοµένου ότι στο παρελθόν, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε περίπου δεκατρείς παρεµβάσεις
για αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, οι οποίες απεδείχθησαν ατελέσφορες, οι οποίες στην πράξη απεδείχθησαν και
ήταν «µερεµέτια», ενώ δεν απάλειφαν αυτούς τους κινδύνους
που περιέγραψα. Κατ’ αυτήν την έννοια, η συνολική λύση που
προτείνεται µε αυτό το νοµοσχέδιο για την καθιέρωση πλαισίου
λειτουργίας της αγοράς είναι σωστή.
Το δεύτερο, είναι ότι έχει ενσωµατώσει όλη την προηγούµενη
εµπειρία από τη χώρα µας, τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και τη διεθνή πραγµατικότητα.
Το τρίτο, και το σοβαρό, επίσης, είναι ότι ενσωµατώνει όλες
τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Έτσι, θεωρώ ότι καθίσταται αυτό το νοµοσχέδιο µε βάση την ενσωµάτωση της εµπειρίας, της λογικής
και των νοµοθετηµάτων της Ευρωπαϊκής Ζώνης γενικότερα, ένα
πολύ καλό νοµοσχέδιο.
Βασίζεται δε ουσιαστικά σε πέντε άξονες: Ο πρώτος άξονας
αφορά στη θεσµική θωράκιση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και
την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της µε την αλλαγή του τρόπου
διορισµού –διορίζεται πλέον από τη Βουλή- την αύξηση της θητείας, την καθιέρωση της λογοδοσίας και τη διεύρυνση των
ασυµβιβάστων στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε τον καθορισµό στρατηγικών στόχων και την παροχή δυνατότητας και προτεραιοτήτων
για εξέταση υποθέσεων µε βάση το δηµόσιο συµφέρον και την
καθιέρωση συγκεκριµένων κριτηρίων, αφού καθιερώνονται εν
τοις πράγµασι συγκεκριµένα κριτήρια.
Το τρίτο σηµείο, είναι ότι δίδει τη δυνατότητα επέµβασης στην
επιτροπή για άρση ρυθµιστικών εµποδίων που στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό µε την υιοθέτηση κλαδικών ερευνών και τη γνωµοδότηση στα σχέδια νόµου.
Το τέταρτο σηµείο, είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος
των προβλεποµένων κυρώσεων µε αύξηση και θέσπιση νέων.
Και το πέµπτο, είναι η εναρµόνιση των διατάξεων µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας της Επιτροπής. Ειδικότερα, καταργείται η διάταξη του ν.703/77 που προβλέπει τη γνωστοποίηση
των λεγόµενων «µικρών συγκεντρώσεων» για λόγους χαρτογράφησης και, επίσης, την υποχρέωση γνωστοποίησης συµπράξεων
σε πλήρη εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτοί είναι οι πέντε σοβαροί
άξονες του νοµοσχεδίου και θα ήθελα να αναφερθώ εν τάχει στα
κεφάλαια, αφού θα έχουµε τη δυνατότητα στην κατ’ άρθρον συζήτηση να πάµε άρθρο-άρθρο. Είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο,
καθώς έχει πενήντα δύο άρθρα και πολλές διατάξεις.
Ξεκινώ από το Κεφάλαιο Πρώτο. Όσον αφορά το Κεφάλαιο
Πρώτο, στην ουσία καθορίζεται ο τρόπος απαγόρευσης των συµπράξεων, δεύτερον, η καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, τρίτον, η συγκέντρωση επιχειρήσεων,
τέταρτον, οι αποδείξεις για τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων,
πέµπτον, η προηγούµενη γνωστοποίηση για συγκέντρωση των
επιχειρήσεων, έκτον οι έλεγχοι συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.
Ένα άλλο σηµείο είναι η διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού
που αφορούν τις συγκεντρώσεις, η αναστολή, η πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων, ο υπολογισµός του κύκλου εργασιών και
τελευταία η κανονιστική παρέµβαση στους κλάδους της οικονοµίας. Στην ουσία είναι ο πυρήνας της στρατηγικής, που επιχειρεί
να βάλει κανόνες στην αγορά.
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Το Κεφάλαιο Δεύτερο, αφορά στην ουσία την ενίσχυση της
λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού που, όπως ξέρουµε
όλοι, είναι ένα όργανο το οποίο λειτουργούσε πληµµελώς. Λειτουργούσε χωρίς ορθολογικά κριτήρια. Λειτουργούσε εκεί ως
έτυχε. Γι’ αυτό είχαµε αυτήν τη «χλωµή» παρέµβαση όλα αυτά
τα χρόνια στο χώρο της αγοράς.
Με το Κεφάλαιο Δεύτερο, λοιπόν, καθορίζεται ο ρόλος της
Επιτροπής Ανταγωνισµού και των οργάνων της, οι πειθαρχικές
διαδικασίες, οι αρµοδιότητες της επιτροπής, η εξέταση των υποθέσεων από την επιτροπή, ο κανονισµός λειτουργίας και η διαχείριση της επιτροπής, καθώς τα έσοδα και ο προϋπολογισµός
της.
Η νοµική της υποστήριξη ήταν πληµµελής και εδώ υπάρχουν
προβλέψεις για την ενίσχυση της νοµικής υπόστασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Περιγράφονται οι αρµοδιότητες του προέδρου, η ίδρυση και η λειτουργία του γραφείου νοµικής
υποστήριξης της επιτροπής, η οργάνωση και το προσωπικό της,
η διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού και οι
γνωµοδοτικές της αρµοδιότητες, η σχέση της µε τις άλλες ρυθµιστικές αρχές, οι εξουσίες της επιτροπής επί παραβάσεων, η
άρση αρµοδιότητας, η αναστολή και η περάτωση της διαδικασίας, η δηµοσίευση των αποφάσεών της και η ετήσια έκθεσή της.
Εδώ πρέπει να σχολιάσουµε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού, ως
εθνική αρχή, στην ουσία µετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή και
µε τον τρόπο που ορίζεται, αλλά και µε τις αναφορές της και µε
τη λειτουργία της.
Άρα, σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται µε τα άρθρα και τις
διατάξεις του πλήρως οι διαδικασίες ενίσχυσης και ανεξαρτητοποίησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προκειµένου να πετύχει
τους στόχους ελέγχου της αγοράς, τους στόχους εµπέδωσης
κανόνων ελεύθερης λειτουργίας, ελεύθερου ανταγωνισµού στην
οικονοµία.
Στο Κεφάλαιο Τρίτο, καθορίζεται η ένδικη προστασία µε την
προσφυγή ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Καθορίζεται ο τρόπος προσφυγής, η χορήγηση προσωρινής διαταγής, τα ένδικα
µέσα, τα ειδικά τµήµατα που συγκροτεί το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, ο γενικός επίτροπος –που είναι ένας νέος θεσµός που
δηµιουργείται µε τη νοµοθετική πρωτοβουλία- και η δικαιοδοσία
άλλων δικαστηρίων.
Στο Κεφάλαιο Τέταρτο, περιγράφονται οι καταγγελίες, η συνοπτική διαδικασία επί των καταγγελιών.
Στο Κεφάλαιο Πέµπτο, περιγράφονται οι υποχρεώσεις της επιχείρησης και οι εξουσίες έρευνας µε την ανάγκη παροχής πληροφοριών εκ µέρους των επιχειρήσεων, τη διεξαγωγή ερευνών,
τις έρευνες σε κλάδους οικονοµίας ή σε τύπους συµφωνιών που
πραγµατοποιούνται, περιγράφονται επίσης οι υποχρεώσεις εχεµύθειας.
Στο Κεφάλαιο Έκτο, περιγράφεται η διαδικασία της παραγραφής για την επιβολή κυρώσεων.
Στο Κεφάλαιο Έβδοµο, περιγράφονται οι ποινικές κυρώσεις
µε την υποχρέωση της ανακοίνωσης των παραβάσεων.
Στο Κεφάλαιο Όγδοο, περιγράφονται οι διαδικασίες των
τελών.
Στο Κεφάλαιο Ένατο, περιλαµβάνονται οι τελικές διατάξεις για
την έκτακτη εφαρµογή του νόµου, τη δηµοσίευση των αποφάσεων, την εφαρµογή διατάξεων περί κλήτευσης και επιδόσεων,
την είσπραξη των προστίµων.
Τέλος στο Κεφάλαιο Δέκατο, περιγράφονται οι µεταβατικές
διατάξεις, οι καταργούµενες διατάξεις, ρυθµίσεις θεµάτων Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, καθώς και η έναρξη ισχύος του
νόµου.
Αυτά, λίγο - πολύ είναι τα κεφάλαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει όµως να σας πω την άποψή µου αναφορικά µε
τα δύο πρώτα κεφάλαια, αυτά που αφορούν την ενίσχυση του
ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται ενδυνάµωση µε προσωπικό, χρειάζεται λειτουργίες που θα
καθιστούν αντικειµενική και ευέλικτη τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, χρειάζεται πρόσθετους κανόνες και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία τίθενται στο πρώτο κεφάλαιο.
Πιστεύω ότι θα αποφύγουµε αυτά τα οποία ήταν διαχρονικά
προβλήµατα, δηλαδή υποθέσεις και έρευνες, οι οποίες λίµναζαν
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όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν απεδίδετο στην ουσία δίκαιο, ποτέ
δεν τιµωρούνταν οι παραβάτες, ποτέ δεν είχαµε θεραπευτική παρέµβαση σε περιπτώσεις εναρµονισµένων πρακτικών, σε περιπτώσεις καρτελοποίησης της αγοράς. Ελπίζουµε και πιστεύουµε
ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο, µε αυτό το εγχείρηµα θα γίνει ένα
καινούργιο ξεκίνηµα.
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπήρξε
παρά πολύ µεγάλο στάδιο διαβούλευσης την προηγούµενη περίοδο και µέσα από την ανάρτηση στο διαδίκτυο, αλλά πάνω απ’
όλα από τις παρεµβάσεις των φορέων και τη συζήτηση που έγινε
στη Βουλή και στην επιτροπή σε στάδιο τεσσάρων ηµερών συζήτησης.
Υπήρξε µια εφεκτική στάση της Κυβέρνησης και µια προσπάθεια να ενσωµατώσει ό,τι δηµιουργικό υπήρχε σαν προτάσεις και
αυτό είναι προς έπαινο της Κυβέρνησης.
Πιστεύω ότι και κατά τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ, της συζήτησης εδώ στην Ολοµέλεια η πρακτική αυτή που επιδείξατε θα
είναι ωφέλιµη για να καταλήξουµε σε ένα νοµοσχέδιο. Και δεν
είναι προς έπαινο απλά της Κυβέρνησης, είναι αν δεν έχεις στοιχεία κατά κάποιο τρόπο κοµπορρηµοσύνης για την παράταξη η
οποία φέρνει στη Βουλή αυτό το νοµοθέτηµα.
Πιστεύω ότι αν το διαβάσει κανένας εµβριθώς θα δει ότι είναι
ένα νοµοσχέδιο, που είναι παρά πολύ καλά δουλεµένο. Είναι νοµικά επεξεργασµένο άριστα, είναι ένα νοµοσχέδιο που προσπαθεί µε καθολικό και γενικό τρόπο να κάνει παρέµβαση στην
αγορά, για να απαντήσει σε αυτό που είναι αίτηµα όλων, είναι αίτηµα της περιόδου δηλαδή η ελεύθερη, σωστή λειτουργία του
ανταγωνισµού και της αγοράς στη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου.
Καλώ στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
Παρακαλώ κύριε Χατζηδάκη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία από την ιδεολογία της
είναι προφανώς υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της υγιούς
επιχειρηµατικότητας, του ελεύθερου ανταγωνισµού. Γι’ αυτό το
λόγο είµαστε ενάντια στα καρτέλ, τα οποία θεωρούµε ότι νοθεύουν τον ανταγωνισµό και συκοφαντούν τελικά την ελεύθερη
αγορά.
Η µάχη για την προστασία της υγιούς επιχειρηµατικότητας και
για την προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή είναι,
χωρίς καµµιά αµφιβολία, µια δύσκολη µάχη για κάθε κυβέρνηση.
Και η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι ένα από τα βασικά όπλα σ’
αυτήν την προσπάθεια.
Και επειδή, υποθέτω, ότι και στη συνέχεια θα ακουστούν
πολλά ως προς το ζήτηµα που θα αναφέρω τώρα, θέλω να πω
ότι για διάφορα µπορείτε να µας κατηγορήσετε για την περίοδο
2004-2009. Αλλά σε σχέση µε τον ανταγωνισµό και παρά τη γνωστή υπόθεση για το γάλα -για την οποία πάντως υπήρξε άµεση
και ακαριαία αντίδραση της τότε κυβέρνησης- και το θεσµικό
πλαίσιο βελτιώθηκε και τα πρόστιµα αυξήθηκαν εντυπωσιακά.
Και µιλώ για τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού.
Συγκεκριµένα –και τα στοιχεία έχουν κατατεθεί στη Βουλήαπό το 1995 µέχρι το 2003, επιβλήθηκαν πρόστιµα της τάξεως
των 13,7 εκατοµµυρίων ευρώ. Ενώ την περίοδο 2004-2009 επιβλήθηκαν πρόστιµα της τάξης των 241 εκατοµµυρίων ευρώ. Δηλαδή στην πενταετία αυτή, είχαµε δεκαοκτώ φορές ψηλότερα
πρόστιµα απ’ ό,τι στην προηγούµενη οκταετία.
Υπάρχει και ένας δεύτερος µύθος που καλλιεργείτο από το
ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, και αφορούσε το γεγονός ότι τα πρόστιµα αυτά, δήθεν, επιβάλλονταν, αλλά δεν εισπράττονταν. Αυτό
δεν ισχύει και έχουν κατατεθεί επίσης στοιχεία στη Βουλή, τα
οποία αποδεικνύουν το αντίθετο. Για παράδειγµα, στο θέµα των
αεροπορικών καυσίµων, από τα 9 εκατοµµύρια που είχε επιβάλει
πρωτοδίκως τότε η Επιτροπή Ανταγωνισµού, τα 7 εκατοµµύρια,
δηλαδή το 80% του προστίµου επιβλήθηκε τελεσιδίκως στη συνέχεια από το εφετείο. Και στην περίπτωση του γάλακτος, από
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τα 38 εκατοµµύρια πρόστιµο που είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, τα 23 εκατοµµύρια επιβλήθηκαν και από
το εφετείο.
Από την πλευρά µας είχαµε κάνει µία ακόµη προσπάθεια το
καλοκαίρι του 2009, µε το ν.3784, προκειµένου να βελτιώσουµε
περαιτέρω το δίκαιο του ανταγωνισµού. Και αυτό το κάναµε µε
προσαρµογή στο Κοινοτικό Δίκαιο, µε ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού –γιατί είναι µία ανεξάρτητη
αρχή, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάµε και άκουσα και αντίθετες
απόψεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου- και µε στήριξη του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η διάταξη για
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των πέντε από τα εννέα
µέλη της επιτροπής ήταν µία καινοτόµος διάταξη για το ελληνικό
δίκαιο. Όπως επίσης ήταν καινοτόµος και η διάταξη για τη λειτουργία της επιτροπής σε τρία τµήµατα, έτσι ώστε να έχουµε
επιτάχυνση του έργου της επιτροπής κατά τα πρότυπα του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Δεν τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
ισχυριστώ ότι δεν υπήρχαν ή δεν υπάρχουν, περιθώρια βελτιώσεως. Ασφαλώς, υπάρχουν τέτοια περιθώρια και είµαστε έτοιµοι
καλόπιστα να δεχθούµε θετικές ρυθµίσεις.
Θέλω να θυµίσω ότι το ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, υπερθεµάτιζε ασφαλώς προς αυτήν την κατεύθυνση και γι’ αυτό το λόγο,
άλλωστε, είχε καταψηφίσει το δικό µας νόµο. Δεν του άρεσε εκείνος ο νόµος, διότι θεωρούσε ότι οι ρυθµίσεις του ήταν αναχρονιστικές και απαράδεκτες. Εν πάση περιπτώσει, αν ανατρέξετε
στα Πρακτικά, µπορείτε να βρείτε τους χαρακτηρισµούς.
Και στο προεκλογικό του πρόγραµµα είχε µία βασική υπόσχεση, την ίδρυση αντιµονοπωλιακής αρχής. Η υπόσχεση αυτή,
όπως ίσως θα ξέρετε, ξεχάστηκε κατά πανηγυρικό τρόπο, µπήκε
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και ευτυχώς, διότι δεν χρειαζόµαστε καινούργιες αρχές, αλλά χρειαζόµαστε, η µία και συγκεκριµένη Αρχή Ανταγωνισµού που έχουµε να λειτουργεί
σωστότερα.
Στη συνέχεια, η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θυµήθηκε µια άλλη πιο µετριοπαθή πρόταση, όπως ήταν
αυτή για Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου. Και θα ήθελα να πω ότι και αυτή η ιδέα, ευτυχώς, επίσης ξεχάστηκε.
Και προχωρήσαµε στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα.
Κατά βάση, αυτό το σχέδιο νόµου κωδικοποιεί το ισχύον δίκαιο
του ανταγωνισµού, πηγαίνοντας ακόµα και πίσω στο θεµελιώδη
ν.703/77 και κάνει αλλαγές στη σύνθεση και στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Εµείς ξεκαθαρίσαµε ήδη από την επιτροπή ότι είµαστε αντίθετοι επί της αρχής στο νοµοσχέδιο αυτό. Ξεκαθαρίσαµε και τους
λόγους. Οι λόγοι, λοιπόν, αυτοί είναι πάρα πολύ σαφείς:
Πρώτον, διότι το νοµοσχέδιο αυτό προχωρεί σε κάποιες τροποποιήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που περιορίζουν τα όπλα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Παραδείγµατος χάριν, περιορίζει
τις γνωστοποιήσεις σε περίπτωση συγκεντρώσεων. Εµείς είχαµε
ήδη περιορίσει τις γνωστοποιήσεις µε τον περσινό νόµο, αλλά
πλέον οι γνωστοποιήσεις καταργούνται απολύτως. Και αν δεν
υπάρξει ένα αρχείο στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, καθώς δεν
υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή, η επιτροπή κινδυνεύει να µην
κάνει σωστά τη δουλειά της.
Επίσης, παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο άρθρο 25 µειώνει τα πρόστιµα για τις ενώσεις επιχειρήσεων. Δίνει, δηλαδή,
τη δυνατότητα στην επιτροπή να µειώσει τα πρόστιµα για τις
ενώσεις επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι δεν ήξεραν για την παράβαση. Αυτό είναι αντίθετο στη νοµολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Υπάρχουν, επίσης, διατάξεις που δείχνουν διάθεση παρέµβασης στο έργο της επιτροπής. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που
συµβαίνει µε τη σύνθεση της επιτροπής. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε πλήρη αλλαγή της συνθέσεως µιας ανεξάρτητης αρχής,
όπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Τελικά, µετά από παρέµβαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –αποτυπώνεται και στις διάφορες
εκδόσεις του µνηµονίου- η σύνθεση της επιτροπής αλλάζει εν
µέρει. Έχω εδώ τις διάφορες εκδοχές του µνηµονίου, την αρχική
και αυτήν την τέταρτη εκδοχή, όπου φαίνεται η επίσηµη θέση της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Υπάρχουν, επίσης, διατάξεις µε τις οποίες ο Υπουργός έχει
έναν αυξηµένο ρόλο, πράγµα που για µας είναι αρνητικό, διότι
άλλος είναι ο ρόλος ενός οιονεί δικαστηρίου, όπως η Επιτροπή
Ανταγωνισµού και άλλος ο ρόλος του Υπουργού. Ακόµη περισσότερο, υπάρχουν διατάξεις που περιορίζουν την ταχύτητα της
επιτροπής.
Με βάση τον ισχύοντα νόµο, η επιτροπή λειτουργεί σε τρία
τµήµατα. Αυτά τα τρία τµήµατα µειώνονται και περιορίζονται σε
δύο. Η κοινή λογική λέει ότι ταχύτερα προχωρεί το έργο µιας
επιτροπής, όταν λειτουργεί σε τρία τµήµατα, απ’ ότι όταν λειτουργεί, κύριε συνάδελφοι, σε δύο. Επίσης, οι προθεσµίες µέσα
στις οποίες λαµβάνονται οι αποφάσεις διευρύνονται από έξι
µήνες σε δώδεκα έως δεκατέσσερις µήνες.
Όλες αυτές οι διατάξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του
ΠΑΣΟΚ, είναι προς αρνητική κατεύθυνση και δεν θα είναι προς
ψόγον να τις ξαναδείτε, διότι πραγµατικά δεν επιτυγχάνεται βελτίωση, αλλά χειροτέρευση, σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση. Αυτή είναι µια πρώτη δέσµη λόγων, τους οποίους
απορρίπτουµε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι δύο πιο πολιτικοί, αν θέλετε,
λόγοι. Ο ένας απ’ αυτούς έχει να κάνει µε την προσπάθεια οικειοποίησης της κωδικοποίησης. Αν ανατρέξετε δηλαδή στα δελτία
Τύπου του Υπουργείου και στις συζητήσεις που κάναµε στην επιτροπή, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έγινε προσπάθεια ακόµη και
ο θεµελιώδης νόµος, ο ν.703/1977, να παρουσιαστεί ως έργο της
παρούσης Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε, αλλά η
εξαπάτηση έχει και κάποια όρια!
Όπως επίσης, είναι για εµάς ιδιαίτερα αρνητικό αυτό το οποίο
συνέβη µε τη διαδροµή αυτού εδώ του νοµοσχεδίου. Ασφαλώς,
χάρη στις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το νοµοσχέδιο αυτό βελτιώθηκε στην πορεία. Όµως, αν δείτε, πραγµατικά,
τι συνέβαινε στο αρχικό σχέδιο νοµοσχεδίου, το οποίο από το
Δεκέµβριο είχε παρουσιαστεί από το Υπουργείο ως κάτι καινοτόµο, θα δείτε πως εδώ η Ελλάδα έχει πάρει διαζύγιο από τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εδώ έχω ένα δηµοσίευµα από το «ΒΗΜΑ» στις 2 Ιανουαρίου
2011, το οποίο αναφέρεται –χωρίς ποτέ να έχει διαψευσθεί- σε
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία µεταξύ άλλων –
µεταξύ των ενστάσεων σε σχέση µε τη λειτουργική ανεξαρτησία
της επιτροπής, την αλλαγή της συνθέσεως κ.λπ.- εστιάζεται στη
διάταξη, µε την οποία, όπως λέει το δηµοσίευµα, στερείται από
την επιτροπή το δικαίωµα να επιβάλλονται πρόστιµα στις επιχειρήσεις που θα συλλαµβάνονται να κερδοσκοπούν ή να παραβιάζουν τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισµού. Πράγµατι, η
αρχική εκδοχή του νοµοσχεδίου αυτό προέβλεπε. Στη συνέχεια
το δηµοσίευµα λέει ότι αυτό µπήκε λόγω του ότι κάποιος συνεργάτης του Υπουργού είχε την ιδέα αυτή. Πάντως, την ώρα που
υπήρχαν τέτοιες απαράδεκτες και αναχρονιστικές διατάξεις και
αποσύρθηκαν µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µην
εµφανίζεστε εδώ ισχυριζόµενοι ότι φέρνετε ένα καινοτόµο νοµοσχέδιο! Ευτυχώς που υπήρξαν οι παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και µετριάστηκε το κακό. Περί αυτού πρόκειται.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δική µας τοποθέτηση. Από
εκεί και πέρα, το είδατε και στην επιτροπή -όσοι είστε µέλη της
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου- ότι εµείς δείξαµε εποικοδοµητική στάση. Δεν ήµασταν αντίθετοι παντού. Και καταθέσαµε
προτάσεις πάρα πολύ συγκεκριµένες σε πολλά και διαφορετικά
άρθρα. Η θέση µας δεν ήταν άρνηση. Η θέση µας ήταν αντιπρόταση. Υπερψηφίσαµε άρθρα και κάναµε εναλλακτικές προτάσεις.
Εναλλακτικές προτάσεις, που, δυστυχώς, στο µεγαλύτερο µέρος
τους δεν εισακούστηκαν και ελπίζουµε στις επόµενες δυο µέρες
η Κυβέρνηση να εκµεταλλευτεί τη συζήτηση στην Ολοµέλεια της
Βουλής για να κάνει δεκτές κάποιες από αυτές.
Να αναφέρω ποιες ήταν οι προτάσεις, γιατί θέλω να είµαι πολύ
συγκεκριµένος. Θα σας τις πω σε τίτλους.
Να µην περιοριστεί το πεδίο εφαρµογής της γνωστοποίησης
σε περίπτωση συγκεντρώσεων, για να έχει περισσότερα όπλα
στα χέρια της η Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Να µην αυξηθούν οι προθεσµίες για τη γνωστοποίηση, για τη
διαδικασία εξέτασης και έκδοσης αποφάσεων.
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Σκεφτείτε το, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Από
τη µια, διαµαρτυρόµαστε για τα καρτέλ και ότι δεν εκδίδονται
αποφάσεις και από την άλλη, αυξάνετε τις προθεσµίες. Δεν µπορεί να θέλετε και τα δύο.
Προτείνουµε να µην περιοριστεί η λειτουργία της επιτροπής
σε δύο τµήµατα και να παραµείνει όπως είναι σήµερα, σε τρία
τµήµατα. Όχι γιατί ήταν δική µας πρόταση. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος εγωισµού. Είναι θέµα κοινής λογικής και αποτελεσµατικότητας.
Να γίνουν πιο αυστηρά τα κωλύµατα των µελών όταν εγκαταλείπουν την επιτροπή. Με το νοµοσχέδιό σας επιτρέπεται πλέον
–ενώ δεν επιτρεπόταν πριν- η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και περιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εµφανίζονται στην
επιτροπή τα απερχόµενα µέλη της, για να υπερασπιστούν υποθέσεις, από τρία σε δύο χρόνια.
Να δηµιουργηθεί Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Το κωµικοτραγικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι τη διάταξη για το Γραφείο
Εσωτερικού Ελέγχου, που ήταν στο δικό µας νόµο, την είχατε
ψηφίσει. Ανατρέξτε στα Πρακτικά της Βουλής. Είχατε ψηφίσει
αυτήν τη διάταξη. Και σήµερα, ενώ ήταν από τις λίγες διατάξεις
που τότε είχατε ψηφίσει, την καταργείτε. Για ποιο λόγο; Δεν είστε
συνεπείς µε τον εαυτό σας.
Τέλος, προτείνουµε να αποφευχθεί η σύγχυση αρµοδιοτήτων
µε την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς. Την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς, εµείς τη συστήσαµε και τη στηρίζουµε, όταν
εσείς θέλατε να την καταργήσετε. Ευτυχώς δεν την καταργήσατε, αλλά τώρα προχωρείτε στο αντίθετο άκρο και της δίνετε
αρµοδιότητες που, εν µέρει, είναι αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Αντί να επιλύσετε τα προβλήµατα, θα τα κάνετε
χειρότερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µάχη για την επικράτηση των
αρχών του ελεύθερου ανταγωνισµού είναι µια δύσκολη µάχη και
πρέπει όλοι -καθώς όλοι υπηρετούµε τα συµφέροντα των Ελλήνων καταναλωτών και θέλουµε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η
επιχειρηµατικότητα- να είµαστε ενωµένοι σ’ αυτήν τη µάχη, καταθέτοντας συγκεκριµένες προτάσεις. Αυτό κάνουµε από την
πλευρά µας.
Το ΠΑΣΟΚ το 2009 θεωρούσε το νοµοσχέδιό µας ανεπαρκές.
Τώρα φέρνει ρυθµίσεις που αποδέχεται, ως ένα βαθµό, το βασικό κορµό εκείνου του νοµοσχεδίου, αλλά φέρνει και άλλες,
στις οποίες αναφέρθηκα, διατάξεις που χειροτερεύουν την κατάσταση, που πάνε προς λάθος κατεύθυνση.
Το ΠΑΣΟΚ το 2009 –δείτε το στα Πρακτικά- µας κατηγορούσε
για παρεµβατισµό στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Τώρα µε το νοµοσχέδιο αυτό, η πρόθεσή του είναι να ελέγχει τα πάντα ο
Υπουργός.
Το 2009 στη συζήτηση του τότε νοµοσχεδίου, µας κατηγορούσε πως δήθεν αφήνουµε ελεύθερα τα καρτέλ και τώρα έρχεται µε διάταξη, µε την οποία δεν επιβάλλονται πρωτοδίκως
πρόστιµα στα καρτέλ. Ανήκουστη διάταξη, στην οποία θέλω να
επιµείνω, διότι, πραγµατικά, νοµίζω και ο τελευταίος Έλληνας
εντυπωσιάζεται.
To 2009 µας κατηγορούσαν για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για
τα καύσιµα. Τώρα, ενώ προέβλεπαν πληθωρισµό 2%, ο πληθωρισµός πήγε στο 5% και στα καύσιµα η Ελλάδα από ένατη φθηνότερη χώρα της Ευρώπης έγινε η δεύτερη ακριβότερη ή ακόµα
και η πιο ακριβή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας της αγοράς και του
ελέγχου των καρτέλ έχει πολύ µεγάλες δυσκολίες. Με βάση τις
προεκλογικές δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ θα περίµενε κανείς ότι το
κυβερνών κόµµα θα κινείτο προς άλλη κατεύθυνση σε σχέση µε
αυτή στην οποία έχει κινηθεί. Υπάρχει µεγάλη απόσταση µεταξύ
θεωρίας και πράξης. Οι πολίτες βλέπουν και σας κρίνουν και
καλό είναι να κάνετε εγκαίρως τις διορθωτικές κινήσεις. Η επικοινωνιακή σας πολιτική δεν πρόκειται να σας σώσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Καλώ στο Βήµα την ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος και Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
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κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Ορίστε, κυρία Νικολαΐδου, έχετε το λόγο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε δεν µπορούµε να το δούµε αποσπασµένο από τη συνολικότερη οικονοµική πολιτική, που έχουν αποφασίσει Κυβέρνηση,
Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε τη συναίνεση, επί της ουσίας, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ. Αυτή
είναι η πολιτική που εφαρµόζεται από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Δεν µπορούµε να το δούµε επίσης αποσπασµένο και από τις εξελίξεις στην οικονοµία και τα νέα µέτρα που δροµολογούνται
αυτές τις µέρες, νέα λεηλασία του λαού για την περίοδο 20112015 ύψους 28 δισ. µαζί µε τα 50 δισ. από την «αξιοποίηση» κατά την προσφιλή έκφραση της Κυβέρνησης- επί της ουσίας
εκποίηση, της δηµόσιας περιουσίας, µέτρα που εκτιµάµε ότι θα
διαλύσουν ό,τι έχει αποµείνει και θα κάνουν «κόλαση» τη ζωή του
λαού, ακριβώς για να προστατεύσουν την κερδοφορία των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Ποια είναι αυτά τα µέτρα; Νέα µείωση των µισθών στο δηµόσιο
και περικοπές κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων µε βάση
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Μη µας απαντήσετε ότι
κάποια απ’ αυτά έχουν διαψευστεί από κυβερνητικούς παράγοντες ή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο λαός έχει εµπειρία
και ξέρει ότι όταν αυτά έντεχνα «σερβίρονται», σε λίγο θα έλθουν
και στην πράξη. Περικοπή ή µερική κατάργηση φορολογικών
απαλλαγών. Γύρω στα 980 ήταν αυτές οι απαλλαγές, ιατρικές
δαπάνες, δίδακτρα, ενοίκια, στεγαστικά δάνεια και πολλά άλλα.
Αύξηση συντελεστή ΦΠΑ δεκάδων εµπορευµάτων και υπηρεσιών
στο 23% από 9% που σήµερα φορολογούνται. Νέες άγριες περικοπές στην υγεία, µεγάλες αυξήσεις στα τιµολόγια πρώην
ΔΕΚΟ.
Το ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι στον Πειραιά η ΔΕΗ κόβει
το ρεύµα καθηµερινά σε περισσότερα από διακόσια νοικοκυριά;
Αυτά δεν είναι δικά µας στοιχεία. Από το κατάστηµα της ΔΕΗ στα
Καµίνια εκδίδουν τα απαραίτητα έγγραφα γι’ αυτές τις διακοπές
ρεύµατος σε όλη την επικράτεια του Πειραιά και αυτές ξεπερνούν τα διακόσια νοικοκυριά κάθε µέρα.
Όλα αυτά έχουν συναποφασιστεί και τα έχουν συνυπογράψει
η Κυβέρνηση µε την τρόικα. Ο δε µεγαλοεπενδυτής και διαχειριστής ισχυρών µονοπωλιακών κεφαλαίων κ. Σόρος περιοδεύει και
στη χώρα µας για να «κατεβάσει» νέες ιδέες και να εκφράσει αισιοδοξία για τη διάσωση της Ελλάδας, αρκεί να επιδειχθεί συνέπεια στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Δίνει τις συµβουλές του,
φυσικά µε το αζηµίωτο.
Την ίδια στιγµή όµως η Κυβέρνηση προχωρά σε νέο πακέτο
στήριξης τραπεζών και µονοπωλιακών οµίλων ύψους 30 δισ., µειώνει δραστικά τους φορολογικούς συντελεστές για τα επιχειρηµατικά κέρδη και µερίσµατα, ετοιµάζει νέο πακέτο γύρω στα 9
δισ. για τις επιχειρήσεις, χαρίζει βεβαιωθέντα χρέη 33 δισ. ευρώ
σε µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου, επιδοτεί τις εργοδοτικές εισφορές και πολλά άλλα. Έχουµε δηλαδή από τη µια κανονικότατη ισοπέδωση του λαού και από την άλλη ενίσχυση της
πλουτοκρατίας.
Δεν πρόκειται όµως ο λαός να περιµένει αυτήν τη φορά τουλάχιστον, διότι αυτό που ακούγεται απ’ όλους, το «δεν πάει
άλλο», το ζει και το καταλαβαίνει καθηµερινά ακόµη καλύτερα.
Δεν πρόκειται να περιµένει, λοιπόν, «µε σταυρωµένα χέρια» για
να πτωχεύσει. Είναι σίγουρο ότι όχι µόνο απλά θα αντιδράσει.
Θα συγκρουστεί σε µια κατεύθυνση να ανατρέψει αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που συζητάµε όχι µόνο δεν διαφοροποιείται, αλλά έρχεται να διευκολύνει την τάση συγκέντρωσης
του κεφαλαίου. Οι µετοχικές εταιρείες, τα µονοπώλια ξεπηδούν
από τον ελεύθερο ανταγωνισµό, παράγονται από την ίδια την
αγορά. Ολιγοπωλείται η αγορά. Πουθενά στον κόσµο δεν έχει
µπει φραγµός σε αυτήν τη διαδικασία. Απόδειξη αποτελεί η ευρωπαϊκή εµπειρία: Πέντε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις ελέγχουν περισσότερο από το 80% της αγοράς τηλεπικοινωνιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καρτέλ γάλακτος, µπίρας, τα ακτοπλοϊκά µονοπώλια είναι µια άλλη απόδειξη του βαθµού στον
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οποίο µπορούν να λειτουργήσουν οι ρυθµίσεις περιορισµού
τους. Γι’ αυτό χαρακτηρίσαµε το νοµοσχέδιο που έχει τίτλο:
«Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισµού» ουτοπικό, αντιδραστικό,
αντιλαϊκό και ότι είναι πιο πίσω από τον προηγούµενο ν.703/1977
περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασία του
ελεύθερου ανταγωνισµού.
Έρχεται να διευκολύνει την τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Παραδείγµατα πολλά. Τα τελευταία
νοµοσχέδια που πέρασαν για απελευθέρωση επαγγελµάτων,
απελευθέρωση µεταφορών και πολλά ακόµα, το αποδεικνύουν
ξεκάθαρα. Δεν πείθει η Κυβέρνηση ότι στόχος της είναι η καταπολέµηση των µονοπωλίων, γι’ αυτό και ο τίτλος είναι υποκριτικός.
Στην εισηγητική έκθεση µε σαφήνεια διατυπώνεται ότι ενσωµατώνει την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία και επιστηµονική εξέλιξη στον τοµέα της προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισµού και στοχεύει πρωτίστως στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των σχετικών κανόνων στη
χώρα. Αναλύει πέντε συγκεκριµένους άξονες µεταξύ των οποίων
ο πρώτος αναφέρεται στη θεσµική θωράκιση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που έχει σχέση και µε το
άρθρο 12. Αύριο θα τα πούµε ίσως λίγο αναλυτικότερα. Θα
σταθώ λίγο στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Πιστεύω ότι η θέση
µας για τις ανεξάρτητες αρχές είναι γνωστή. Υπάρχει όµως
πλέον και η εµπειρία από τη λειτουργία τους. Έρχονται στην κυριολεξία για να νοµιµοποιήσουν τις κυβερνητικές πολιτικές χωρίς
να φαίνονται. Αποκτούν και θεσµικές αρµοδιότητες για να απαλλάξουν από τα δύσκολα την εκάστοτε κυβέρνηση.
Δεν είναι θέµα προσώπων και ούτε φυσικά έχουµε τίποτα µε
τα πρόσωπα που κάθε φορά απαρτίζουν αυτές τις αρχές. Φαίνεται όµως ότι ακόµα και κάποιες προσπάθειες που έκαναν -στη
συγκεκριµένη αρχή- να επιβάλουν ορισµένα πρόστιµα µε παρεµβάσεις των κυβερνήσεων, πάγωσαν. Άλλωστε οι έξι από τους
οκτώ ουσιαστικά τοποθετούνται από τον εκάστοτε Υπουργό. Και
δεν είναι αιτιολογία για την καλύτερη λειτουργία, για παράδειγµα, ότι οι δύο -Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος- θα εκλέγονται από
τη Διάσκεψη Προέδρων και οι υπόλοιποι φυσικά θα ορίζονται
από τον Υπουργό.
Σε σχέση βέβαια µε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας στη λειτουργία της, πρέπει να σηµειώσω ότι στο άρθρο 13 ήµασταν οι
µόνοι που, όχι απλά κάναµε µια παρατήρηση, αλλά, εκφράσαµε
την αντίρρησή µας και τονίσαµε ότι δεν µπορεί η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας να αποκτήσει τη διαδικασία της πειθαρχικής διαδικασίας, δηλαδή, να την ξεκινήσει, διότι αυτό ερχόταν,
εκτός των άλλων, σε αντίθεση µε τον Κανονισµό της Βουλής, συγκεκριµένα του άρθρου 43α, παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 138.
Πήρατε υπ’ όψιν σας αυτήν την ένστασή µας και αλλάξατε το
συγκεκριµένο σηµείο. Αντικαταστήσατε το άρθρο 13, παράγραφος 1, στο οποίο αναγραφόταν ότι «κινεί Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας» και βάλατε το «κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο».
Απαλλάσσετε µεν τη Βουλή απ’ αυτήν την αρµοδιότητα, που δεν
µπορούσε να την έχει, ενισχύοντας τον κυβερνητικό έλεγχο, δηλαδή την Κυβέρνηση. Η µόνη που δεν ενισχύεται στη λειτουργία
της είναι φυσικά η ανεξάρτητη αρχή.
Τα ίδια µε την εισηγητική έκθεση πρέπει να πω ότι τα υποστήριξε και διά ζώσης ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Χρυσοχοΐδης, σηµειώνοντας ότι το
σχέδιο νόµου έχει, πρώτον, την έννοια της κωδικοποίησης και
την πλήρους εναρµόνισης µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Αυτό
είναι γνωστό. Τόνισε ότι έχουµε προσαρµοστεί και ότι έχουµε
πλήρως εξοµοιωθεί. Αύριο-µεθαύριο µετά την ψήφιση του νόµου
και η δική µας Επιτροπή Ανταγωνισµού θα λειτουργεί κατά απόλυτο όµοιο τρόπο µε αυτόν που λειτουργούν οι επιτροπές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν µπήκε στον κόπο, όµως, ο κ. Χρυσοχοΐδης να κάνει έστω
και µία αναφορά, ένα µίνι απολογισµό για τα αποτελέσµατα υλοποίησης του προηγούµενου νόµου και των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων, που τις περισσότερες φορές οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ –µαζί µε τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας- έφερ-
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ναν και τις ψήφιζαν.
Να, γιατί δεν µπορούµε να το δούµε αποσπασµένο από τη συνολικότερη οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται και από τη σηµερινή Κυβέρνηση, πολιτική που στο όνοµα και µε πρόσχηµα την
αντιµετώπιση της κρίσης και του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού,
η Κυβέρνηση δροµολογεί και κλιµακώνει µία συνολικότερη επίθεση διαρκείας, χωρίς τέλος, στην εργατική τάξη, στα λαϊκά
στρώµατα της πόλης και της υπαίθρου, µε µοναδικό σκοπό να
πληρώσουν τις συνέπειες της κρίσης οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα. Ταυτόχρονα, όµως, ικανοποιεί τις σηµερινές απαιτήσεις και ανάγκες των µονοπωλιακών
οµίλων, διασφαλίζει, δηλαδή, την κερδοφορία τους, σε οξυµένες
συνθήκες εν µέσω καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και της όξυνσης
του ανταγωνισµού µιας επίθεσης, η οποία οδηγεί ευρύτατα λαϊκά
στρώµατα στην απόλυτη επιδείνωση της θέσης τους.
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει, προσπαθώντας να
εξαπατήσει, να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό ότι η καταδίκη σε
αργό θάνατο των ευρωπαϊκών λαών, µαζί και του ελληνικού, που
αποφασίστηκε στις Συνόδους Κορυφής στις 11 και 25 Μάρτη, µε
την υιοθέτηση των θέσεων για το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας
ή Σύµφωνο για το Ευρώ, είναι νίκη της Ελλάδας, νίκη της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού.
Με τον αέρα, δε, αυτών των αποφάσεων των Συνόδων Κορυφής, απαντώντας την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός σε επίκαιρες
ερωτήσεις για την ακρίβεια, τα λουκέτα των µικρών επιχειρήσεων, την ανεργία, το χρέος και την κρίση, η συζήτηση µεταξύ
ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας εξελίχθηκε για άλλη µια φορά σε
ένα δικοµµατικό ping pong, επιχειρώντας, µε τη συµβολή και του
ΛΑΟΣ, να φορτώσουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο και όλοι µαζί
να κρύβουν την αλήθεια, να αθωώνουν επιχειρηµατικούς οµίλους
- καρτέλ, τράπεζες –και την Ευρωπαϊκή Ένωση- για να κρύψουν
ότι είναι συνένοχοι, ότι µαζί υπηρετούν την ισχυροποίηση και την
ανταγωνιστικότητά τους και ότι ουσιαστικά συναινούν στα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα.
Γι’ αυτό πιστεύουµε ότι είναι αδιέξοδος, επικίνδυνος για το λαό
αυτός ο δρόµος της ανάπτυξης που υπηρετεί την κερδοφορία
και την ανταγωνιστικότητα του µεγάλου κεφαλαίου.
Μονόδροµος για τον απλό κόσµο, για τους εργαζόµενους, για
όλους είναι η οργανωµένη ανυπακοή και συµµαχία, για να υπάρξει µια ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα µονοπώλια. Και φυσικά,
κάτω από µία λαϊκή εξουσία.
Είναι αυτονόητο –το δηλώσαµε και στη συζήτηση στην επιτροπή- ότι καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου επί της αρχής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, την κ. Βέρα
Νικολαΐδου.
Παρακαλώ τον ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τον κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο, να λάβει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε άπτεται του χαρακτήρα του οικονοµικού µας συστήµατος.
Το οικονοµικό µας σύστηµα προσδιορίζεται στις δοµές του και
στον χαρακτήρα του, στον τρόπο λειτουργίας του, όχι από την
ολοκλήρωση του µητροπολιτικού, καπιταλιστικού κέντρου, αλλά
από τα περιφερειακά χαρακτηριστικά της χώρας µας.
Η συζήτηση για την υπόθεση της προστασίας του ανταγωνισµού είναι µία συζήτηση που ξεκίνησε από την εποχή του λιµπεραλισµού, του ελεύθερου ανταγωνισµού πραγµατικά, όπου δεν
είχε συσσωρευτεί το κεφάλαιο σε λίγα χέρια, δεν είχε πάρει χρηµατιστηριακό χαρακτήρα, δεν είχαν αναπτυχθεί οι βιοµηχανίες
τόσο πολύ, δεν είχαν γίνει µονοπώλια και ολιγοπώλια, υπήρχε
ένας ανταγωνισµός µε πρωταρχικές συσσωρεύσεις.
Αυτό, όµως, που σήµερα συζητάµε είναι µία πραγµατικότητα
την οποία οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε. Και τι οφείλουµε να
αντιµετωπίσουµε στο στρεβλό συµπληρωµατικό χαρακτήρα του
ελληνικού καπιταλισµού; Να αντιµετωπίσουµε την αισχροκέρδεια, τον αθέµιτο ανταγωνισµό, να αντιµετωπίσουµε τα µονοπώλια, να αντιµετωπίσουµε εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες
κερδοσκοπούν σε βάρος του πολίτη, εκτοπίζουν από τον ανταγωνισµό τις µικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν βρίσκουν πρό-
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σβαση και σηµεία πώλησης, γιατί διαµορφώνονται συµπράξεις,
διαµορφώνονται συµφωνίες, καρτέλ, καθορίζονται τιµές.
Να σας δώσω ένα παράδειγµα. Πριν από µια δεκαπενταετία,
ζήσαµε όλοι πως καταστράφηκε η µεγαλύτερη συνεταιριστική
επιχείρηση γάλατος. Πρόσφεραν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υψηλότερες τιµές στο γάλα και µετά, όταν τη διέλυσαν, επιτέθηκαν
στους παραγωγούς του γάλατος, στους κτηνοτρόφους και τους
έδωσαν τη µισή τιµή από ό,τι πρόσφερε η συνεταιριστική πριν.
Τα ζήσαµε αυτά. Αυτό είναι το αποτέλεσµα του συστήµατός µας.
Στην Ελλάδα είχαµε πάρα πολλά µικρά σούπερ µάρκετ, παντοπωλεία τα λέγαµε. Εκτοπίστηκαν από την εισβολή του ξένου κεφαλαίου. Φτιάχτηκαν µεγάλες αλυσίδες. Τι αντιµετωπίζει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού συγκεκριµένα;
Αντιµετωπίζει φαινόµενα, τα οποία έχουν να κάνουν, όπως
είπα, µε το κλείσιµο των µικρών µας επιχειρηµατικών δράσεων,
βιοτεχνιών, προµηθευτικών προσπαθειών συγκέντρωσης και τυποποίησης µε το να προτιµούνται τα ειδικά προϊόντα, να µπαίνουν στα ράφια. Όσοι έχουµε δουλέψει στην αγορά, όπως εγώ,
µε τους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς στο µεγάλο εγχείρηµα
που, δυστυχώς, πολέµησε το ΠΑΣΟΚ εκ των έσω, ξέρουµε ότι
ήταν µια προοδευτική κίνηση η υπεράσπιση του καταναλωτή και
πολεµήθηκε άγρια το καταναλωτικό συνεταιριστικό κίνηµα. Γιατί;
Γιατί ήθελαν να υπερασπιστούν τα συµφέροντα του µεγάλου
ξένου κεφαλαίου, το οποίο µε τις αλυσίδες του εισέβαλε στη
χώρα και ολόκληροι κλάδοι έχουν απαλλοτριωθεί, έχουν κατακυριευθεί και βλέπουµε τι ακριβώς συµβαίνει. Έχουµε µια Επιτροπή Ανταγωνισµού, της οποίας γίνεται τώρα επιχείρηση
«λίφτινγκ», επιχείρηση ανανέωσης καθηκόντων και ρόλων.
Θα έλεγε κάποιος ότι αυτό που επιχειρείται τώρα είναι πάνω
σε σαθρή βάση, γιατί το πρόβληµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού
είναι η αναποτελεσµατικότητα κατ’ αρχάς, είναι η αναρµοδιότητα
κατά δεύτερον, είναι η ανικανότητα έλλειψης σύνθεσης κατά τρίτον και είναι η καθυστέρηση η τεράστια, την οποία διαπιστώνουµε στο να παρέµβει. Πέντε µήνες καθυστέρηση, ένα χρόνο
στη συνέχεια, µε τις ενστάσεις στο δεύτερο χρόνο, στα δικαστήρια µε τις αναβολές τον τρίτο και τον τέταρτο. Μα, πότε θα υπάρχει πραγµατικά παρέµβαση ρύθµισης, αν πούµε ότι είχε την
πρόθεση;
Εδώ, όµως, συµβαίνουν τραγικά πράγµατα. Βγαίνει ο υπάρχων
και συνεχίζων πρόεδρος, ως ανέφερε ο Υπουργός και κάνει σε
µια ηµερίδα για τα θέµατα αυτά αναφορές ότι στην Ελλάδα
υπάρχει ο νόµος της σιωπής, τα καρτέλ βασιλεύουν τα προβλήµατα στον τοµέα των καυσίµων είναι τα πάρα πολλά πρατήρια
και ο ίδιος δεν µπορεί να παρέµβει, για να δώσει λύσεις. Κοροϊδευόµαστε.
Παρενέβη ποτέ ουσιαστικά; Τους κάλεσε; Τους έβαλε στο σκαµνί; Ποιους; Τους χρηµατοδότες των κοµµάτων σας, της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Αστειεύεστε; Έγινε καµµία παρέµβαση στο καρτέλ τσιµέντου ποτέ; Απαγορεύεται. Είναι η µαφία
από πίσω. Φοβόµαστε. Το καρτέλ του τσιµέντου θα καθορίσει
πόσο τσιµέντο θα πουληθεί εκτός Ελλάδας και πόσο θα διατεθεί
εντός της χώρας. Παρέµβαση; Καµµία, ποτέ.
Έγινε παρέµβαση στις αναφυόµενες ελληνικές επιχειρήσεις
µπίρας, οι οποίες κατέβηκαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και κερδίζοντας εκεί τις προσφυγές τους αναγκάστηκαν να προσαρµοστούν και να διορθώσουν τη στάση τους τα σούπερ µάρκετ -τα
σηµεία πώλησης- στα οποία έβαζε βέτο δεσπόζουσα και κυρίαρχη εταιρεία του κλάδου;
Είδαµε, λοιπόν, ουσιαστικά η Επιτροπή Ανταγωνισµού να
πραγµατοποιεί το καθήκον της; Και ο παριστάµενος Υπουργός
είχε πει: «Όχι, δεν το πραγµατοποιεί». Και εµείς επιχειρούµε να
κάνουµε κάτι καλύτερο.
Άρα, η δοµή, την οποία έχετε στήσει για να λύσετε το πρόβληµα είναι στα θεµέλιά της, όπως είπαµε, εντελώς λαθεµένη.
Διότι στην Ελλάδα, αυτήν τη στιγµή, µε αυτόν το χαρακτήρα του
περιφερειακού καπιταλισµού, µε το µεταπρατικό αεριτζίδικο κεφάλαιο, µε το σύστηµα των ολιγοπωλίων, τα οποία καθορίζουν
τιµές, καθορίζουν ό,τι θέλουν και τι προϊόντα θα προτιµήσουν,
που έχουµε τις τιµές Βρυξελλών -προσέξτε- να είναι φθηνότερες
από τις τιµές Αθηνών και µάλιστα, πολλές φορές σε κλίµακα του
πέντε και του δέκα φορές παραπάνω. Τι συµβαίνει;

8631

Είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ υπάρχει αισχροκέρδεια. Εδώ δεν
υπάρχει εµπορία εµπορίου καµµίας περιφέρειας πλέον -παλιά
της νοµαρχίας- που να µπορεί να αποδώσει και δεν υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αν δούµε και τα δικαστήρια που έχουν
γίνει, έχουµε από τα αρχικά πρόστιµα 40% έκπτωση και πολλά
δεν εισπράχθηκαν. Δεν υπήρχε µέχρι τώρα σύνδεσµος. Τώρα θα
ενηµερώνετε ο Υπουργός -έτσι πάτε να το διορθώσετε- αν πλήρωσαν αυτοί που όφειλαν. Ο λαός πρέπει να ενηµερώνεται και
όχι ο Υπουργός.
Δεν υπάρχει όµως, εκείνη η διαφάνεια που θα δώσει λύσεις,
γιατί εδώ ακριβώς έχουµε το εξής: Δίπλα σε αυτήν την ισχύουσα
Επιτροπή Ανταγωνισµού υπάρχει το Ειδικό Γραφείο Υπεράσπισης Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων, διασυνδεδεµένο µέσα από την
επιτροπή για να έχει πρόσβαση στην επίθεση, την οποία δέχεται.
Στη συνέχεια το λόµπι, η δύναµη, η οµάδα πίεσης παρεµβαίνει
για να παρεµποδίσει αυτό που ζητάει όλος ο κόσµος: Την ισονοµία και τη δικαιοσύνη. Αυτό νοθεύεται και νοθεύεται από τη δοµή.
Και γιατί νοθεύεται; Γιατί δεν έχουµε οικονοµικό εισαγγελέα µε
ισχυρές αρµοδιότητες, εισαγγελία η οποία να παρεµβαίνει κυρίως αυτεπαγγέλτως. Περιµένουµε τον καθένα µεµονωµένα, τον
καταναλωτή, τον πολίτη ή την επιχείρηση που θίγεται να αντισταθεί;
Ένας που έφτιαχνε pampers στη Λαµία δεν τον άφηναν να
µπει σε κανένα µαγαζί. Και ενώ είχε φανταστική ποιότητα, τον
έκλεισαν τον Έλληνα ιδιώτη οι δυο, τρεις οι οποίοι δεσπόζουν
στο χώρο. Συγκεκριµένα πράγµατα. Προστατεύθηκε ποτέ; Αποζηµιώθηκε από κανένα ποτέ; Μπορούσε να κερδίσει αυτός ο άνθρωπος πολιτικό δικαστήριο, στο οποίο τον παραπέµπετε; Ποτέ
αυτά.
Άρα, µπροστά µας µε τι έχουµε να κάνουµε; Έχουµε να κάνουµε µε ένα σύστηµα το οποίο προστατεύει το µεγάλο κεφάλαιο. Ο φιλελευθερισµός είναι αυτός που δεσπόζει στη χώρα
µας. Κρατικός παρεµβατισµός υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου.
Πρέπει να υπάρχει οικονοµικός εισαγγελέας και µόνιµο δικαστικό
Σώµα, το οποίο θα εκδικάζει µέσα σε τρίµηνο ολοκληρωµένες
καταγγελίες και θα κάνει µέσα στο πεντάµηνο, εξάµηνο και την
έφεση. Αυτό σηµαίνει δικαιοσύνη. Αλλιώς να παρέµβεις πότε;
Αφού χρεοκοπήσουν οι µικροί ανταγωνιστές από τους µεγάλους;
Πότε θα παρέµβετε; Στα ένα, δύο και τρία χρόνια;
Να ξεκαθαρίσουµε τι λέει το άρθρο 25 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου στην παράγραφό 8: «Με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισµού που λαµβάνεται σε ολοµέλεια καθορίζονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή µείωσης των προστίµων
που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων».
Άρα, ψάξτε νέους λογαριασµούς στην Ελβετία, ψάξτε σε τρίτου βαθµού συγγένεια τα 176 εκατοµµύρια, ψάξτε όλα αυτά τα
οποία ζητάει ο ελληνικός λαός να µάθει. Ποιος διαχειρίζεται τι;
Συνεχίζεται η διαφθορά. Συνεχίζεται το φαινόµενο αυτό της πλήρους αναξιοπιστίας. Συνεχίζεται η έλλειψη εµπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στην πολιτεία, που δεν είναι ευνοµούµενη.
Συνεχίζεται εκ µέρους της Κυβέρνησης η διαχείριση µε όρους,
οι οποίοι είναι υποκειµενικοί: Ο «καλός» Υπουργός κάνει «καλές»
επιλογές «καλών» ανθρώπων. Μα, τι καλοί άνθρωποι είναι αυτοί
που δεν διαβρώνονται µε τίποτα και έχουν µόνο τα χέρια µέσα
στο µέλι! Θαυµάσια!
Εµείς επαναλαµβάνουµε ότι θέλουµε µια άλλη δοµή. Και η
άλλη δοµή περιλαµβάνει ειδικό δικαστικό Σώµα που θα άπτεται
των οικονοµικών παραβάσεων και εγκληµάτων και οικονοµικό εισαγγελέα.
Από εκεί και πέρα, ας έρθουµε και στο περιεχόµενο: Πώς παρεµβαίνει αυτή η επιτροπή; Με καταγγελία, έγκληση δηλαδή,
που θα πρέπει κάποιος να τεκµηριώσει εις βάρος των ανταγωνιστών, το ότι έχουν παραβεί τους νόµους περί ανταγωνισµού, αυτεπάγγελτα και αυτόκλητα.
Ξέρετε, τι σηµαίνει «αυτεπάγγελτα»; Να προλάβουµε καταστάσεις. Και σιγά µην τρέξουν αυτοί να σώσουν το ελληνικό κεφάλαιο που ανταγωνίζεται το παγκόσµιο και τους εισβολείς στη
χώρα µας που θέλουν να µας κατακλέψουν.
Και αυτό γίνεται µε αίτηµα του Υπουργού. Έχουµε και άλλο
πολιτικό µεσάζοντα. Ο Υπουργός, που δεν του φτάνουν όλα τα
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βάσανα, θα πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να έχει µία ειδική γραµµατεία, η οποία θα ψάχνει να βρει τι γίνεται στον τοµέα του ανταγωνισµού και να παρέµβει. Έτσι είναι τα πράγµατα. Και όταν η
γραµµατεία του πιαστεί από αυτούς τους οποίους ελέγχει, θα τα
µπαζώνει η γραµµατεία στην τσέπη και ο Υπουργός δεν θα µάθει
ποτέ το πρόβληµα. Είναι απλά πράγµατα, διότι το σύστηµα διαφθοράς στήνεται από τα ελεγκτικά όργανα. Και όταν εµείς βάζουµε µια επιτροπή µε ελάχιστο προσωπικό, που δεν έχει µόνιµα
χαρακτηριστικά δικαστικού χαρακτήρα, που δεν βάζει το κεφάλι
της να της το κόψει κανείς, που ό,τι ξεχάσει ξέχασε και ό,τι θυµήθηκε της ήρθε και όταν εµείς βάζουµε µία επιτροπή η οποία
έχει πολιτική βαρύτητα να διαχειριστεί αυτά τα ζητήµατα, δεν
προκύπτουν υγιείς εξελίξεις.
Και τι σηµαίνει ότι θα φέρνουµε κάθε λίγο και λιγάκι όλα τα θέµατα στη Βουλή και η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας θα κάνει
µία αξιολόγηση; Θα παίρνει το αίµα του καθενός να δει πόσα αιµοπετάλια διαφθοράς έχει µέσα και πόσα δεν έχει; «Αυτός είναι
πολύ καλός µε βάση τον τίτλο σπουδών».
Γεµίσαµε επιστολές από µέλη της επιτροπής και από διάφορους που χάνουν τα προνόµιά τους. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να
µείνουν στην καρέκλα τους. Όταν µιλούσαµε µέσα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για τα θέµατα αυτά, µας κοίταγαν και µε λοξό µάτι µερικοί υπάλληλοι και σκέφτονταν: «Εδώ τι
λέει αυτός, πάει να µας διώξει; Εδώ, εµείς είµαστε καλά βολεµένοι. Εδώ, αυτή η κότα κάνει πραγµατικά χρυσά αυγά. Δεν µπορούµε να φύγουµε απ’ αυτήν την παραγωγή αποφάσεων, η οποία
έχει εκπλήξει το πανελλήνιο µε την πρωτοβουλία της, τη δυναµική της, την αποτελεσµατικότητά της».
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα δεν υπάρχουν ασφαλιστικά µέτρα. Δεν υπάρχει
πολιτική παρέµβαση και διευθέτηση του πραγµατικού υγιούς
ανταγωνισµού, διότι στη χώρα µας υπάρχει υποκειµενικότητα.
Ψάχνουµε έναν εισαγγελέα, για να τον βάλουµε επικεφαλής ενός
ολόκληρου συστήµατος, να φτιάξουµε από κάτω µία γραφειοκρατία και να ευελπιστούµε ότι αυτή η γραφειοκρατία θα έχει
ανακλαστικά, θα έχει ψυχικά αποθέµατα, θα έχει περάσει από φιλοσοφική σχολή περί τιµιότητας, θα είναι πανέτοιµη να ανταποκριθεί σε υψηλά καθήκοντα. Και αφού αυτοί οι άνθρωποι
καθαγιαστούν και δεν τους βρίσουν όλοι οι γνωστοί τους, οι γείτονές τους –ας µην πω τις βαριές κουβέντες που έχουν πει σε
όλους εµάς που δεν δεχθήκαµε να χρηµατιστούµε στη ζωή µαςαυτή, λοιπόν, η επιτροπή στη συνέχεια θα πηγαίνει και στην εκκλησία για ειδικά φωτοστέφανα, τα οποία θα φέγγουν µονίµως
περί της κεφαλής, διότι κατάφερε να παραµείνει αµόλυντη και
αγία, να πάρει τον τίτλο του «οσίου» µόλις τελειώνει η πενταετής
θητεία. Δεν είναι δυνατόν να παραδεχθούµε κάτι τέτοιο.
Επαναλαµβάνουµε, στηρίξτε σωστή υπηρεσία. Το λέω για
τρίτη φορά στην οµιλία µου. Οικονοµικός εισαγγελέας –εισαγγελία ολόκληρη, όχι ένα µεµονωµένο πρόσωπο- και από την άλλη
µεριά ειδικό δικαστικό Σώµα. Εµείς είµαστε ενάντια στις ανεξάρτητες αρχές. Ως πνεύµα είναι αντιδηµοκρατικό. Αυτή η δηµοκρατία οµολογεί αποτυχία, έλλειψη ηθικής υπόστασης, όταν εκχωρεί
σε ανεξάρτητες, υποτίθεται, αρχές και µπορεί η Ευρωπαϊκή
Ένωση να ζητά ανεξάρτητο χαρακτήρα, αλλά η δικαιοσύνη είναι
ανεξάρτητη αρχή, όχι όµως διοικητική. Είναι ανεξάρτητη αρχή
βάσει του Συντάγµατος και έχει ευθύνη να φέρεις εις πέρας στο
ακέραιο τα καθήκοντά της. Άρα, το δικαστικό Σώµα είναι η λύση.
Βαδίσατε σε λάθος δρόµο, µπήκατε σε µία ατραπό, η οποία
δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα. Φέρατε ένα νοµοσχέδιο, το
οποίο έχει αναποτελεσµατικότητα, ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα
συνεχίσει τη νόθευση της αγοράς, τη νόθευση των καυσίµων, θα
συνεχίσει να κρατά τις τιµές ψηλά. Δεν θα πληρώσουν αυτοί που
οφείλουν. Τα πρόστιµά τους δεν έχουν βεβαιωθεί σε όσους
έχουν πιαστεί στο παρελθόν. Δεν είδαµε να υπάρχει καµµία εξέλιξη, αλλά είδαµε τρανά, παχιά λόγια και πενιχρά αποτελέσµατα
στη συνέχεια.
Οι προθέσεις σας µπορεί να είναι πολύ καλές. Όµως, το δροµολόγιο της πολιτικής νοµοθέτησης το οποίο έχετε ακολουθήσει,
το κρίνουµε ανεπαρκές, αναποτελεσµατικό, αποπροσανατολιστικό επί της ουσίας. Παρ’ ότι σε επίπεδο αρχικών διατυπώσεων,
ορισµών και άλλων ή περί διαφάνειας, συµφωνούµε -είναι και τα
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µόνα άρθρα τα οποία θα ψηφίσουµε στο νοµοσχέδιο- τα υπόλοιπα θεωρούµε ότι είναι λαθεµένα. Δεν έχουµε καχυποψία,
έχουµε βεβαιότητα ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ιστορικά καθήκοντα µιας κοινωνίας, µιας πολιτείας και µιας οικονοµίας που ζητά λύσεις, δυνατότητες να βγει από την ασφυξία και
το µόνο που υπάρχει εδώ είναι µία διαρκής µετατόπιση σε επιτροπές. Θυµάµαι στις αρχές του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν: «Να κάνουµε µία επιτροπή να λύσει το θέµα». Αυτού του είδους η
επιτροπή, λοιπόν, όσο καλός και εάν είναι ο Υπουργός και να την
εποπτεύει, δεν θα τα καταφέρει, γιατί, όπως είπα, είναι σε λάθος
βάση, σε λάθος δρόµο, σε λάθος περιεχόµενο και δεν έχει την
υπόσταση και τη δικαιοδοσία, την αµεσότητα και την ταχύτητα
να τα φέρει εις πέρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο και θα ψηφίσουµε µόνο ορισµένα άρθρα διαφάνειας, τα οποία σας έχουµε προαναγγείλει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ, τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Παρακαλώ να λάβει το λόγο η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η
κ. Ευαγγελία-Αµµανατίδου Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, θέλω να πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού δεν
κάνει τίποτε άλλο από µία κωδικοποίηση του ν.703/1977 και εναρµονίζει απλώς το ελληνικό Δίκαιο µε το Κοινοτικό Δίκαιο. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι τόσο µεγάλες, δεν είναι τόσο κρίσιµες,
ούτε βεβαίως διαφορετικές στη φιλοσοφία, ώστε να µιλήσουµε
για ένα σηµείο τοµής και ποιοτικής διαφοροποίησης που θα µεταβάλει τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Και διερωτώµαι: Με το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση κάνει
µήπως µία παραδοχή ότι ο προηγούµενος νόµος λειτουργεί
σωστά; Δηλαδή, έχει καταφέρει να ελέγξει τα µονοπώλια; Μήπως
η Ελλάδα δεν γνωρίζει συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού
και οι καταναλωτές ουδέποτε υπέφεραν, ούτε βεβαίως στο µέλλον πρόκειται να υποφέρουν από εναρµονισµένες πρακτικές είτε
από τη σύµπνοια των συµφερόντων και των πάσης φύσεως µεγάλων επιχειρήσεων, αλυσίδων και πολυεθνικών; Μήπως η Επιτροπή Ανταγωνισµού, κύριε Υπουργέ, έχει καταφέρει να ελέγξει
την αγορά, να εγγυηθεί την εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού και να προστατεύει τα συµφέροντα είτε του παραγωγού
είτε του καταναλωτή; Εµείς λέµε αντίθετα, ότι η γενική αυτή αίσθηση σε όλους -σε εµάς και σε εσάς και πρέπει αυτό να το παραδεχθείτε, στους χαµηλόµισθους καταναλωτές, στις µικρές
επιχειρήσεις- είναι τελείως διαφορετική. Κατά κοινή οµολογία η
ψήφιση του νόµου του 1977 και η προβλεπόµενη λειτουργία της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι
δεν είχαν κανένα σηµαντικό πρακτικό αποτέλεσµα στη λειτουργία της οικονοµίας των αγορών. Αντίθετα, θα λέγαµε ότι η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού συµβαδίζει χρονικά µε την
ενίσχυση και ισχυροποίηση των ολιγοπωλίων.
Τα στοιχεία που διαθέτουµε είναι διαφορετικά και τουλάχιστον ανησυχητικά. Από το 1979 έως το 2009 υπήρχαν αθωωτικές
αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Όσες υπήρχαν µέσα
σε αυτά τα χρόνια λειτουργίας, τόσες υπάρχουν από το 2009
µέχρι και σήµερα. Ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις των χωρών του
ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ρυθµιστικό βάρος. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, υπάρχει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, δυσχερές και αναποτελεσµατικό πλαίσιο κρατικών ρυθµίσεων, οι
οποίες µειώνουν σηµαντικά την ένταση του υγιούς ανταγωνισµού
και εποµένως την ανταγωνιστικότητα όλης της ελληνικής οικονοµίας. Και χρησιµοποιώ, κύριε Υπουργέ, ακριβώς τη δική σας
φρασεολογία.
Σας ζητήσαµε και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, εφόσον
πραγµατικά στοχεύετε να βελτιώσετε τη λειτουργία του συστήµατος και να καταπολεµηθούν αποτελεσµατικά οι στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού, να προχωρήσετε στην κατάθεση των στοι-
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χείων ενός ακριβούς απολογισµού, τουλάχιστον µετά το 2005.
Με βάση αυτά τα στοιχεία θα µπορούσαν να προωθηθούν στο
παρόν σχέδιο νόµου οι αναγκαίες ρυθµίσεις και αλλαγές, ώστε
να έχει νόηµα η κατάθεση και ψήφιση ενός ανανεωµένου, πλέον,
πλαισίου, το οποίο θα συµβάλει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση
της υγιούς ανταγωνιστικότητας στην ελληνική αγορά.
Άρα, εµείς τι πρέπει να πούµε, ότι τάχα διαθέτουµε µε το νόµο
αυτό και ενδεχοµένως µε άλλους, ένα θεσµικό πλαίσιο επεξεργασµένο και ευρύ, το οποίο να διασφαλίζει στον καταναλωτή και
τη µικρή επιχείρηση που υποφέρει από τον ανταγωνισµό των µεγάλων αλυσίδων, αυτό που βλέπουµε σήµερα σε συνθήκες βαριάς ύφεσης να χάνονται θέσεις εργασίας και να µπαίνουν στις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις; Πόσα καρτέλ έχει «σπάσει»
η Επιτροπή Ανταγωνισµού τα τελευταία χρόνια; Προηγουµένως
σας ανέφερα νούµερα. Πόσο αποτελεσµατικά ήταν τα πρόστιµα
που επέβαλε; Γιατί, αν όντως αντιµάχεται κάποιος τα µονοπώλια
και τις εναρµονισµένες πρακτικές, τότε πραγµατικά δεν θα περιοριζόταν στην επικαιροποίηση µιας αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας της νοµοθετικής ρύθµισης.
Χωρίς να έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι µπορούν τα µονοπώλια να καταπολεµηθούν ολοκληρωτικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν υπάρχουν αντιµονοπωλιακές νοµοθεσίες ισχυρότερες και
αποτελεσµατικότερες από κάποιες άλλες. Είναι γνωστή η αµερικάνικη νοµοθεσία, η οποία δεν επιβάλλει απλώς ανώδυνα πρόστιµα σε µονοπωλιακές πρακτικές, αλλά δύναται να εξετάζει
ανάλογες υποθέσεις ως κακουργήµατα. Και ποιός το κάνει αυτό;
Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Συζητούµε, όµως, εδώ για ένα ζήτηµα εξαιρετικά σοβαρό, για
το ζήτηµα της ακρίβειας, που όπως και οι τιµές παραγωγού, αγοράς πρώτης ύλης κ.ά. αφορά το σύνολο της κοινωνίας σε καιρούς εξαιρετικά χαλεπούς. Μιλάµε για την ανακούφιση της
καθηµερινότητας του πολίτη πάνω απ’ όλα. Βλέπουµε ότι τα τελευταία χρόνια τα φαινόµενα απορρύθµισης αγορών, ιδιωτικοποιήσεων, συγχωνεύσεων, αντί να οδηγούν σε εντατικοποίηση
του ανταγωνισµού, διαµόρφωσαν ένα περιβάλλον στατικού και
ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού, µε υψηλή κερδοφορία, χαµηλά
επίπεδα επενδύσεων στις υποδοµές και κυρίως χρόνιες πληθωριστικές πιέσεις.
Υπό αυτήν την έννοια µοιάζει σαρκασµός η διαµόρφωση του
τίτλου του νοµοσχεδίου µε την προσθήκη της επισήµανσης
«ελεύθερος» όσον αφορά τον ανταγωνισµό.
Η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, η ελληνική οικονοµία και η
απασχόληση, επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση που µάλιστα
αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα εν όψει της πολιτικής της συµπίεσης µισθών που ακολουθείτε. Είναι φανερό ότι όχι µόνο δεν λειτουργεί ο περίφηµος ανόθευτος και ελεύθερος ανταγωνισµός
στη χώρα µας, αλλά αντίθετα διαµορφώνονται πάγιες µονοπωλιακές πρακτικές και συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζονται στα
υψηλότατα περιθώρια κέρδους των µεγάλων επιχειρήσεων, ιδίως
σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας. Την ίδια στιγµή που
η πολιτική του µνηµονίου, της εσωτερικής υποτίµησης οδηγεί σε
δραστική συµπίεση των µισθών, που είναι ήδη πάρα πολύ χαµηλοί, αφήνει άθικτες τις υψηλές τιµές, δηλαδή τα υψηλά περιθώρια κέρδους των µονοπωλίων.
Όπως σηµειώνει η έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, ένας εναλλακτικός αποπληθωρισµός θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε
απευθείας µείωση των τιµών χωρίς να θιγούν οι µισθοί για τον
πολύ απλό λόγο ότι τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα είναι αυξηµένα έναντι των άλλων προηγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κάτι τέτοιο όµως δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χάρη
στην καλή θέληση των µεγάλων επιχειρήσεων και οµίλων που
επιδιώκουν την µεγιστοποίηση βεβαίως του κέρδους τους. Θα
έπρεπε η οικονοµική πολιτική να προωθήσει σειρά δραστικών µέτρων για τον περιορισµό των κατά τα άλλα ακραίων ολιγοπωλιακών συνθηκών στις ελληνικές αγορές, αντί να προωθεί µέτρα για
την άρση των υποτιθέµενων ακαµψιών των αγορών εργασίας.
Όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά αν υπάρχουν άκαµπτες
αγορές στη χώρα µας αυτές δεν είναι οι αγορές εργασίας, αλλά
οι αγορές προϊόντων. Αυτές χρήζουν αλλαγών, για την αποδυνάµωση και κατάργηση των ολιγοπωλιακών συνθηκών. Έτσι, σήµερα, έχουµε βρεθεί σε αυτήν την αντιφατική κατάσταση αφ’

8633

ενός να δοξάζουµε τα υποθετικά ευεργετικά αποτελέσµατα της
πλήρους απορρύθµισης των αγορών και από την άλλη να αναζητούνται και να δροµολογούνται εξελίξεις που προαναγγέλλουν
τη δραστική συρρίκνωση του ανταγωνισµού σε κλάδους στρατηγικής σηµασίας.
Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού µέσα σ’
αυτό το πολύπλοκο και ασφυκτικό πλαίσιο; Με ποιες αρχές και
µε ποια κριτήρια παρεµβαίνει αυτή η επιτροπή στις αεροµεταφορές; Η Κοµισιόν ήταν εκείνη που απέρριψε τη συγχώνευση Ολυµπιακής και «AEGEAN», η οποία είχε συµφωνηθεί εντός των
ελληνικών συνόρων, γιατί κρίθηκε επιζήµια για τον Έλληνα καταναλωτή. Και να σκεφθεί κανείς ότι εγκρίνεται το 99,5% των
προτεινόµενων συγχωνεύσεων. Όπως αναφέρει η συγκεκριµένη
απόφαση, η συγχώνευση θα οδηγούσε σε οιονεί µονοπώλιο στην
Ελλάδα και ως εκ τούτου σε υψηλότερες τιµές και χαµηλότερη
ποιότητα υπηρεσιών για Έλληνες τουρίστες που ταξιδεύουν µεταξύ Αθήνας και νησιών. Κατόπιν έχουµε το φαινόµενο της εναρµονισµένης πρακτικής. Μοιράστηκαν τα δροµολόγια.
Αποχώρησε η Ολυµπιακή από προορισµούς όπως το Λονδίνο, το
Παρίσι, η Βιέννη και αύξησε κάποια εσωτερικά δροµολόγια.
Υπάρχει και το πολύπαθο θέµα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
µε τις οριζόντιες συµπράξεις και την απουσία µετοχικού ελέγχου.
Δεν θα έπρεπε να ανοίξει αυτό το ζήτηµα συστηµατικά;
Βλέπουµε, επιπλέον ότι η ίδια διάθεση για εξαγορές και συγχωνεύσεις υπάρχει και στο χώρο των τραπεζών. Φαίνεται άλλωστε ότι αποτελεί επιθυµία η δηµιουργία δύο-τριών τραπεζικών
οµίλων που θα έχουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς. Λόγω του
ιδιάζοντος ρόλου που παίζουν οι τράπεζες, δεν θα έπρεπε να
αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή Ανταγωνισµού;
Μέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει καµµία προθυµία για ουσιαστική
παρέµβαση και έλεγχο σ’ αυτόν τον τοµέα.
Θεωρούµε ότι καθώς το πεδίο των καρτέλ είναι χαοτικό, θα
έπρεπε να ορισθούν κάποιοι κλάδοι στους οποίους αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν διαµορφωµένες ολιγοπωλιακές συνθήκες οι
οποίες εντείνονται και θα έπρεπε να εξετάζονται κατά προτεραιότητα, για να µη µένουµε στα πρόστιµα του τεχνικού επιµελητηρίου και των περιφερειακών καφενείων και αρτοποιείων, όταν τα
πραγµατικά ολιγοπώλια που λυµαίνονται τον τόπο µας, βγάζουν
πραγµατικά µάτι.
Ας υπάρξει επιπλέον πρόνοια για τη δηµιουργία δοµών µελέτης της κατάστασης σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας και
των καταχρηστικών επιχειρηµατικών πρακτικών σε συνδυασµό
µε ένταση των ελέγχων και συντονισµό των ελεγκτικών µηχανισµών.
Προφανώς, συγκέντρωση υπήρχε και εντεινόταν καθ’ όλη τη
διάρκεια της ύπαρξης του ν. 703/1977 και µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού λειτουργούσε. Πόσοι προµηθευτές ελέγχουν τη µερίδα του λέοντος στη διακίνηση του καφέ ή του γάλακτος; Είναι
ένα ακόµη θέµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και επίσης µία
πρακτική, η οποία είναι χρόνια.
Ξέρουµε, από την άλλη µεριά, ότι πίνουµε το πιο ακριβό γάλα
στην Ευρώπη και ότι πρόκειται για ένα από τα αγαθά πρώτης
ανάγκης. Γι’ αυτόν το λόγο είναι δύσκολο ο καταναλωτής να µην
το αγοράσει, παρά την υψηλή τιµή του. Δεν θα πω ότι έχουµε σοβαρότατες εισαγωγές γαλακτοκοµικών προϊόντων, όταν θα µπορούσαµε να είχαµε αναπτύξει και να είχαµε στηρίξει την ελληνική
παραγωγή και ξέρουµε και όλες τις υπόλοιπες πρακτικές και τις
παράνοµες ελληνοποιήσεις του γάλακτος και όλο το καρτέλ.
Παρά το σάλο που είχε δηµιουργηθεί, το θέµα του καρτέλ γάλακτος έκλεισε χωρίς ουσιαστικά να υπάρξει λύση. Και τότε και
τώρα παρατηρούµε αφ’ ενός, οριζόντια σύµπραξη γαλακτοβιοµηχανιών µε αντικείµενο τον καθορισµό των τιµών αγοράς και
κατανοµής, δηλαδή συµφωνία σε ποιες τιµές θα αγοράζουν το
γάλα, από ποιους παραγωγούς, µοίρασµα των προµηθευτών, ενιαία πολιτική τιµών και εκπτώσεων προς τους πελάτες και αφ’ ετέρου, κάθετες συµπράξεις µε τις οποίες καθορίζουν σε ποια τιµή
θα πωλούν οι διανοµείς. Και βεβαίως τους απαγορεύουν να εξυπηρετούν πελάτες από άλλη γεωγραφική περιοχή από αυτήν που
δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, υπάρχει καθορισµός τιµών µεταπώλησης ορισµένων γαλακτοβιοµηχανιών και αλυσίδων σούπερµάρκετ. Τελικά, ναι µεν το πρόστιµο για την κραταιά ελληνική
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βιοµηχανία τροφίµων ήταν µεγάλο, όµως η ζηµιά στον ανταγωνισµό ήταν ακόµη µεγαλύτερη.
Μας διαφεύγει η οικονοµική διάσταση της παράνοµης δράσης
των καρτέλ. Η Κυβέρνηση είτε δεν έχει είτε δεν κοινοποιεί την
ετήσια κλοπή του Έλληνα καταναλωτή από τα καρτέλ στον
κλάδο των τροφίµων. Με βάση ορισµένες παραδοχές και κάποια
οικονοµικά δεδοµένα που διαθέτουµε, ο ετήσιος τζίρος των τροφίµων είναι 60 δισεκατοµµύρια ευρώ και σε µεγάλο κοµµάτι του
τζίρου αυτού τα καρτέλ ελέγχουν τις τιµές και τα κέρδη σε ένα
ποσοστό, όντας στο 10%. Άρα η ετήσια κλοπή είναι στα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο στο κοµµάτι των τροφίµων.
Πέρα από αυτά, θα πρέπει να υπολογιστούν οι συνέπειες από
τις παράνοµες πρακτικές σε σηµαντικούς κλάδους, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικοδοµικά υλικά και
άλλα. Όχι τίποτ’ άλλο, αλλά για να έχει κανείς µια εικόνα του τι
κέρδισαν τα µέλη των καρτέλ τα τελευταία χρόνια.
Από τη στιγµή που το παρόν σχέδιο νόµου θα τεθεί σε εφαρµογή, µπορούµε να ελπίζουµε ότι η Ελλάδα θα πάψει να κατέχει
τη δεύτερη θέση στην τιµή της βενζίνης στην Ευρώπη, µια θέση
που δεν είναι απόρροια µόνο της αύξησης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και της ύπαρξης του καρτέλ;
Είναι ένας ακόµη κοµβικός τοµέας, στον οποίο η Επιτροπή
Ανταγωνισµού είχε µια ασθενή παρουσία. Δυστυχώς, όµως, ο
έλεγχος σε διύλιση και εµπορία αφήνει ουσιαστικά ανέπαφη τη
σηµερινή ολιγοπωλιακή κατάσταση στην αγορά καυσίµων, ενώ
είναι γνωστό ότι τα δύο διυλιστήρια πωλούν στις ίδιες ακριβώς
τιµές. Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας το γεγονός ότι ο κλάδος είναι ιδιωτικοποιηµένος από λίγους παίκτες που δρουν εναρµονισµένα; Δεν είναι κατάφωρη η διάψευση απόψεων περί
ωφελειών της απελευθέρωσης, που θα αυξήσουν τον ανταγωνισµό και θα µειώσουν τις τιµές;
Ίσως θα έπρεπε να δούµε και άλλες περιπτώσεις που δεν είναι
καθόλου σίγουρο ότι είναι επιθυµητό να καλυφθούν από την παρούσα νοµοθεσία, όπως είναι το θέµα των ανταλλακτικών, που
αφορά σε µία σειρά προϊόντων από αυτοκίνητα µέχρι ιατρικά µηχανήµατα και ηλεκτρικές συσκευές. Θα τολµήσει κανείς να ρυθµίσει αυτές τις πρακτικές που επεκτείνονται σε πολλούς τοµείς;
Μας αρκεί αυτό το σχέδιο νόµου;
Είναι πολύ ουσιαστικό αυτό το ερώτηµα και είναι προφανές
ότι η αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία στη χώρα µας, δηλαδή ο νόµος
του 1977 και οι µετέπειτα τροποποιήσεις του, είναι καχεκτικά.
Είναι πρόδηλο ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει επιδείξει µία
διακριτική παρουσία. Ζητήµατα όπως η εξαιρετικά µακροχρόνια
εξέταση υποθέσεων, παρά τον χρονικό περιορισµό κάποιων
µηνών, έµειναν στο συρτάρι για χρόνια. Εκκρεµούν αυτήν τη
στιγµή επτακόσιες υποθέσεις. Η µη είσπραξη των προστίµων που
στερούσαν έσοδα από το δηµόσιο, η επιλεκτική θεώρηση των
υποθέσεων, επιλογές που δεν αφορούσαν τις πιο σηµαντικές
υποθέσεις και όλα αυτά µας είναι γνωστά και αυτά µας εξοργίζουν.
Θεωρείτε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Αυτό που βλέπουµε
είναι µία υπερεξουσία στον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής
Ανταγωνισµού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν βλέπουµε µία
προσπάθεια διευκρίνισης και αποσαφήνισης των όρων. Το κατά
πόσο µία σύµπραξη ή µία εναρµονισµένη πρακτική δεν απαγορεύεται επειδή προωθεί την οικονοµική ή τεχνολογική πρόοδο ή
κατά πόσο εξασφαλίζει στους καταναλωτές εύλογο τίµηµα από
το όφελος που προκύπτει είναι σχετικό και απαιτείται συνήθως
ένας µεγάλος όγκος υλικών αποδείξεων, οι οποίες είναι κατά κα-
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νόνα εξαιρετικά δύσκολο να ανευρεθούν, γιατί χρειάζονται µεγάλα χρονικά διαστήµατα έρευνας και συνεπάγονται εκτεταµένες αργοπορίες. Συνήθως, άλλωστε, έχουµε να κάνουµε µε
συµφωνίες κυρίων, οπότε τα ζητήµατα περιπλέκονται περαιτέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Μπορώ να έχω ένα λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι πολύ. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Εισάγεται ένα σύστηµα βαθµολόγησης των υποθέσεων µε απόφαση της ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προκειµένου να οριστεί
προτεραιότητα στην εξέταση. Τα κριτήρια της ποσοστικοποίησης θα έπρεπε να µπορούν να συζητηθούν µαζί µε το νοµοσχέδιο. Σε κάθε περίπτωση ο γενικός διευθυντής θα µπορεί να
θεωρεί και αυτά τα ίδια τα αποτελέσµατα της ποσοστικοποίησης
µε απόφαση της ολοµέλειας. Έτσι, και τα ίδια τα κριτήρια θα
µπορούν να αµφισβητούνται κατά περίπτωση. Άρα, και πάλι δεν
καταλήγουµε σε τίποτα. Οι εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισµού επί παραβάσεων ορίζονται σε αδρές γραµµές. Ωστόσο,
αυτές µπορούν να περιορίζονται σε συστάσεις ή σε απειλές µε
πρόστιµο και σε τίποτα περισσότερο. Μιλάµε για µία εξαιρετικά
διάτρητη και ευέλικτη νοµοθεσία που δεν προτίθεται να θεσµοθετήσει καµµιά σοβαρή και αποτρεπτική ποινή για τη δηµιουργία
ολιγοπωλίων. Άλλωστε, στο σύγχρονο καπιταλισµό δεν υπάρχει
περίπτωση να σταµατήσουν οι εναρµονισµένες πρακτικές και
µας είναι γνωστό τι συνέβη µε τις ανεξάρτητες αρχές, Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Ανταγωνισµού, Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Εµείς καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου. Θα τοποθετηθούµε
αύριο ή µεθαύριο επί των άρθρων. Πάντως, θα πρέπει να πούµε
ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα έπρεπε µέχρι τώρα να είχε αναδείξει διάφορες υποθέσεις και όχι να έχει υποθέσεις στο συρτάρι. Αυτό το νοµοσχέδιο να έπρεπε να βοηθάει σε περαιτέρω
υποθέσεις οι οποίες θα µένουν συνεχώς από κάτω και κάποιες
άλλες θα ανεβαίνουν, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Υφυπουργός κ. Ρόβλιας έχει ζητήσει το λόγο για κάποιες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υφυπουργέ, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μετά τη δεύτερη συζήτηση του νοµοσχέδιου στην επιτροπή,
έχουµε προβεί σε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες καταθέτουµε στα Πρακτικά και παρακαλούµε να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά, να καταχωριστούν
και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα
Πρακτικά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στον κατάλογο των αγορητών.
Καλώ στο Βήµα την Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Καρδίτσας κ. Μαρία Θεοχάρη.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ συντοπίτη Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία στην οποία
βρισκόµαστε βασικός άξονας της πολιτικής µας είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Για να γίνει αυτό, βασική προϋπόθεση και προτεραιότητά µας είναι η οµαλή λειτουργία της
αγοράς µε συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού.
Δυστυχώς, η κατάσταση που βιώνουµε καθηµερινά ουδεµία
σχέση έχει µε τον υγιή ανταγωνισµό. Ενδοοµιλικές ή κρυφές
συµφωνίες, µονοπώλια, ολιγοπώλια και εναρµονισµένες πρακτικές στην ουσία ακυρώνουν τις συνθήκες ανταγωνισµού.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις αισχροκέρδειας και κερδοσκοπίας
είναι βέβαια σε βάρος του καταναλωτή και κατ’ επέκταση της οικονοµίας, του πληθωρισµού, του τιµάριθµου. Η συγκέντρωση
των κεφαλαίων και η καθήλωση κλάδων και επιχειρήσεων επιβάλλει την ανάγκη για αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς
και καθιέρωσης νέων κανόνων.
Κεντρικό όργανο σ’ αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η ορθή εφαρµογή των νόµων και η πάταξη
της δραστηριότητας των καρτέλ και των πρακτικών που έχουν
ως αποτέλεσµα την περαιτέρω επιβάρυνση του πολίτη, είναι
αδιαπραγµάτευτες. Συνεπώς, ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι σήµερα πιο σηµαντικός από ποτέ.
Όµως, τόσο το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις αρµοδιότητές
της, όσο και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής ως τώρα, αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα, που εµπόδιζε την ταχύτητα
των αντιδράσεών της και εν τέλει περιόριζαν την αποτελεσµατικότητά της.
Επιβάλλεται, λοιπόν, συνολική αναδιάρθρωση του νοµικού
πλαισίου, που ήταν δαιδαλώδες και πολλές φορές δυσνόητο.
Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που έγινε από το Υπουργείο για
να ξεφύγουµε από τη λογική των προηγούµενων στρεβλώσεων.
Έχουµε στα χέρια µας έναν ολοκληρωµένο, ενιαίο και συστηµατικό νόµο που θα διευκολύνει πολίτες, φορείς και επαγγελµατίες,
χωρίς τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεις που είχαµε συνηθίσει τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Ο εισηγητής µας ανέλυσε διεξοδικά τους πέντε άξονες του νοµοσχεδίου. Επιτρέψτε µου να σταθώ σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία που νοµίζω ότι χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.
Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι βασικός στόχος του νέου
νόµου είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της επιτροπής, που νοµίζω ότι είναι εκ των, ων ουκ άνευ, αν θέλουµε να µιλάµε για τη
θεσµική της θωράκιση. Διατάξεις, όπως εκείνες που αναφέρονται στην επιλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου, στην αλλαγή του τρόπου διορισµού των µελών της, αλλά και στον πλήρη
καθορισµό των αρµοδιοτήτων της επιτροπής, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και δείχνουν την πρόθεση του νοµοθέτη.
Το ίδιο ισχύει και για τον καθορισµό των κριτηρίων προτεραιότητας στην εξέταση υποθέσεων, που µέχρι τώρα γινόταν χωρίς
ουσιαστικά αποτελέσµατα. Τώρα τα κριτήρια θα είναι µετρήσιµα
και θα έχουν άµεση σχέση µε το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του καταναλωτή.
Εξαλείφουµε κάθε υπόνοια για δήθεν προνοµιακή µεταχείριση
ή κουκούλωµα υποθέσεων. Εκτός από την ανεξαρτησία της επιτροπής, ενισχύουµε και την ευελιξία της, µε ρυθµίσεις όπως αυτή
που της δίνει τη δυνατότητα να απορρίπτει αβάσιµες κατηγορίες
ή υποθέσεις που δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κεντρικό σηµείο κάθε συζήτησης περί ανταγωνισµού αποτελεί η δράση των καρτέλ και η ανεύρεση τρόπου περιορισµού τους. Θεωρώ ότι η διάταξη που
αφορά στην επέκταση της επιείκειας στα φυσικά πρόσωπα που
εµπλέκονται σ’ αυτές τις υποθέσεις και αποφασίζουν να συνεργαστούν µε την επιτροπή, θα αποτελέσει καταλύτη σ’ αυτήν την
προσπάθεια.
Παρέχουµε κίνητρα για την αποτροπή της παραβατικής συµπεριφοράς, ενώ θεσπίζουµε αυστηρότερες ποινές και πρόστιµα, στέλνοντας ένα σαφές µήνυµα σε όσους παρανοµούν.
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Τόσο στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης για το νοµοσχέδιο, όσο και στις συζητήσεις στην επιτροπή, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις για προσθήκες ή αλλαγές στο κείµενο του
σχεδίου νόµου.
Θα σταθώ σε δύο από αυτές που νοµίζω ότι έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, γιατί ξεκινούν από την παραδοχή ότι η µάχη ενάντια
στα καρτέλ είναι άνιση, όσο δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για
τους φυσικούς αυτουργούς των εταιρειών που παραβιάζουν το
δίκαιο του ανταγωνισµού και όσο είναι οικονοµικά ισχυρότερο
από τους αντιπάλους τους.
Η πρώτη πρόταση αφορά την πρόβλεψη χρόνου φυλάκισης
και για τις άλλες περιπτώσεις, εκτός από εκείνες της εναρµονισµένης πρακτικής, για την οποία ορίζεται ποινή φυλάκισης έως
δύο χρόνια.
Η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει µε την ενίσχυση των κινήτρων για όσους συνεργάζονται µε τις αρχές για να φέρουν στο
φως, στη δικαιοσύνη, περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς.
Ήδη στον περσινό νόµο για το φορολογικό περιλήφθηκε διάταξη που προβλέπει αµοιβή από το δηµόσιο για την αποκάλυψη
φαινοµένων παθητικής δωροδοκίας φορολογικής ή τελωνειακής
αρχής. Γιατί, λοιπόν, να περιορίσουµε το κίνητρο της αµοιβής
µόνο στα φορολογικά και τελωνειακά αδικήµατα και να µην το
επεκτείνουµε και στις άλλες υποθέσεις από τις οποίες προκύπτει
διοικητικό πρόστιµο και έσοδο του δηµοσίου;
Έτσι ενισχύουµε οικονοµικά επιχειρηµατίες ή πρόσωπα που
καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού καταχρηστικές πρακτικές, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την καλύτερη νοµική εκπροσώπηση για όσους θα τολµήσουν να τα βάλουν µε τα «θηρία»,
που είναι τα καρτέλ. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αξίζει τον κόπο
να εξετάσουµε το ενδεχόµενο να συµπεριλάβουµε τις προτάσεις
αυτές στο κείµενο του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς ένα νοµοσχέδιο ή
ένα ανεξάρτητο όργανο, όσο κι αν υπάρχουν καλές προθέσεις
και όρεξη για δουλειά, δεν αρκούν. Πρέπει η Κυβέρνηση να βρίσκεται σε επαγρύπνηση, να παρεµβαίνει διαρθρωτικά και βέβαια
να λαµβάνει κάθε µέτρο προκειµένου η νοµοθεσία να εφαρµόζεται και να µπορεί η επιτροπή να κάνει το έργο της. Προσπάθειες
γίνονται, αλλά ο καταναλωτής θέλει να βλέπει άµεσα αποτελέσµατα και δυστυχώς µέχρι στιγµής δεν νοµίζω ότι έχει δει µεγάλες βελτιώσεις.
Συνέχεια ακούµε για το πρόβληµα µε τις πολυεθνικές που πουλούν τα προϊόντα τους πολύ ακριβότερα στη χώρα µας, σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καθηµερινά βλέπουµε
τις τιµές των καυσίµων να σκαρφαλώνουν σε απαγορευτικά επίπεδα. Μιλάµε για προϊόντα πρώτης ανάγκης. Αυτά είναι που
θέλει ο κόσµος να µπορεί να αγοράζει πιο φθηνά. Φυσικά είναι
κατανοητό ότι κάθε νέα κρίση συµβάλλει στην αύξηση της τιµής
της βενζίνης και αυτό επηρεάζει και τις τιµές των µεταφορικών
για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά κανείς µας δεν µπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχουν επιτήδειοι που εκµεταλλεύονται την
κατάσταση κι ότι αυτοί είναι που ευθύνονται για την εκτόξευση
των τιµών στα ύψη.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι το νοµοσχέδιο είναι ένα πολύ θετικό
βήµα, προκειµένου να ενεργοποιήσουµε όλα τα εργαλεία που
έχουµε στη διάθεσή µας για να προστατεύσουµε τον ανταγωνισµό. Είναι δεδοµένο ότι σήµερα περισσότερο από ποτέ πρέπει
να τον θωρακίσουµε, για να προστατεύσουµε έτσι και την οικονοµία µας.
Πιστεύω και ελπίζω ότι µε τις προτεινόµενες διατάξεις η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα παίξει κεντρικό ρόλο σ’ αυτήν την προσπάθεια και γι’ αυτό υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την Βουλευτή Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αργολίδας της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννης Ανδριανός, για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι φαίνεται
από τις διατάξεις του σχεδίου νόµου που συζητάµε σήµερα, ο
ανταγωνισµός χρειάζεται προστασία πρώτα και κύρια από τις πα-
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ρεµβάσεις της Κυβέρνησης. Είναι βεβαίως ιδιαίτερα θετικό το
γεγονός ότι στο τελικό κείµενο δεν υπάρχουν πολλές από τις
εντελώς απαράδεκτες προβλέψεις του πρώτου σχεδίου. Και
αυτό οφείλεται τόσο στις δικές µας έντονες αντιδράσεις και παρεµβάσεις όσο και στην κάθετη απόρριψη του αρχικού σχεδίου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξεκινήσατε µε τυµπανοκρουσίες. Δεν σας άρεσε ο νόµος του
2009, που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
φέρατε ένα σχέδιο, το οποίο στην αρχική του µορφή ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο. Και αφού αυτό το πρώτο σχέδιο απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρατε τώρα προς ψήφιση
ένα άλλο, που διατηρεί τον κορµό του νόµου του 2009, του
νόµου που µετά βδελυγµίας καταψηφίσατε, ενώ οι όποιες αλλαγές εισάγονται είναι σχεδόν στο σύνολό τους από αµφίβολης
σκοπιµότητας έως άκρως αρνητικές.
Φθάσατε µέχρι του σηµείου να χαρίζετε πρόστιµα αν -άκουσον, άκουσον!- οι επιχειρήσεις δεν υποτροπίαζαν. Και βεβαίως
δίνατε στον Υπουργό την αρµοδιότητα να αποφασίζει ο ίδιος,
χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν και πολύ περισσότερο στην κοινωνία, για τη βαρύτητα της κάθε υπόθεσης. Αυτά για όσους µιλάνε για κοινωνική λογοδοσία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πολλές και σηµαντικές
ενστάσεις στο νοµοσχέδιο που φέρατε προς ψήφιση, ακόµη και
αν αναγκαστήκατε εκ των πραγµάτων να αποσύρετε τις πιο εξόφθαλµες διατάξεις του. Τα έχουν επισηµάνει οι συνάδελφοί µου
και στην επιτροπή. Καθώς θα ακολουθήσει και η συζήτηση επί
των άρθρων, ενδεικτικά µόνο αναφέρω την εντελώς αδικαιολόγητη διεύρυνση των προθεσµιών για την έκδοση αποφάσεων, τον
τρόπο ορισµού των µελών της επιτροπής, την µη συµπερίληψη
αυστηρότερων κωλυµάτων για τα µέλη της επιτροπής σε ό,τι
αφορά την, µετά τη λήξη της θητείας τους, απασχόλησή τους
στον ιδιωτικό τοµέα.
Το βαρύτερο όµως είναι πως και µ’ αυτήν τη νοµοθετική πράξη
σας επιβεβαιώνετε για µια ακόµη φορά τις χειρότερες ανησυχίες
και τους φόβους των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η Ελλάδα περνά µια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες στη σύγχρονη
ιστορία της, οι πολιτικές που ακολουθεί η Κυβέρνηση δεν είναι
στη σωστή κατεύθυνση, οι τοµές δεν είναι αυτές που απαιτούν
οι καιροί. Με τις µεθοδεύσεις, που ευτυχώς για τη χώρα και τους
πολίτες δεν πέρασαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγατε για µια
ακόµα φορά να περάσετε ρυθµίσεις, που σίγουρα δεν εξυπηρετούσαν τον υγιή ανταγωνισµό.
Με αυτήν την λογική σας -που εύκολα βάζει το χέρι στις τσέπες του πολίτη, αλλά πολύ δύσκολα κοιτάζει να περιορίσει τις
σπατάλες και τα προνόµια- έχετε φτάσει την κοινωνία σε αδιέξοδο. Καταστρέφετε και συµπιέζετε τη µεσαία τάξη, σπρώχνετε
σε απόγνωση τους αδυνάτους, τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, ακυρώνετε κάθε δηµιουργική προσπάθεια στον πρωτογενή
αγροτικό τοµέα, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισµό, τις
υπηρεσίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ανταγωνισµός δεν προστατεύεται µε τον ακόµα πιο σφικτό εναγκαλισµό της οικονοµίας µε
το κράτος. Δεν προστατεύεται µε τη διεύρυνση της ευχέρειας
των φορέων της πολιτικής εξουσίας να διαπραγµατεύονται συµφωνίες κάτω από το τραπέζι χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν,
δεν προστατεύεται µε συµβιβασµούς µε τα καρτέλ, που υπάρχουν και δρουν εις βάρος των νοικοκυριών, εις βάρος του καταναλωτή. Αυτό που κυρίως χρειάζεται είναι ένα σταθερό και
διάφανο θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο, είναι η ελευθερία στην
είσοδο, στην οικονοµική δράση. Είναι η έµφαση στον πολίτη και
στον καταναλωτή, είναι πάνω από όλα µια ανάπτυξη εύρωστη,
αυτοτροφοδοτούµενη ανεξάρτητη από την ευµένεια ή τη δυσµένεια της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό που χρειάζεται ο ανταγωνισµός και η ανάπτυξη, αυτό που χρειάζεται η πατρίδα µας
σήµερα είναι η φιλόδοξη εφαρµογή µιας στρατηγικής για την κοινωνική οικονοµία της αγοράς, έννοια ξένη και εχθρική, µπορώ να
πω, για το κυβερνών κόµµα.
Αυτά, λοιπόν, που χρειάζεται σήµερα ο ανταγωνισµός, δεν
προβλέπονται στο νοµοσχέδιο, που έχετε φέρει και γι’ αυτό,
εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, το καταψηφίζει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωάννη Ανδριανό.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
του Νοµού Σερρών, κ. Ηλίας Πολατίδης.
Ορίστε, κ. Πολατίδη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι µια υπόθεση του φιλελευθερισµού ότι το πρόβληµα της
λειτουργίας των αγορών θα λυθεί µέσα από µια διαδικασία υγιούς ανταγωνισµού. Τώρα βέβαια το πότε είναι υγιής και πότε µη
υγιής ο ανταγωνισµός και αυτό είναι ένα ζητούµενο που πρέπει
να το ελέγξουµε. Αλλά, τέλος πάντων, η παρέµβαση του κράτους
είναι αυτή, η οποία θα επιβάλει αυτούς τους κανόνες και µέσω
αυτών θα µπορέσει το ζητούµενο, ο καταναλωτής να απολαύσει
φθηνά προϊόντα, φθηνές τιµές ή εύλογες τιµές, γιατί πάλι το τι
είναι φθηνό και το τι ακριβό είναι σχετικό.
Ερχόµαστε, λοιπόν, για άλλη µια φορά να αλλάξουµε το νοµοθετικό πλαίσιο γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ζηλώσει τη
δόξα της Βουλής και οι Υπουργοί και τα Υπουργεία κυρίως νοµοθετούν. Τώρα κατά πόσο ασχολούνται µε τη διοίκηση, είναι
ένα άλλο θέµα, όπως και ποια είναι η αποτελεσµατικότητα τους
εκεί. Πάντως, κυρίως νοµοθετούν. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα
και αλλάζουµε για άλλη µια φορά το νοµοθετικό πλαίσιο περί
ανταγωνισµού.
Ερώτηση: Τι ακριβώς δεν µπορούσε να γίνει στους προηγούµενους δεκαοκτώ µήνες από αυτά που προτείνετε, τι δεν έγινε
και ποια υπόθεση προχωρήσατε από αυτές που βρήκατε βαλτωµένες; Αυτό που σας έλειπε ήταν το νοµοθετικό πλαίσιο; Τι έγινε
µε την περιβόητη εκείνη υπόθεση των «κουµπάρων» στη Θεσσαλονίκη µε το γάλα κ.λπ., που τότε ως αντιπολίτευση κατακεραυνώνατε τη Νέα Δηµοκρατία ότι είχε µια χαριστική συµπεριφορά;
Εσείς, λοιπόν, αφού ήρθατε τώρα και δεν έχετε την ίδια χαριστική συµπεριφορά ως µη έχοντες σχέση µε τους «κουµπάρους»,
τι ακριβώς κάνατε για να διορθώσετε τα κακώς κείµενα; Το νοµοθετικό πλαίσιο; Μα, λέγατε ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν εφάρµοζε το τότε νοµοθετικό πλαίσιο και έκανε τα στραβά µάτια.
Τώρα εσείς τι κάνετε;
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ τώρα πάλι υιοθετώντας την ίδια νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί ανταγωνισµού, να αλλάξετε για ακόµα
µια φορά το νοµοθετικό πλαίσιο και να πείτε ότι µέσω αυτού θα
µπορέσετε να φέρετε εις πέρας τις υποθέσεις, οι οποίες δεν
µπορούσαν πριν να λυθούν.
Τι βλέπουµε; Στους τοµείς που έχουν τουλάχιστον ελληνικό
ενδιαφέρον, παραδείγµατος χάριν, η αγορά του γάλακτος, συνεχώς συγκεντρώνεται η αγορά και οι αγρότες καταγγέλλουν ότι
µέσω της πιέσεως, την οποία υφίστανται από τα καρτέλ, δεν
έχουν πλέον οικονοµικό αντικείµενο και αναγκάζονται να φύγουν
από την κτηνοτροφία. Αυτό εις ό,τι έχει σχέση µε την παραγωγή
γάλακτος. Άρα, λοιπόν, µειώνεται η αυτάρκεια της χώρας και έχει
φτάσει σε τραγικά επίπεδα.
Νοµίζω, κύριε Ροντούλη –και θα συµφωνήσετε- ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων αναγκάζονται
κάθε χρόνο να φύγουν από την ενεργό δραστηριότητα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έτσι είναι.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Άρα συνεχώς τα ποσά τα οποία υπό συνθήκες οικονοµικής κρίσεως αναγκάζεται να ξοδεύει η ελληνική
οικονοµία είναι τεράστια και συγκρίσιµα µε εκείνα του πετρελαίου. Μάλιστα, αν δεν υπήρχε η πρόσφατη αύξηση των τιµών
του πετρελαίου, θα είχαν ξεπεράσει σε κόστος τις εισαγωγές πετρελαίου.
Άρα πρέπει να πούµε ότι εδώ το κράτος απέτυχε. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας, κύριοι Υπουργοί και κύριοι
Βουλευτές της Κυβερνήσεως. Το κράτος απέτυχε. Γιατί απέτυχε;
Ήταν προβληµατικό το νοµοθετικό πλαίσιο ή υπήρχε η δυσκολία
εφαρµογής του κυρίως λόγω ελλείψεως πολιτικής βουλήσεως;
Εγώ θα πω το δεύτερο.
Το νοµοθετικό πλαίσιο είχε τα προβλήµατά του, µπορούσε να
διορθωθεί. Πολιτική βούληση να τα βάλετε µε κολοσσούς, όπως
η «NESTLE», έχετε; Πολιτική βούληση να τα βάλετε µε κολοσσούς, όπως το «LIDL», έχετε; Πού είναι αυτή η πολιτική βούληση;

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Πότε τη δείξατε για να τη δούµε και εδώ;
Θα σας αναφέρω µια σειρά από τοµείς. Στην µπίρα µπήκαν
προσπαθώντας µικρές εταιρείες και στην ουσία αντιµετώπισαν
τον αποκλεισµό από τις αγορές. Έλεγαν στις µικρές επιχειρήσεις
«σας δίνουµε το ψυγείο, αλλά απαγορεύεται να βάλετε µέσα µπίρες άλλου κατασκευαστή». Ήταν αυτή κλασική περίπτωση εκµεταλλεύσεως της δεσπόζουσας θέσης µιας εταιρείας; Τι κάνατε
επ’ αυτού; Τίποτα. Τι κάνατε στα γαλακτοκοµικά; Τίποτα. Τι κάνατε σε αντίστοιχες περιπτώσεις στα αναψυκτικά; Τίποτα. Το νοµοθετικό πλαίσιο σας έφταιγε ή η έλλειψη πολιτικής βουλήσεως;
Ερχόµαστε τώρα στο θέµα της τεράστιας διαφοράς τιµής.
Έχετε παραδώσει µε κοινή σας απόφαση –και ενδεχοµένως και
λόγω παρασκηνιακών πιέσεων από χώρες του εξωτερικού- το
λιανικό εµπόριο σε ξένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Τι έγινε, λοιπόν; Βελτιώθηκε; Δεν έπρεπε να βελτιωθεί η κατάσταση του
ανταγωνισµού; Ήρθαν τεράστιες εταιρείες στην Ελλάδα. Δεν θα
έπρεπε να δώσουν καλύτερες τιµές, εφόσον υποτίθεται ότι γι’
αυτόν το λόγο τούς δεχθήκαµε µε ανοικτές αγκάλες;
Τι έγινε; Κερδοσκοπούν εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή
και τον υποχρεώνουν να πληρώνει τεράστιες διαφορές τιµής σε
σχέση µε χώρες, όπως η Γαλλία ή η Γερµανία κ.λπ. και µάλιστα,
κάνοντας το λεγόµενο βαρβαριστί «transfer pricing», δεν πληρώνουν ούτε εφορία. Δεν πληρώνουν τίποτα. Ούτε κέρδη εµφανίζουν ούτε τίποτα.
Τι κάνουν; Το χειρότερο! Στην ουσία έχουν στραγγαλίσει την
ελληνική βιοτεχνία και τις µικρές εταιρείες απαιτώντας τεράστια
ποσά για πώληση ή ενοικίαση ραφιού ή για οτιδήποτε τέτοιο. Θα
κάνετε κάτι σε αυτόν τον τοµέα;
Επαρκεί αυτό που λέτε στο άρθρο 2 για καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέση στην παράγραφο γ’, στην εφαρµογή στο εµπόριο άνισων όρων; Επαρκεί αυτό όπως είναι
διατυπωµένο, ούτως ώστε να σταµατήσει πλέον το εµπόριο και
η ενοικίαση ραφιών, χρήµατα δηλαδή τα οποία τις περισσότερες
φορές είναι «µαύρα» ή εµφανίζονται µέσω πιστωτικών τιµολογίων
και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο;
Θα κάνετε το εξής απλό –και αυτό είναι µια πρόταση που σας
κάνω- να υποχρεώσετε δηλαδή τις ξένες αλυσίδες, οι οποίες
πλέον αποτελούν τον ορισµό της δεσπόζουσας θέσης και καταστροφής του ανταγωνισµού, να έχουν τουλάχιστον τρεις ελληνικούς κωδικούς, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχοι παραγωγοί, ούτως
ώστε να έχουν και οι Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε ελληνικά προϊόντα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί εδώ έχουµε το παράδοξο φαινόµενο, επειδή σε ορισµένες περιοχές υπάρχουν µόνο αυτά τα ξένα σούπερ µάρκετ, να
µην έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας καταναλωτής να αγοράσει
ελληνικά προϊόντα και να του φέρνουν –παραδείγµατος χάρινσταφίδες Τουρκίας µέσα στην Αττική και να µην έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ελληνική σταφίδα. Συµβαίνουν ακόµα και τέτοια πράγµατα. Θα κάνετε κάτι γι’ αυτό; Αυτό εδώ είναι
αυτοκτονία για την οικονοµία.
Θα κάνω και µια πρόταση. Εάν θέλουµε πραγµατικά να λύσουµε τα προβλήµατα θα πρέπει –σας το είπε και ο εισηγητής
µας- να βελτιωθεί πάρα πολύ η ταχύτητα. Δεν είναι δυνατόν και
ο πλέον αδύναµος, που πάει να χτυπήσει τη µεγάλη εταιρεία, να
ταλαιπωρείται, να έχει τεράστια νοµικά ή άλλου είδους έξοδα,
όταν από την άλλη µεριά υπάρχουν κάποιες ισχυρές πολυεθνικές
οι οποίες πληρώνουν τους δικηγόρους µε το µήνα και οπωσδήποτε είναι σε µια πλεονεκτική κατάσταση και δεν έχουν αυτόν
τον κίνδυνο. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, µια οικονοµική εξόντωση
µέσω δικαστικών εξόδων, µέσω χρόνου και µέσω συνεχών αναβολών.
Άρα, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε σ’ αυτόν τον τοµέα, εάν δεν
φροντίσετε όλες οι εκδικάσεις ή οτιδήποτε άλλο να έχει µια σύντοµη χρονική διάρκεια, δεν θα γίνει το παραµικρό. Δεν βλέπουµε αυτήν τη διάθεση και πάνω από όλα δεν βλέπουµε την
πολιτική βούληση, γι’ αυτό και καταψηφίζουµε επί της αρχής το
παρόν νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής του Νοµού Αχαΐας κ.
Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Δηµοκρατική Αριστερά αξιολόγησε µε τις καλύτερες των προθέσεων το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κατά τη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Βεβαίως,
προσπαθήσαµε να το αξιολογήσουµε βάσει των θεσµικών προδιαγραφών που αυτό εισάγει και την αντιστοίχησή του σε σχέση
µε την ελληνική πραγµατικότητα.
Από τα θετικά τα οποία εντοπίσαµε, βεβαίως –ήταν και κοινή
αντίληψη- ήταν ότι επιτέλους, έχουµε ένα συνολικό κείµενο το
οποίο ρυθµίζει τα της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τις διαδικασίες προστασίας του υγιούς ανταγωνισµού. Είναι στα θετικά ότι
ο ν. 703/1977, ο οποίος µέχρι τώρα έχει τροποποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε φορές, ενσωµατώνεται σε ένα ενιαίο κείµενο.
Διατυπώσαµε, όµως, σοβαρότατες ενστάσεις για την αντιστοίχησή του µε την ελληνική πραγµατικότητα.
Θα αναφέρω τη βασικότερη ένσταση. Ο κανονισµός 1/2003
που ενσωµατώνεται στο εγχώριο δίκαιο µε το παρόν νοµοσχέδιο,
διέπεται από µια βασική αρχή, αντίληψη θα έλεγα. Είναι η αντίληψη της ex tunc αντιµετώπισης των πραγµάτων.
Λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο κατασταλτικά και δευτερευόντως προληπτικά, για να µην πω καθόλου προληπτικά, προκειµένου –όπως αναφέρεται στο προοίµιο του κανονισµού- να
αποφορτίζει τις επιτροπές από το βαρύ φορτίο της έκδοσης πιστοποιητικών. Η προκαταρκτική τήρηση των όρων του ανταγωνισµού επαφίεται στην υπευθυνότητα και στην ευαισθησία των
ίδιων των επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ελληνική πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη φαντάζει αδιανόητη, εφιαλτική, θα µπορούσα να πω. Η αυτορρύθµιση της αγοράς αποδείχθηκε
απόλυτος µύθος, πολύ περισσότερο στη χώρα µας. Τροµάζω
στην προοπτική της εφαρµογής στη χώρα µας των εξαιρέσεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 1: Δηλαδή, των εξαιρέσεων οι
οποίες θα ελέγχονται ως προς τις προϋποθέσεις τους εκ των
υστέρων, κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα, όπως αναφέρει
και ο κανονισµός και ο νόµος. Πότε, όµως; Όταν εκδηλωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις από τις εναρµονισµένες πρακτικές ή συµφωνίες. Αυτό για τη χώρα της ασυδοσίας σηµαίνει απλούστατα
την εξαφάνιση και του τελευταίου ίχνους υγιούς ανταγωνισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τοµέας του διαβόητου µνηµονίου που απέτυχε πλήρως, είναι αυτός που προέβλεπε µείωση
του πληθωρισµού και συγκράτηση των τιµών. Η αποτυχία αυτή
σε συνδυασµό µε τις περικοπές των εισοδηµάτων έχουν κατακρηµνίσει την αγοραστική δύναµη των πολιτών.
Αυτή η εξέλιξη είναι από τους βασικότερους παράγοντες εγκατάστασης της οικονοµικής ύφεσης. Τα καρτέλ και η παραοικονοµία εξακολουθούν να κατατρώγουν τη σάρκα κοινωνίας και
πολιτών. Η διαµόρφωση των τιµών είναι πλήρως ανεξέλεγκτη
ακόµη και για τα κρατικά µονοπώλια –η αναφορά στην περίπτωση της ΔΕΗ αρκεί- για τα ιδιωτικά δεν γίνεται καν λόγος.
Επιπλέον, στη χώρα µας η απελευθέρωση της αγοράς ταυτίζεται µε τη δηµιουργία ιδιωτικών µονοπωλίων στη θέση κρατικών.
Η γενικευµένη αποδοχή της αντίληψης της αυτορρύθµισης και
η θέσπισή της ως οργανωτική και λειτουργική διαδικασία θα γενικεύσει την ασυδοσία της αγοράς, µε απρόβλεπτες συνέπειες
για καταναλωτές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Δεύτερη σοβαρή επιφύλαξη, πάγια επιφύλαξη για όλα τα µεταρρυθµιστικά νοµοσχέδια, είναι αυτή της επάρκειας των δοµών,
υποδοµών υλοποίησής τους. Βασική επιδίωξη του κανονισµού
και του νοµοσχεδίου φαντάζοµαι ότι είναι -όπως ακριβώς αναφέρεται, επίσης, στο προοίµιο του κανονισµού- πρώτον, η αποτελεσµατική τήρηση των κανόνων περί υγιούς ανταγωνισµού για
καταναλωτές και επιχειρήσεις και, δεύτερον, η µείωση της γραφειοκρατίας στο συγκεκριµένο τοµέα και, βεβαίως, η υποστήριξη
των στόχων αυτών από φερέγγυα διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας της επιτροπής, αξιολόγηση που θα είχε
πολλά να εκφέρει σχετικά µε τη σιωπή της ελληνικής επιτροπής
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για τη συγχώνευση Ολυµπιακής και «AEGEAN», όπου έπρεπε να
περιµένουν την απόφαση της αντίστοιχης επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προβλήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού µέχρι σήµερα
είναι πολλά και γνωστά: Ποιοτική και ποσοτική στελέχωση, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, αθέµιτες παρεµβάσεις, µειωµένα
πρόστιµα που δεν λειτουργούσαν ποτέ αποτρεπτικά, αλλά και
πρόστιµα που δεν εισπράττονταν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα στοιχεία είναι καταλυτικά και
εξοργίζουν. Περσινή έρευνα τιµοληψίας του Κέντρου Προστασίας των Καταναλωτών έδειξε ο Έλληνας καταναλωτής αγοράζει
τα είδη πρώτης ανάγκης κατά 16,35% περισσότερο αυξηµένα
από ότι στη Σλοβενία.
Κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου στην αρµόδια επιτροπή ανέφερα ότι το πλαίσιο, οι ρυθµίσεις για την προστασία
του υγιούς ανταγωνισµού, αφ’ενός και της καταπολέµησης του
αθέµιτου ανταγωνισµού, αφ’ετέρου, είναι οι δυο όψεις του ίδιου
νοµίσµατος. Έπρεπε, κατά την εκτίµησή µας, να αντιµετωπιστούν από κοινού, κάτι όµως που δεν γίνεται και αυτό συνιστά
µεθοδολογικό και επιστηµονικό λάθος.
Ως προς την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού, πρέπει να γίνουν τα εξής, σύµφωνα και µε τη γνώµη της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ: Πρέπει, πρώτα
απ’ όλα, να υπάρχουν σαφέστεροι ορισµοί. Θα πρέπει ο αντιπρόεδρος να αντικατασταθεί από εισηγητή. Το οργανωτικό και λειτουργικό σχήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει να
αναπροσαρµόζεται στις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων και όχι το αντίθετο. Συµφωνούµε µε τις αλλαγές στη
στελέχωσή της. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η αυτονοµία
της. Εδώ υπάρχει σοβαρότατη ένσταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Η ανεξαρτησία της αρχής µπορεί να πληγεί µε την πρόβλεψη παροχής πληροφοριών στον Υπουργό Ανάπτυξης. Γιατί
προβλέπεται αυτό; Συµβαίνει µήπως κάτι αντίστοιχο στις άλλες
ανεξάρτητες αρχές;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Ιδιαίτερα θετική, κατά την εκτίµησή µας, είναι η πρόβλεψη για
ενεργό συµµετοχή της Βουλής στην εκλογή των µελών της επιτροπής.
Κύριε Υπουργέ, αντίστοιχες επιτροπές λειτουργούν σε όλα τα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, για παράδειγµα,
προβλέπεται για κάθε παράβαση των αποφάσεων της επιτροπής
η δυνατότητα επιβολής προστίµου µέχρι 85.000 ευρώ. Εµείς
προβλέπουµε πολύ µικρότερο ποσό. Επίσης, προβλέπονται κίνητρα συνεργασίας, ώστε να µειώνονται οι ποινές αν µια επιχείρηση δώσει στοιχεία που συµβάλλουν στην απόδειξη της
παράβασης.
Οι ενστάσεις µας επί των επιµέρους άρθρων και των τροπολογιών θα αναφερθούν στη συζήτηση που θα γίνει τις επόµενες
µέρες επί των άρθρων. Οι ενστάσεις τις οποίες διατυπώσαµε θεωρούµε ότι είναι αρκετές για να οδηγήσουν τη Δηµοκρατική Αριστερά στην τοποθέτησή της «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κάθε περίοδο και ιδιαίτερα
στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική συγκυρία, ο εκσυγχρονισµός
του θεσµικού πλαισίου που αφορά την αγορά και τον ελεύθερο
ανταγωνισµό -και όταν λέω ελεύθερο, τον διακρίνω σε σχέση µε
τον ανύπαρκτο ή αθέµιτο ανταγωνισµό- είναι µια αναγκαιότητα.
Πέρα από τα άλλα για να ενσωµατωθεί και η επιστηµονική εξέλιξη αλλά και η ελληνική και η διεθνής εµπειρία.
Η πρόκληση σήµερα στην Ελλάδα είναι να δώσουµε µία ανάσα
-ώθηση σε µία αγορά που έχει «στεγνώσει» από έλλειψη ρευστότητας και υποφέρει από στρεβλώσεις και αγκυλώσεις µε τις
εναρµονισµένες πρακτικές, τα καρτέλ, τις µεγάλες συγκεντρώσεις, τα κρούσµατα κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας. Αυτά
είναι φαινόµενα που δεν έχουν επιπτώσεις µόνο στις τιµές και
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τους καταναλωτές - στο εισόδηµα, δηλαδή, των καταναλωτώναλλά υποσκάπτουν σε τελευταία ανάλυση την ίδια την έννοια της
ανταγωνιστικότητας, των επιχειρήσεων και της οικονοµίας µας.
Είναι γνωστά και πολυσυζητηµένα τα προβλήµατα του κράτους και των ΔΕΚΟ και είναι κοινή απαίτηση και ορθώς γίνεται,
πράγµατι, προσπάθεια από την Κυβέρνηση να αντιµετωπιστούν.
Για να ενισχυθεί η παραγωγικότητά τους και η αποτελεσµατικότητα.
Όµως, κάνουν λάθος όσοι –θέλω να µε προσέξετε, κύριε Χατζηδάκη, σ’ αυτό- θέλουν να παρουσιάσουν χαρισµατικό, αγγελικά πλασµένο τον κόσµο της αγοράς στον ιδιωτικό τοµέα της
οικονοµίας, που εν πολλοίς «µπολιάστηκε» –και σας το λέει ένας
άνθρωπος, ο οποίος έχει δουλέψει σ’ αυτόν τον τοµέα, έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε τράπεζα επενδύσεων- µε την κρατικοδίαιτη λογική και προσποριζόταν εύκολα κέρδη από το πελατειακό
κράτος.
Τα πράγµατα έχουν αλλάξει και πρέπει να το καταλάβουµε
όλοι. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη, χωρίς σύνορα, ελεύθερη οικονοµία, εκείνο που µετράει είναι η ανταγωνιστικότητα και αυτό σηµαίνει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και
πρόσφορες τιµές.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να δώσουµε την έµφαση και αυτό µπορεί
να αποτελέσει και το πραγµατικό ανάχωµα στην κατρακύλα που
είχαµε στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, που εκδηλώθηκε
µε απώλεια εδάφους και αγορών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
µας. Αλλά κυρίως µπορεί να αποδώσει και στο πλαίσιο ενός νέου
αναπτυξιακού µοντέλου για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της ελληνικής οικονοµίας ή όπως λέµε «πράσινου»
µοντέλου. Αυτό είναι το µόνο που µπορεί να κάνει ξανά την Ελλάδα –και αυτό είναι το µεγάλο ζητούµενο για µένα, στο οποίο
θα πρέπει να είµαστε, πέρα από τις διαφορές µας, ενωµένοι- µία
χώρα παραγωγής πλούτου και ευηµερίας για τους πολίτες.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο πιστεύω ότι απαντά µε τρόπο ουσιαστικό και µε εναρµόνιση µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε ανοιχτά
ζητήµατα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού. Πραγµατικά, δεν κατανοώ τη στάση της Αντιπολίτευσης.
Σας παρακολούθησα, κύριε Χατζηδάκη, γι’ αυτό αναφέρθηκα
προηγουµένως και προσωπικά σε εσάς. Πάντα έχετε µία άποψη.
Μπορεί να διαφωνεί κανείς, µαζί σας αλλά έχετε άποψη. Σας
άκουσα να λέτε ότι διαφωνείτε επί της αρχής και το εξηγήσατε
κάπου µε δέκα-δώδεκα λόγους. Όλοι οι λόγοι- δεν έχω χρόνο,
αλλά µπορούµε να τους αναλύσουµε και ιδιαιτέρως- που αναφέρατε, το µόνο που δεν τεκµηριώνουν είναι αντίρρηση επί της
αρχής. Μπορεί να έχετε κάποιες ενστάσεις για κάποιες ρυθµίσεις, αλλά αντίρρηση επί της αρχής δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε
και δεν το τεκµηριώσατε.
Σε αυτά τα ζητήµατα δεν χωρούν ούτε δισταγµοί, ούτε διχασµοί µε πολιτικά και ιδεολογικά προσχήµατα. Ό,τι συµβάλλει- και
το λέω και για την πτέρυγα της Αριστεράς- στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και κατά συνέπεια, στην ευηµερία των Ελλήνων -θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής.
Ο εισηγητής µας κ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε αναλυτικά
στις διατάξεις. Εγώ θα σταθώ επί της αρχής επιλεκτικά σε ορισµένες παρεµβάσεις. Θεωρώ θετική, κατά την άποψή µου, την
ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τη
βελτίωση των όρων διαφάνειας για τη λειτουργία της.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού –εγώ δεν θα αναφερθώ στους
«κουµπάρους», κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, για να µην ανακυκλώνουµε πάλι το παρελθόν- µε τον τρόπο που είχε λειτουργήσει
µέχρι σήµερα, δεν είχε πείσει ούτε µε τις πρωτοβουλίες της, ούτε
µε τα αποτελέσµατα. Οι διατάξεις του νοµοσχέδιου συµβάλλουν
στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας, γι’ αυτό για µένα είναι θετικές. Όπως η επιλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου από τη Διάσκεψη των
Προέδρων.
Μόνο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω εδώ µία παρατήρηση.
Είχα µία συζήτηση προηγουµένως και µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας κ. Παπαϊωάννου.
Παρατηρήθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι είναι δύσκολο, όταν πρόκειται για µονοπρόσωπα όργανα, να συµφωνήσουµε στα 4/5 και, έτσι, εδώ που έχουµε µονοπρόσωπο όργανο,
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θα έχουµε πρόβληµα. Όµως, επειδή το θέµα είναι επείγον, εγώ
θα προτιµούσα να βάλετε τα 3/5, πράγµα που µπορεί να επιτευχθεί µε τη συµφωνία δύο κοµµάτων ή να κάνετε µία ανάλογη
διόρθωση.
Επίσης, θετική είναι η καθιέρωση του συστήµατος µοριοδότησης για την ιεράρχηση των εκκρεµών υποθέσεων. Εδώ θέλω να
επισηµάνω ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια ιεράρχησης, καθώς και οι δικαιοδοσίες που έχει ο γενικός διευθυντής
να αλλάζει αυτή τη σειρά της ιεράρχησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά τις κυρώσεις, έχω µία γενική άποψη, την οποία
έχω εκφράσει και µε αφορµή άλλα νοµοσχέδια. Δεν θεωρώ ότι
οι βαριές ποινές λειτουργούν κατ’ ανάγκη και κατ’ αναλογία αποτρεπτικά. Ασφαλώς, η επιείκεια δεν προσφέρει ούτε συνιστάται.
Πιστεύω ότι η χρυσή τοµή σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το ζητούµενο. Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο πετυχαίνει µία ισορροπία, µε
αυξοµείωση των ποινών αναλογικά µε την κοινωνική απαξία του
αδικήµατος. Νοµίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται.
Σήµερα –και µ’ αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µέσα στο
χρόνο µου- στη φάση που βρισκόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το βάρος πέφτει στο να πάρει µπρος η αναπτυξιακή µηχανή, δηλαδή στην επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής που
είχε σβήσει –και αυτό το λέω, επειδή το ξεχνούν οι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας- επί Νέας Δηµοκρατίας. Δεν έσβησε µε
το µνηµόνιο. Και αυτό το ξεχνά και η Αριστερά. Ας τους το θυµίσουµε λίγο. Είχαµε µείον 2% στο ρυθµό ανάπτυξης πριν το µνηµόνιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει, λοιπόν, να ξεφύγουµε το ταχύτερο από την ύφεση. Οι
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για την ανταγωνιστική λειτουργία της
αγοράς µπορούν να συµβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση και
αυτή είναι η υπεραξία αυτών των ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου.
Όµως, χρειάζεται, κύριε Υπουργέ –και τελειώνω µ’ αυτήν την παρατήρηση- να αξιοποιήσουµε όλα τα διατιθέµενα εργαλεία, δηλαδή το ΕΣΠΑ, το ΕΠΑΝ, το νέο επενδυτικό νόµο.
Και όσον αφορά το ΕΣΠΑ, επειδή παρακολουθώ ότι τελευταία
γίνεται πολλή συζήτηση δηµοσίως και πολλή σπέκουλα για την
απορροφητικότητα, καλό θα είναι, κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση και κατά διαστήµατα να δίνετε τα πραγµατικά στοιχεία
γιατί δηµιουργούνται συγχύσεις και παραπληροφόρηση. Σε κάθε
περίπτωση, όµως –και αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί έχει σχέση
µε την ανωριµότητα των έργων που άφησε, δυστυχώς, η προηγούµενη κυβέρνηση- θα πρέπει επειδή πρόκειται για ζεστό
χρήµα, να κάνετε το παν, να σηκώσετε τα µανίκια, να κάνετε ό,τι
περνά από το χέρι σας, για να ενισχυθεί η απορροφητικότητα
στο ΕΣΠΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο ελεύθερος ανταγωνισµός είναι µοχλός οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης για τους εξής δύο λόγους.
Πρώτον, γιατί παρέχει τα εχέγγυα για µεγαλύτερη και ισότιµη
συµµετοχή όλων στην οικονοµική δραστηριότητα και, δεύτερον,
γιατί προσφέρει κίνητρο για να γίνονται επενδύσεις που να βελτιώνουν την ποιότητα και να µειώνουν τις τιµές.
Όµως, αυτά ισχύουν υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, οι κανόνες του ανταγωνισµού, να είναι διαφανείς, σταθεροί και αµερόληπτοι και, δεύτερον, ο ρυθµιστικός και ελεγκτικός ρόλος του
κράτους να ασκείται αποτελεσµατικά.
Πρόκειται για αρχές και έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι
οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις. Πόσοι όµως, γνωρίζουν ότι η
Επιτροπή Ανταγωνισµού εφαρµόζει τους κανόνες ελεύθερου
ανταγωνισµού και όχι τους κανόνες αθέµιτου ανταγωνισµού;
Πόσοι, επίσης, γνωρίζουν ότι η όποια βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού δεν αγγίζει την καρδιά
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του προβλήµατος, που είναι οι ανταγωνιστικές δοµές; Και αν
αυτές τις ανταγωνιστικές δοµές δεν τις έχουµε αποκτήσει µέχρι
σήµερα, ευθύνονται οι κυβερνήσεις που εφάρµοσαν πρακτικές
«θερµοκηπίου» χορηγώντας αλόγιστα –για να µην πω παράνοµακάθε λογής προνόµια, επιδοτήσεις και εγγυήσεις σε δηµόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και µιλώ, βεβαίως, για τις δικές σας κυβερνήσεις.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Εσείς βιοµηχανίες τις κάνατε
τις εγγυήσεις!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και πρόσφατα, κύριε
Πρωτόπαπα, η κ. Κατσέλη χορήγησε εγγυήσεις σε µία ελληνική
κλωστοϋφαντουργία.
Κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για ελεύθερο ανταγωνισµό, όταν
το ίδιο κράτος ενθαρρύνει τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Διότι αυτό
συµβαίνει όταν το κράτος προσφέρει, µέσω κωδίκων και δευτερογενών ρυθµίσεων, πάσης φύσεως ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε κρατικά µονοπώλια.
Ενθάρρυνση του αθέµιτου ανταγωνισµού έχουµε, επίσης, όταν
το κράτος, καθυστερώντας τις πληρωµές, εµµέσως εκτοπίζει
από την αγορά µία µικρή επιχείρηση που δεν αντέχει, όπως µία
µεγάλη, να περιµένει να πληρωθεί για προµήθειες που κάνει στο
ελληνικό δηµόσιο. Παραδείγµατα αποτελούν οι προµήθειες στα
δηµόσια νοσοκοµεία. Πόσες ανταγωνιστικές µικρές επιχειρήσεις
µε υψηλή ποιότητα και χαµηλές τιµές έχουν βγει εκτός, αγοράς
γιατί δεν αντέχουν να περιµένουν;
Να µην αναφερθώ βέβαια στα κλειστά επαγγέλµατα και στον
τρόπο, µε τον οποίο, τα ρυθµίσατε και εσείς και τα εφαρµόζετε.
Τρίτον, στο άρθρο 15 του ν. 3897/2010 του κ. Ρέππα, προβλέπεται, κύριε Υπουργέ, η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης
για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ. βυτιοφόρων. Είχε υποσχεθεί το Υπουργείο ότι µέσα σε δύο µήνες θα εκδώσει αυτήν
την περίφηµη κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ).
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά ένα δελτίο Τύπου του Συνδέσµου Εταιρειών Εµπορίας πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), ο οποίος καταγγέλλει ότι το Υπουργείο κωλυσιεργεί επί τέσσερις µήνες,
κρατώντας αυτή την ΚΥΑ στο συρτάρι. Έτσι εννοείτε την «απελευθέρωση»; Η αλήθεια είναι ότι δεν µπορείτε να κρύψετε ούτε
τη νοοτροπία σας, αλλά ούτε και τα κίνητρά σας.
Κύριε Υπουργέ, το Σεπτέµβριο του ’09 σε µία συνέντευξή σας,
αφού είπατε ότι η Νέα Δηµοκρατία αφήνει –πίσω της ένα λαό
στα πρόθυρα της κατάθλιψης - υποσχεθήκατε αλλαγές στο σύνολο της θεσµικής αρχιτεκτονικής που διέπει τον ανταγωνισµό.
Έτσι ακριβώς το είπατε, «αλλαγές στο σύνολο της θεσµικής αρχιτεκτονικής που διέπει τον ανταγωνισµό». Θα σας παρουσιάσω
λοιπόν αυτές τις «αλλαγές» συνοπτικά.
Πρώτον, διατηρήσατε τις ρυθµίσεις του ν.3784/2009 της Νέας
Δηµοκρατίας που είχατε καταψηφίσει, αφού πρώτα τις είχατε κατακεραυνώσει. Το µόνο που καταργήσατε ήταν το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, το οποίο όµως
είχατε υπερψηφίσει!
Δεύτερον, υποσχεθήκατε την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της Επιτροπής Ανταγωνισµού και αυξήσατε τις προθεσµίες γνωστοποίησης και εξέτασης των υποθέσεων.
Τρίτον, υποσχεθήκατε τη δηµιουργία διοικητικού εφετείου -µε
δικαστικούς που θα έχουν εξειδικευµένη γνώση και µετά το ξεχάσατε.
Τέταρτον, υποσχεθήκατε τη δηµιουργία ειδικής αντιµονοπωλιακής αρχής, πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, την οποία ευτυχώς
εγκαταλείψατε. Όµως πριν την εγκαταλείψετε υπήρξε η ιδέα της
προκατόχου σας κ. Κατσέλη να δηµιουργήσει Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισµού στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Για να είµαι ειλικρινής όµως, την ιδέα δεν την εγκαταλείψατε
πλήρως. Επαναφέρατε µέρος της παρακολούθησης των συνθηκών ανταγωνισµού στην Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς, την
οποία εµείς είχαµε δηµιουργήσει -προσοχή όµως- ως ελεγκτικό
όργανο. Δηλαδή µετατοπίζετε ύλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού
σε µία υπηρεσία που δεν έχει ούτε το κύρος, αλλά ούτε και την
ανεξαρτησία, µία υπηρεσία που, ενώ µας ζητούσατε να την καταργήσουµε όταν ψηφίζαµε το σχετικό νόµο, τώρα της δίνετε περισσότερες αρµοδιότητες.
Πέµπτον, υποσχεθήκατε την εναρµόνιση του νοµοθετικού
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πλαισίου, ώστε οι ρυθµιστικές αρχές να λειτουργούν χωρίς σύγχυση, επικαλύψεις και σύγκρουση µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Πολύ ωραία! Το διορθώσατε βέβαια, αλλά θα το πω. Στα
προηγούµενα κείµενα του νόµου κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Το
άρθρο 24 ανέφερε ότι: «Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως για τις απαγορευµένες συµπράξεις ή
την κατάργηση δεσπόζουσας θέσης, παρά µόνο εφόσον γνωµοδοτήσει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας».
Έκτο, επιδιώξατε να υπαλληλοποιήσετε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, -όπως είπε και ο εισηγητής µας- πριν σας εξαναγκάσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακρούσετε πρύµναν.
Τέλος, κατευθύνετε τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισµού στον προϋπολογισµό του κράτους, δηλαδή πόρους, οι
οποίοι είχαν θεσπιστεί για να είναι ανταποδοτικοί σε υπηρεσίες
ανταγωνισµού κι όχι για να καλύψουν τη µαύρη τρύπα του κ. Παπακωνσταντίνου.
Αυτές, λοιπόν, ήταν οι «αλλαγές στο σύνολο της θεσµικής αρχιτεκτονικής ανταγωνισµού».
Κύριε Υπουργέ, στις 9 Ιουλίου του ’09 δώσατε συνέντευξη, ως
Εκπρόσωπος του Τοµέα Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ. Παρουσιάσατε τεράστια περιθώρια κέρδους σε ορισµένα τρόφιµα, 1536% στο
ρύζι, 931% στα µακαρόνια, 185% στο γάλα. Θα τα καταθέσω για
τα Πρακτικά.
Μιλήσατε τότε για «ανεξέλεγκτο παιχνίδι κερδοσκοπίας µε θύµατα καταναλωτές και παραγωγούς» και για «προκλητικά κέρδη
µεσαζόντων» . Τι έγινε τελικά, κύριε Υπουργέ; Τα µειώσατε τα
προκλητικά κέρδη των µεσαζόντων; Και ποιο ήταν το µυστικό;
Δώστε µας τα στοιχεία σήµερα για να χαρούµε κι εµείς και οι καταναλωτές.
Στις 13 Ιουλίου δώσατε νέα συνέντευξη για την κερδοσκοπία
στην αγορά καυσίµων το καταθέτω κι αυτό. Αναφερθήκατε σε
«χυδαίο κερδοσκοπικό παιχνίδι σε βάρος των σκληρά εργαζόµενων καταναλωτών». Μας κατηγορήσατε για «παροιµιώδη ανεπάρκεια στον έλεγχο της αγοράς καυσίµων», για θράσος, για
ψέµατα και για λαϊκισµό.
Σ’ αυτή τη συνέντευξη αναφερθήκατε στις τιµές των καυσίµων
προ φόρων και είπατε ότι ήµασταν ακριβότεροι -κάνατε συγκρίσεις- κατά 4,7 λεπτά το λίτρο αµόλυβδης βενζίνης από την Αυστρία και κατά 7 λεπτά από την Αγγλία.
Αφήνω του φόρους του κ. Παπακωνσταντίνου απ’ έξω και σας
λέω το εξής. Με σηµερινά στοιχεία, στοιχεία του Μαρτίου του
2011 –καταθέτω για τα Πρακτικά το αντίγραφο από το δελτίο
τιµών καυσίµων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- είµαστε 8,45 λεπτά
πιο ακριβοί από την Αυστρία και 8,15 λεπτά πιο ακριβοί από την
Αγγλία προ φόρων! Περιµένω να ακούσω µια πειστική δικαιολογία.
Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ως Γενικός Γραµµατέας
του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης είχα ταλαιπωρηθεί να απαντάω
σ’ αυτές τις αβάσιµες αιτιάσεις σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στις 21 Μαρτίου, δηλαδή, πριν από δύο εβδοµάδες, είδατε,
την αγορά να συµπιέζει τα κέρδη της, λόγω της πίεσης που προκαλούν οι υψηλοί φόροι και λόγω των υψηλών διεθνών τιµών καυσίµων. Είναι, δηλαδή, σαν να λέτε «αυξήστε τους φόρους για να
λειτουργήσει ο ανταγωνισµός».
Και είπατε –ακούστε, κύριοι συνάδελφοι!- ότι το 93% των τιµών
των καυσίµων είναι ανελαστικό, επειδή αφορά την τιµή διυλιστηρίου και τους φόρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε
Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όταν εµείς αναφερόµασταν στην τιµή διυλιστηρίου, µας λέγατε «να βάλουµε χέρι» στα διυλιστήρια. Τότε το ποσοστό αυτό
δεν ήταν ανελαστικό, τώρα έγινε!
Λέτε επίσης, ότι το υπόλοιπο 7%, που είναι το περιθώριο κέρδους των εταιρειών εµπορίας και των πρατηρίων, παραµένει σταθερό από τον Οκτώβρη του 2009 µέχρι σήµερα. Και καταλήγετε
στο εξής συµπέρασµα: «Συνεπώς τα περιθώρια κέρδους για τις
εταιρείες είναι αµετάβλητα και δεν σηµειώνεται κερδοσκοπία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στις αγορές». Αυτά είπατε πριν από δύο εβδοµάδες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
δεν προβλέπω να τελειώνετε. Αντίθετα, αναπτύσσετε το λόγο
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, ή υπάρχει κερδοσκοπία και την κρύβετε ή δεν
υπάρχει και δηµαγωγείτε ασύστολα!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω τα στοιχεία για τα
Πρακτικά και σας καλώ να τα δείτε. Αξίζει τον κόπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο
για µια µικρή παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κύριος
Υπουργός για µια παρέµβαση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µια µικρή παρέµβαση µε αφορµή την τοποθέτηση του κ. Μουσουρούλη, ο οποίος εµφανίστηκε εδώ από άλλον πλανήτη και
από άλλον κόσµο.
Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα, λοιπόν, να σας θυµίσω ότι επί
τρία χρόνια µε αποκορύφωµα το 2008, η κυβέρνησή σας κατάφερε να αυξήσει τα είδη διατροφής και τα καύσιµα χωρίς επιβολή φόρων. Κατάφερε να είµαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη
σε κερδοσκοπία στα καύσιµα. Η κυβέρνησή σας, στην οποία συµµετείχατε και εσείς ως Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας, άφησε
να λεηλατείται το λαϊκό εισόδηµα χωρίς καµµιά προστασία.
Και θα ήθελα να θυµίσω και σε σας και στον κ. Χατζηδάκη -ο
οποίος δεν ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης- τα περίφηµα σαράντα ένα µέτρα για την ακρίβεια. Τα θυµάστε, κύριε Μουσουρούλη; Ήταν η απόλυτη ικανοποίηση των κερδοσκόπων στην
αγορά και ο απόλυτος εξευτελισµός της έννοιας «ανταγωνισµός»
και «προστασία του καταναλωτή».
Επίσης, θέλω να σας θυµίσω και κάτι άλλο. Επί των ηµερών
σας και κάθε µέρα υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφηµερίδες για ακρίβεια, την οποία πλήρωνε ο ελληνικός λαός µέσα
από µια πολιτική ασυδοσίας που ασκούσατε, µέσα από την πολιτική των ολιγοπωλίων.
Επίσης, θα ήθελα να πάρετε το λόγο και να µου πείτε µία απόφαση –µία απόφαση!-της Επιτροπής Ανταγωνισµού στα πεντέµισι χρόνια που κυβέρνησε η Νέα Δηµοκρατία, η οποία να
προστάτευσε τον καταναλωτή και να διευκόλυνε τον ανταγωνισµό υπέρ των υγιών επιχειρήσεων.
Αντ’ αυτού, είχαµε τη δράση των κερδοσκόπων όλα τα χρόνια,
µε αποτέλεσµα να χάσετε το παιχνίδι, να µη µπορέσετε να ελέγξετε τις τιµές και να πλήξετε τα λαϊκά εισοδήµατα.
Εγώ, λοιπόν, έχω να σας καταθέσω στοιχεία. Όµως, δεν θα το
κάνω σήµερα, αλλά αύριο, όταν θα µιλήσω στην επιτροπή.
Όµως, θα σας δώσω όλα τα στοιχεία, προκειµένου να ενηµερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία, η Βουλή και ο ελληνικός λαός
για το τι γίνεται σήµερα. Διότι σήµερα η Ελλάδα είναι η έβδοµη,
η µόνη χώρα στη Νότια Ευρώπη και η έκτη χώρα σε όλη την Ευρώπη που µειώνει τις τιµές µε βάση τα επίσηµα στοιχεία ανεξάρτητων εταιρειών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εµείς, λοιπόν, δεν µεγαλοστοµούµε, κύριε Μουσουρούλη,
αλλά κάνουµε πράξη αυτό που είπαµε πριν από τις εκλογές, δηλαδή ότι προστατεύουµε το λαϊκό εισόδηµα και µειώνουµε τις
τιµές. Και θα τις µειώσουµε και περαιτέρω, κάτι που θα δείτε τις
επόµενες µέρες. Όµως, τα υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο µαζί µε
τα στοιχεία.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν υπάρχει προσωπικό,
κύριε Μουσουρούλη. Ο Κανονισµός είναι σαφής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν υπάρχει προσωπικό εδώ, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μα, ο κύριος Υπουργός
θέλει να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν υπάρχει προσωπικό εδώ.
Είστε Βουλευτής, είµεθα Βουλευτές και η έννοια του Κοινοβουλίου εµπεριέχει το δηµοκρατικό διάλογο. Ο Υπουργός απήντησε! Κάθε φορά, λοιπόν, που απαντάει ο Υπουργός ή κάποιος
άλλος συνάδελφος, γεννάται προσωπικό θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, ο
κύριος Υπουργός δεν έχει αντίρρηση να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
σας παρακαλώ, µην επιµένετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, µην επιµένετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε, αλλά πρέπει να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, τι να απαντήσετε; Ο
Κανονισµός -και όχι η επιθυµία µας- διέπει τη συµπεριφορά µας
στην Αίθουσα. Καταλάβατε; Δεν υπήρξε µοµφή εκ µέρους του
Υπουργού. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση των λεγοµένων σας.
Σας παρακαλώ, λοιπόν!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αναφέρθηκε σε µένα,
κύριε Πρόεδρε και πρέπει να απαντήσω.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βλέπω ότι έχετε τη συνοδευτική υποστήριξη των συναδέλφων σας.
Αφού, λοιπόν, το θέλουν όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς, όλα τα καθηµερινά πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων τα τροφοδοτούσατε εσείς προσωπικά και οι συνεργάτες σας µε όλες
αυτές τις ανυπόστατες αναλύσεις που κάνατε και τις διαδοχικές
συνεντεύξεις Τύπου διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας.
Μόνος σας παραδεχθήκατε στη συνέντευξη που δώσατε πριν
από λίγες µέρες ότι δεν υπήρχε κερδοσκοπία στην αγορά. Σας
είπα, σας προκάλεσα και µάλιστα θέλω αύριο στην απάντηση
που θα µας δώσετε να πάρετε τα έγγραφα που καταθέτω και να
αντικρούσετε ένα προς ένα τα επιχειρήµατά µου.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, συνεχίζετε την ίδια ακριβώς τακτική που είχατε και ως αντιπολίτευση, όταν µεµφόσασταν τη
Νέα Δηµοκρατία. Μας κατηγορούσατε για χυδαίο και κερδοσκοπικό παιχνίδι και για παροιµιώδη ανεπάρκεια στον έλεγχο της
αγοράς.
Σας προκαλώ, λοιπόν, να µου δώσετε ποσοτικά στοιχεία των
ελέγχων που έγιναν την τελευταία χρονιά, στην αγορά καυσίµων,
για να δείτε ότι έχω απόλυτο δίκιο. Οι τιµές καυσίµων έχουν ανέβει τόσο πολύ που δεν υπάρχει περίπτωση να τις δικαιολογήσετε.
Δεν µπορείτε! Δεν έχετε στοιχεία. Παράλληλα έχετε ακυρώσει
εντελώς και τους µηχανισµούς ελέγχου στα δύο Υπουργεία.
Κλείνω µε αυτό. Όπως, κύριε Υπουργέ, ανακοινώσατε τις προάλλες ότι είµαστε τέταρτοι στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων, έτσι και τώρα επικαλείστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά τώρα µην κάνετε αγόρευση, κύριε Μουσουρούλη! Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ! Δεν θα ανοίξετε άλλα θέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: … ανυπόστατα στοιχεία
για τα καύσιµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, έχουν γραφεί σαράντα ένας συνάδελφοι.
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Προτείνω, λοιπόν -και παρακαλώ να έχω τη σύµφωνη γνώµη σαςνα διακόψουµε σήµερα στις δωδεκάµισι και να επαναλάβουµε τη
συνεδρίαση αύριο το πρωί Θα συνεχίσουµε επί της αρχής. Θα
µιλήσουν ο Υπουργός –ίσως και οι Υφυπουργοί- οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα ολοκληρώσουµε επί της αρχής, ώστε
να συνεχίσουµε επί των άρθρων και αύριο αλλά και την Πέµπτη.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε.
Ζητεί τώρα το λόγο ο κ. Ροντούλης.
Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχετε, κύριε Ροντούλη, το
δικαίωµα να πάρετε το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου εν πρώτοις να οριοθετήσω το διακύβευµα. Για ποιο πράγµα µιλάµε σήµερα;
Όταν αναφερόµαστε στο σκάνδαλο της «SIEMENS», ο λόγος
γίνεται για 2 δισεκατοµµύρια ευρώ ως ζηµιά του δηµοσίου. Μας
πιάνει ένα είδος ιλίγγου.
Συγκλονιζόµαστε και από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, όταν
το ακούµε, µε µία ζηµιά για το δηµόσιο της τάξεως των 100 εκατοµµυρίων ευρώ, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.
Πόσο, λοιπόν, πρέπει να συγκλονιστούµε; Αν αναλογιστούµε
ότι η ζηµιά που υφίσταται ο ελληνικός λαός από τα καρτέλ και
τις εναρµονισµένες πρακτικές, είναι κατ’ ελάχιστον της τάξεως
των 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Σε δέκα χρόνια, δηλαδή,
η ζηµιά είναι κατ’ ελάχιστον 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
το µισό χρέος που µας πνίγει. Περί αυτού πρόκειται. Άρα το οικονοµικό διακύβευµα, για το οποίο µιλάµε, είναι µέγεθος αυτού
του είδους, που σας περιέγραψα πριν από λίγο.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας πω µία ιστορία. Αρχίζοντας από
το 2008 και µέχρι να τελειώσει το νοµοσχέδιο, θα σας ζητάω συνέχεια το ίδιο πράγµα.
Το 2008, λοιπόν –και θέλω την προσοχή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι ό,τι πω θα το τεκµηριώσω µε ντοκουµέντα- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει µια Λευκή Βίβλο. Βλέπει ότι γίνεται
µεγάλη ζηµιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα καρτέλ και
καταθέτει µια Λευκή Βίβλο που έχει στον πυρήνα της ως πεµπτουσία της µια διάταξη «αποζηµιώσεις για τα θύµατα των καρτέλ».
Θα σας πω τα γεγονότα µε χρονολογική σειρά, για να φθάσω
στο σήµερα, για να δείτε πώς νοµοθετούν κάποιοι στην Ελλάδα
ή δεν νοµοθετούν.
Περνάει ένας χρόνος περίπου. Το 2009 αυτή η Λευκή Βίβλος,
που σας προανέφερα, του 2008 γίνεται οµοφώνως αποδεκτή από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φθάνουµε εν έτει 2010. Τι γίνεται
τότε; Παρακολουθήστε τη χρονολογική σειρά.
Στις 12 Μαΐου η Υπουργός Οικονοµίας κ. Κατσέλη, εµφανίζεται
στο Υπουργικό Συµβούλιο και λέει: «Ήρθε η ώρα να καταπολεµήσουµε τα καρτέλ και την ακρίβεια. Άµεσα η Κυβέρνηση θα
πάρει δέκα συν ένα µέτρα». Το ένατο µέτρο από τα έντεκα µέτρα,
είναι η αξίωση αποζηµιώσεων από παραβιάσεις αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας. Αποζηµιώσεις που θα ζητούσαν καταναλωτές
και επιχειρήσεις.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα του τότε Υπουργικού Συµβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περνάει καµµιά βδοµάδα και φθάνουµε στις 20 Μαΐου 2010.
Τότε η κ. Κατσέλη βγαίνει πάλι στον Τύπο και αναφέρει τις βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου της περί αποζηµιώσεων, λέγοντας ότι οσονούπω έρχεται στη Βουλή να το ψηφίσουµε.
Τι σηµαντικά πράγµατα περιελάµβανε αυτό το νοµοσχέδιο,
αγαπητοί συνάδελφοι; Είχε τις βασικές διατάξεις:
Πρώτον, δυνατότητα συλλογικών αποζηµιώσεων από καταναλωτές και επιχειρήσεις.
Δεύτερον, δυνατότητα αποζηµίωσης και από τους εµµέσους
αγοραστές, δηλαδή από αυτούς που δεν πάθαιναν ζηµιά από απ’
ευθείας επαφή µε µία επιχείρηση που συγκροτούσε καρτέλ,
αλλά πάθαιναν ζηµιά µέσα από την αλυσίδα της διανοµής µέσω
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της αύξησης των τιµών που βίωνε και η ίδια ως ζηµία.
Τρίτον, η χρηµατική αξίωση του ζηµιωθέντος, µε βάση το νοµοσχέδιο αυτό της κ. Κατσέλη, θα παρήγαγε και τόκους. Από
πότε; Από το χρόνο επέλευσης της ζηµίας. Και στο ίδιο νοµοσχέδιο θα υπήρχαν και ειδικές ρυθµίσεις για τις εισπρακτικές εταιρείες των τραπεζών. Όλα αυτά στις 20 Μαΐου.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το νοµοσχέδιο όπως βγήκε στον
Τύπο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ουσιαστικά, λοιπόν, η κ. Κατσέλη είχε πει: Θα φέρω στη Βουλή
ένα νοµοσχέδιο µε ουσιαστικά αντικίνητρα για να µη συστήνουν
καρτέλ και για να µην προχωρούν σε εναρµόνιση τιµών κάποιες
επιχειρήσεις. Διότι φανταστείτε το φόβητρο των συλλογικών
αποζηµιώσεων πόσο αποτρεπτικά θα λειτουργούσε. Και τότε
είπα ειλικρινά: µπράβο, µια Υπουργός, η οποία ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, θα προχωρήσει σε ρηξικέλευθες θέσεις που θα αλλάξουν το τοπίο. Αµ, δε! Διαψεύστηκα παταγωδώς! Και
παρακολουθείστε τη συνέχεια.
Στις 17 Ιουνίου του 2010 ο κ. Ανδρουλάκης κάνει µια ερώτηση
«άµεσες ενέργειες για χαλιναγώγηση τιµών βασικών προϊόντων
και πληθωρισµού». Και του απαντά η κ. Κατσέλη: «Μην ανησυχείτε, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί εµείς θα εισαγάγουµε στο δίκαιο
της χώρας για πρώτη φορά διεκδίκηση αποζηµιώσεων από τους
θιγόµενους από παραβιάσεις της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας.
Το καταθέτω κι αυτό για τα Πρακτικά, ως απάντηση της
Υπουργού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 18 Αυγούστου του 2010 ξαναβγαίνει η κ. Κατσέλη µε το
Γενικό Γραµµατέα του Καταναλωτή στο πλευρό της –ωραία φωτογραφία- και λέει: «Αποζηµιώσεις θα δικαιούνται από το καρτέλ.
Τελειώσαµε, το είπαµε τόσες φορές. Καταθέτω το νοµοσχέδιο
το Σεπτέµβριο».
Το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 30 Αυγούστου του 2010 ξανά-µανά η κ. Κατσέλη φωτογραφία και λέει: «Μέσα στο φθινόπωρο» -κάνουµε λίγο πιο large
τα χρονικά περιθώρια- «έρχεται το νοµοσχέδιο».
Το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στις 19 Σεπτεµβρίου όµως τους παίρνουν χαµπάρι τι κάνουν,
διότι νοµοσχέδιο ακούµε µέχρι τώρα και νοµοσχέδιο δεν βλέπουµε. Τους παίρνει χαµπάρι το «ΠΑΡΟΝ» του κ. Κουρή και βγαίνει µ’ ένα πρωτοσέλιδο και λέει: «Τριάντα υψηλόβαθµοι κρατικοί
υπάλληλοι παραµένουν στις θέσεις τους µε όλες τις κυβερνήσεις
και έχουν διασυνδέσεις µε δεκαπέντε ανώτατα στελέχη πολυεθνικών, που ελέγχουν όλο το σύστηµα και κατευθύνουν τις αποφάσεις των Υπουργών», δηλαδή να βγουν ή να µη βγουν
νοµοσχέδια. Το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μετά από καµµιά δεκαριά µέρες, στις 27 Σεπτεµβρίου, µετά
το ρεπορτάζ αυτό από την εφηµερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» έπεσε πάλι
ανησυχία στα κυβερνητικά κλιµάκια και ξαναβγαίνει η κ. Κατσέλη,
χωρίς το Γενικό Γραµµατέα τώρα, µε ρεπορτάζ στα «ΝΕΑ» και
λέει: «Ως το τέλος του χρόνου…» -του 2010, δηλαδή- «…µην ανησυχείτε, παιδιά, θα καταθέσουµε αυτό το νοµοσχέδιο που θα τελειώσει µια και καλή τα καρτέλ. Τελειώσαµε µέχρι το τέλος του
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χρόνου». Το καταθέτω κι αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Φανταστείτε τώρα την κοροϊδία και τον εµπαιγµό για µήνες.
«Έρχεται, έρχεται, έρχεται». Σας ξεκίνησα από το 2008, το 2009
και τελείωσα το 2010. «Έρχεται το νοµοσχέδιο». Ωραία.
Από κει και πέρα, µετά το τελευταίο που σας έδωσα, δηλαδή
στις 27 Σεπτεµβρίου, µετά το ρεπορτάζ της εφηµερίδας «ΤΑ
ΝΕΑ» τα ίχνη χάνονται. Νοµοσχέδιο αγνοείται. Πού είναι αυτό το
νοµοσχέδιο; Δεν γνωρίζει κανένας. Άλλοι ψάχνουν να βρουν τη
χαµένη Ατλαντίδα κι εµείς ψάχνουµε να βρούµε το χαµένο νοµοσχέδιο! Δεν υπάρχει αυτό το νοµοσχέδιο γιατί το νοµοσχέδιο
αυτό «τσούζει», γιατί βάζει «το µαχαίρι στο κόκαλο», γιατί κάνει
λόγο για συλλογικές αποζηµιώσεις, για τοκοφορία, για εισπρακτικές εταιρείες, για πολλά πράγµατα. Χάθηκε διά παντός το νοµοσχέδιο, µέχρι που αρχίζουν τα ερωτήµατα.
Σε µια επιτροπή που έγινε ρώτησα την κ. Κατσέλη: «Πείτε µας
για ποιο λόγο εξαφανίστηκε το νοµοσχέδιο». Τρεις µπορεί να
είναι οι λόγοι: Πρώτον, µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα σας πίεσαν. Τώρα, ποια είναι αυτά, βγείτε να µας τα πείτε. Αυτός είναι ο
ένας λόγος.
Ο δεύτερος λόγος είναι ο πολιτικός σας προϊστάµενος –ο
νοών νοείτω- να σας έβαλε «πάγο» και να είπε: «Μην προχωράς,
γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγµατα».
Ο τρίτος λόγος είναι η περίφηµη, περιλάλητη και περιβόητος
τρόικα, που είναι ο πραγµατικός πολιτικός προϊστάµενος να είπε:
«Πάγος». Τρία πράγµατα. Δεν µπορεί να υπάρχουν άλλα. Διαλέξτε ένα από τα τρία και πείτε τι έγινε.
Όµως τελειώσαµε εδώ; Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι προσέξτε τι έγινε: Φτάσαµε στο 2011. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2011
διατάσσεται από τη δικαιοσύνη –τους πήραν χαµπάρι- κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το εξαφανισµένο νοµοσχέδιο.
Καταθέτω στα Πρακτικά κλήση του εισαγγελέα σε µάρτυρα –δεν
κάνει να πω το όνοµα- που του λέει: «Έλα να µας πεις τι έχεις
για το εξαφανισµένο νοµοσχέδιο».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το Υπουργείο Ανάπτυξης –έχουµε Χρυσοχοΐδη τώρα Υπουργό
- καλείται να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω χρήση και της δευτερολογίας µου για να µη µιλήσω άλλο.
Και η πολιτική του ηγεσία καρφώνει την κ. Κατσέλη και λέει ότι
αυτή έχει τον έλεγχο του εξαφανισµένου νοµοσχεδίου, γιατί η
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή είναι στην κ. Κατσέλη. Σας θυµίζω δε το εξής. Όταν η κ. Κατσέλη µετακινήθηκε και πήγε στο
Υπουργείο Εργασίας, πήρε µαζί της –ω, του θαύµατος- και ως
προίκα, έτσι γράφτηκε, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή.
Έλεος! Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή τι δουλειά είχε να
φύγει από το Ανάπτυξης και να πάει στο Εργασίας; Δεν µας εξήγησε κανείς αυτό το πράγµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Την επαινούσατε πολύ τότε
την κ. Κατσέλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αλλά το Υπουργείο καρφώνοντας
την κ. Κατσέλη είπε: «Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ελέγχει το απολεσθέν νοµοσχέδιο».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και που είναι τώρα το νοµοσχέδιο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα θα τα δούµε. Μη βιάζεστε.
Έρχοµαι στις 13 Φεβρουαρίου, κύριε Χατζηδάκη. Στις 13 Φεβρουαρίου το νοµοσχέδιο φάντασµα –γιατί περί φαντάσµατος
πρόκειται- επανέρχεται στο προσκήνιο, γιατί µπήκε και η δικαιοσύνη τώρα µέσα. Κάτι πρέπει να κάνουν. Και βγαίνουν το
«ΕΘΝΟΣ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» την ίδια µέρα, στις 13 Φεβρουαρίου
2011 –άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρξε µια κινητικότητα- και λένε
και τα δύο δηµοσιεύµατα ότι και οι δύο Υπουργοί –και ο κ. Χρυ-
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σοχοΐδης και η κ. Κατσέλη- τώρα δεσµεύονται να καταθέσουν το
περίφηµο νοµοσχέδιο-φάντασµα.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αντ’ αυτού, κύριε Υπουργέ, ενώ περιµέναµε να µας φέρετε
αυτό το ρηξικέλευθο νοµοσχέδιο, εσείς µας φέρατε ένα νοµοσχέδιο που είναι ένα τεχνοκρατικό νοµοσχέδιο. Δεν είναι αποτελεσµατικό, γιατί δεν απαντά στην ουσία του προβλήµατος. Δεν
υπάρχει πολιτική βούληση να τα βάλετε µε τα καρτέλ και τις
εναρµονισµένες πρακτικές. Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για το θεαθήναι για να πείτε ότι κάτι κάνετε εκεί µε τον ανταγωνισµό, µε
την καταπολέµηση της ακρίβειας κ.λπ. Κατ’ ουσίαν, τίποτα.
Ο κόσµος, κύριε Υπουργέ, περίµενε από το 2009 αυτό το νοµοσχέδιο φάντασµα που σας είπα. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχετε
την πολιτική βούληση να τα βάλετε πράγµατι µε τα συµφέροντα
που καταληστεύουν τον ελληνικό λαό. Άλλα περίµενε ο κόσµος,
άλλα του δώσατε. Άλλα µας φέρατε.
Θέλω τώρα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Το νοµοσχέδιο αυτό υπάρχει; Να µας απαντήσετε αύριο. Μη µας απαντάτε τώρα. Να το σκεφθείτε πρώτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Φάντασµα είναι. Δεν υπάρχει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα το σκεφθείτε πρώτα και θα µας
απαντήσετε αύριο. Υπάρχει το νοµοσχέδιο αυτό; Διότι εµείς εδώ
τα έχουµε χαµένα. Βγαίνουν µέχρι διατάξεις του στον Τύπο επί
σειρά µηνών και νοµοσχέδιο δεν βλέπουµε.
Πρώτα, λοιπόν, να µας πείτε που το έχετε καταχωνιασµένο το
νοµοσχέδιο που χτυπάει πράγµατι την ακρίβεια.
Δεύτερον, αν έχετε την πολιτική βούληση να κοιτάξετε στα
µάτια τον ελληνικό λαό και πράγµατι να περιγράψετε την κατάσταση ως έχει αν κάποιοι µπλοκάρουν το νοµοσχέδιο αυτό να
έρθει στη Βουλή.
Θα σας πω µια περίπτωση για έναν άνθρωπο, ένα παιδί είκοσι
οκτώ χρονών –έχω την περίπτωση εδώ και το όνοµά του- που
ήταν τοξικοµανής, κύριοι συνάδελφοι. Υπό την επήρεια ναρκωτικών έκλεψε µια ζάντα. Ξέρετε πόσα χρόνια φυλακή έφαγε; Τέσσερα χρόνια φυλακή γιατί –λέει- θεωρήθηκε κλοπή.
Τώρα, λοιπόν, κάθε χρόνο αυτοί οι νταβατζήδες των καρτέλ
τρώνε απ’ τον ελληνικό λαό 15 δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’ ελάχιστον. Στα τρόφιµα µόνο ο τζίρος που γίνεται είναι 60 δισεκατοµµύρια ευρώ. Φανταστείτε τι γίνεται σε καύσιµα, λιπαντικά,
ξενόγλωσσα βιβλία, γάλα κ.λπ.. Έχετε την πολιτική βούληση, λοιπόν, να τα βάλετε µε αυτά τα κυκλώµατα;
Αφήστε, λοιπόν, αυτά τα νοµοσχέδια που φέρνετε τώρα. Αυτά
για την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την αναθεώρησή της, τη συγκρότησή της, το αν έχει αντιπρόεδρο, το αν είναι έτσι ή αλλιώς,
λίγο ενδιαφέρουν.
Αυτό που ενδιαφέρει είναι, επιτέλους, να δούµε νοµοθετικές
ρυθµίσεις που θα αλλάζουν το κλίµα και θα σηµατοδοτούν στον
ελληνικό λαό ότι η κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή –τώρα είναι
Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αύριο θα είναι κυβέρνηση ΛΑΟΣ- έχει τη
βούληση –χαίρεστε, κύριε Πρωτόπαπα, µπράβο-...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Με το καλό!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: …να προχωρήσει σε κινήσεις οι
οποίες πράγµατι θα προστατεύσουν την οικογένεια, θα προστατεύσουν το νοικοκυριό, γιατί είµαστε σε µία πάρα πολύ οδυνηρή,
δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Μεροκάµατα µειώνονται, µισθοί
µειώνονται, κοινωνικά επιδόµατα συρρικνώνονται, συντάξεις περικόπτονται και οι τιµές ανεβαίνουν. Το ότι υπάρχει κερδοσκοπία,
η οποία δεν έχει όρια, είναι εκτός ελέγχου, εκτός ορίων, δεν αµφισβητείται. Σε µία τέτοια οικονοµική πραγµατικότητα έπρεπε να
είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση.
Άρα δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα, αν δεν χτυπήσετε την
κερδοσκοπία, την ακρίβεια σε ένα τέτοιο οικονοµικό περιβάλλον,
όπως είναι το σηµερινό. Εσείς ο ίδιος, άλλωστε, είστε αυτός που
οµολόγησε ότι λόγω της δράσης των πολυεθνικών έχουν ανέβει
οι τιµές κατά 30%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, ολοκληρώσατε και το χρόνο της δευτερολογίας σας.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ελπίζω να µην υπάρξει
τριτολογία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Δική σας οµολογία είναι. Εδώ όµως, δεν θέλουµε δηµοσιογράφους να κάνουν ρεπορτάζ, να καταγράφουν την πραγµατικότητα. Θέλουµε πολιτικούς άνδρες, θέλουµε κυβερνήσεις οι
οποίες θα παίρνουν µέτρα για να ανατρέψουν αυτήν τη ζοφερή
οικονοµική πραγµατικότητα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Ροντούλη, παρ’ότι έπρεπε να ζητήσετε την άδειά µου για τη δευτερολογία …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είπα ότι θα πάρω τη δευτερολογία
…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το αποφασίσατε µόνος
σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το ζήτησε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το ζήτησα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ζήτησε; Ανακαλώ
τότε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπας
έχει το λόγο για µία σύντοµη, τρίλεπτη παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις µεν αιτιάσεις
των άλλων κοµµάτων για το νοµοσχέδιο –θα µιλήσουµε και
αύριο- θα απαντήσουν σήµερα οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ.
Κουκουλόπουλος, ο κ. Μιχελογιαννάκης, ο κ. Μοσχόπουλος κ.λπ.
κατά τον καλύτερο τρόπο.
Εγώ, µε την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσω λίγο
την τοποθέτηση του αξιότιµου συναδέλφου, του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλη.
Ο κ. Ροντούλης ως νέος «Indiana Jones» ψάχνει το «χαµένο
θησαυρό» του νοµοσχεδίου ...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς τον κάνατε «χαµένο θησαυρό»!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εύχοµαι καλή επιτυχία στην αγωνιώδη αναζήτησή του! Εύχοµαι να επιτευχθεί ο στόχος του και
να καταφέρει να βρει το «χαµένο θησαυρό»!
Είµαι, όµως, απολύτως βέβαιος ότι η Υπουργός Εργασίας κ.
Λούκα Κατσέλη θα ικανοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον κ.
Ροντούλη, ο οποίος εξάλλου σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχει δηλώσει και θαυµαστής της σε προηγούµενα νοµοσχέδια και θα
φέρει και το σχετικό νοµοσχέδιο, ώστε να ικανοποιηθεί …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το περιµένουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: …η αγωνιώδης αναζήτηση του
αγαπητού συναδέλφου.
Από τη στιγµή όµως, που ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός –
ορθώς ίσως- δηλώνει αυτήν την αγωνία και αυτήν την αναζήτηση
για να µπορέσει να καταπολεµήσει τα µονοπώλια και να καθιερώσει τον ελεύθερο ανταγωνισµό, νοµίζω ότι το καλύτερο που
έχει να κάνει είναι να ψηφίσει το νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγει
σήµερα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης.
Και αυτό το νοµοσχέδιο είναι «εν τη παλάµη και ούτω βοήσωµεν», κύριε Πρόεδρε. Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος και ιδού πεδίον
δόξης λαµπρόν, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνουµε και να παριστάνουµε, είτε τον Ιντιάνα Τζόουνς είτε τον Ηρακλή Πουαρό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, Βουλευτής Κοζάνης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΛΑΟΣ, ψάχνοντας το νοµοσχέδιο της κ. Κατσέλη, βρήκε µε απίστευτη ευκολία 15 δισεκατοµµύρια ευρώ, αν άκουσα καλά…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τουλάχιστον. Κάθε χρόνο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τουλάχιστον. Ναι.
…για να ωφεληθούν άµεσα οι Έλληνες καταναλωτές.
Όταν έρθει, αγαπητέ συνάδελφε, στα πράγµατα η πολυκατοι-
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κία σας, να τα κάνετε πράξη. Μόνο που ο βασικός µέτοχος της
πολυκατοικίας σας όχι µόνο τα έκανε θάλασσα και παρέδωσε µία
χώρα κατεστραµµένη, αλλά όπως ακούσατε και από τον κ. Μουσουρούλη που ήταν γενικός γραµµατέας –σε αυτό το πόστοστην προηγούµενη κυβέρνηση, δεν έχουν καταλάβει και σε τι κατάσταση παρέδωσαν τη χώρα. Γι’ αυτό µιλάνε έτσι από το Βήµα.
Ξεκίνησα έτσι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
γιατί πιστεύω βαθιά ότι η χώρα χρειάζεται κατεπειγόντως µέτωπο
σοβαρότητας και ευθύνης, χρειάζεται να πούµε µε σαφήνεια και
ειλικρίνεια το πρόβληµα, να θέσουµε καθαρά τον τελικό στόχο
και να περιγράψουµε το δρόµο –δηλαδή, το σχέδιο και το χρονοδιάγραµµα- που οδηγεί σ’ αυτό. Έχουµε υποχρέωση πρώτα
και πάνω από όλα στο όνοµα των θυσιών που έχει κάνει µέχρι
τώρα ο ελληνικός λαός τον τελευταίο χρόνο.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, µου δίνει
την ευκαιρία να θέσω µερικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε το
πώς αντιλαµβάνοµαι αυτό το µέτωπο σοβαρότητας και ευθύνης,
που πιστεύω βαθιά ότι πρέπει άµεσα να συγκροτηθεί στη χώρα.
Η συγκρότησή του πρέπει να ξεκινήσει από εδώ, όπου είναι βέβαια και ο κορυφαίος θεσµός της ελληνικής δηµοκρατίας.
Το πρώτο ζήτηµα, που µπορούµε και επιβάλλεται να διεκδικήσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο προσδιορισµός της
πολιτικής ατζέντας. Είναι αλήθεια ότι δεν διεκδικεί δάφνες πρώτης είδησης στην επικαιρότητα το νοµοσχέδιο, και αυτό, βέβαια,
το αδικεί. Ποιος την ορίζει την ατζέντα και πώς ορίζεται η ατζέντα;
Το νοµοσχέδιο, όµως, έχει τεράστια επιρροή σ’ αυτό που λέµε
λαϊκό εισόδηµα. Τι προστατεύει, άραγε, το λαϊκό εισόδηµα περισσότερο από µια σωστή λειτουργία της αγοράς; Ποιος είναι ο
µεγάλος ωφεληµένος από µια σωστή λειτουργία της αγοράς;
Πρώτο απ’ όλα το λαϊκό εισόδηµα, αν και δεν λειτουργεί, βέβαια, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα. Ο κύριος Υπουργός -που αυτήν τη στιγµή απουσιάζει- γνωρίζει πολύ
καλύτερα και από τη σηµερινή του θητεία και την προηγούµενη
ως Υφυπουργός Εµπορίου σε ανάλογο πόστο παλαιότερα, ότι οι
προτροπές ή οι συµφωνίες κυρίων -και έγινε µια τέτοια κίνηση
από την πλευρά των επιχειρηµατιών- έχουν µετρήσιµο βέβαια
αποτέλεσµα. Είχαµε πολύ συγκεκριµένες µειώσεις πολλών τιµών,
αλλά δεν είναι, βέβαια, αυτή η λύση. Το λαϊκό εισόδηµα µπορούµε να το προστατεύσουµε πολύ καλύτερα εάν λειτουργήσει
πραγµατικά η Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Το δεύτερο ζήτηµα, που µου δίνει αφορµή να µιλήσω για το
µέτωπο σοβαρότητας και ευθύνης στο παρόν νοµοσχεδίου έχει
σχέση µε το ότι επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
γινόµαστε ολοένα και πιο συγκεκριµένοι στο λόγο µας και στις
προτάσεις µας. Μιλάµε συχνά όλοι µας για την ανάγκη ιεράρχησης προτεραιοτήτων και πολύ περισσότερο µιλάµε για την ανάγκη αλλαγής αναπτυξιακού µοντέλου στη χώρα µας.
Το παρόν νοµοσχέδιο ανάµεσα στα άλλα, όπως προστατεύει
µε την αποτελεσµατική του λειτουργία βέβαια -όπως θα πω στη
συνέχεια-, το λαϊκό εισόδηµα, προστατεύει και την υγιή επιχειρηµατικότητα. Ο µεγάλος ωφεληµένος από µια ορθή λειτουργία
των αρχών του υγιούς ανταγωνισµού προστατεύει, πρώτα από
όλα, την υγιή επιχειρηµατικότητα, αυτή ακριβώς που πρέπει να
προστατεύσουµε σήµερα.
Πολύ δάκρυ χύνεται για το λαϊκό εισόδηµα στα κανάλια κάθε
βράδυ. Πολύ δάκρυ χύνεται για την πραγµατική οικονοµία. Όλοι
πραγµατικά πονάµε γι’ αυτό που βλέπουµε να γίνεται γύρω µας.
Κανένας µας δεν είναι αδιάφορος. Το ίδιο, όµως, πιστεύω πως
όλοι καταλαβαίνουµε ότι έχει µεγαλύτερη σηµασία απ’ όλα να
προστατεύσουµε και να στήσουµε στα πόδια τους εκείνους τους
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επιχειρηµατίες -και δεν αναφέροµαι, βέβαια, σε φυσικά πρόσωπα- που ασκούν µια επιχειρηµατικότητα που έχει παρόν και
κυρίως µέλλον. Είναι οι κατ’εξοχήν ωφεληµένοι από µια ορθή λειτουργία αυτού του νόµου.
Αντί, λοιπόν, να µιλάµε γενικά και αόριστα, καλύτερα να εισφέρουµε µε προτάσεις για το πως καλύτερα και αποτελεσµατικότερα µπορεί να προστατευτεί το λαϊκό εισόδηµα και πως
καλύτερα και αποτελεσµατικότερα µπορεί να προστατευθεί η
υγιής επιχειρηµατικότητα.
Ένα τρίτο σηµείο, που πρέπει να είναι θέση ενός µετώπου σοβαρότητας και ευθύνης, είναι ότι πρέπει να αρχίσουµε να νοµοθετούµε διαφορετικά. Η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, πρέπει να
είναι πρωταγωνιστής σ’ αυτό το µέτωπο σοβαρότητας και ευθύνης και το παρόν νοµοσχέδιο διεκδικεί δάφνες που τις αναγνωρίζω όχι εγώ και η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου που
επεξεργάστηκε το νοµοσχέδιο, αλλά η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.
Αναφέροµαι στην κορυφαία, κατά την ταπεινή µου γνώµη, παρατήρηση που έκανε η ΟΚΕ και πολλοί από εµάς κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, που έχει σχέση µε την
πληρότητα του νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο µοιάζει να µην πω
σαν την µύγα µες στο γάλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ασυνήθιστο. Δεν παραπέµπει ούτε σε υπουργικές αποφάσεις ούτε
σε προεδρικά διατάγµατα ούτε σε δεκάδες κανονιστικές πράξεις
και αποφάσεις µε τις οποίες θα µπει σε λειτουργία.
Η δυσκολία στην οποία έχουµε περιέλθει δεν ξέρω πόσο έχει
σχέση µε την πολιτική που µέχρι τώρα ακολουθήθηκε µιας και
φαίνεται ότι η ύφεση ήταν µεγαλύτερη απ’ ό,τι είχαµε προγραµµατίσει και προϋπολογίσει, αλλά σίγουρα µεγάλο µέρος του προβλήµατος έχει σχέση µε µια αδυναµία που παρουσιάζεται στην
κρατική µηχανή, µια αρρυθµία, αλλά και βέβαια µε το ότι έχουν
ψηφιστεί πάρα πολλά νοµοσχέδια που καθυστερούν πολύ να
µπουν σε εφαρµογή και λειτουργία.
Μ’ αυτό το θέµα ολοκληρώνω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιστεύω
βαθιά, µε την εµπειρία διοίκησης που έχω πολλά χρόνια από την
προηγούµενη ιδιότητά µου, ότι το παρόν νοµοσχέδιο έξω από
αυτά που θα πούµε εµείς από το Βήµα της Βουλής θα κριθεί
πρώτα και πάνω από όλα στην πράξη. Εκεί είναι το µεγάλο στοίχηµα για το Υπουργείο, εκεί είναι το µεγάλο στοίχηµα για την Κυβέρνηση, εκεί είναι το µεγάλο στοίχηµα για µας. Και αυτό το λέω
µε παρρησία γιατί το πιστεύω. Σίγουρα υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτιώσεις. Πιστεύω όµως, ότι η ουσία δεν βρίσκεται
στο να διυλίζουµε τον κώνωπα –ας µου επιτραπεί η έκφραση- για
να κάνουµε ακόµα καλύτερη µια διάταξη. Η ουσία των πραγµάτων βρίσκεται στο να µπουν τα πράγµατα επιτέλους σε εφαρµογή, να ενισχύσουµε αυτό που λέµε αποτελεσµατικότητα.
Εγώ πιστεύω ότι αυτά που πρέπει να έχει ένα νοµοσχέδιο για
την προστασία του ανταγωνισµού τα έχει το παρόν νοµοσχέδιο
και γι’ αυτό φυσικά το ψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ογδόντα τέσσερις Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού
της Βουλής, για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικά µε «τη διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS»
στο σύνολό της», που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής
στις 24-1-2011.
(Η προαναφερθείσα ανακοίνωση έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται προς συζήτηση στην πιο κρίσιµη µεταπολιτευτική
στιγµή και χτυπάει κατευθείαν στο κέντρο τού µεγάλου οικονοµικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Διότι σε τελευταία ανάλυση το ελληνικό πρόβληµα κατ’ εξοχήν οφείλεται
στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας, γιατί από αυτήν την έλλειψη
εκπορεύονται οι πολλές στρεβλώσεις της οικονοµίας και της πολιτικής µας.
Είτε το θέλουµε είτε όχι, ζούµε σε µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Οι επιµέρους εθνικές, περιφερειακές και πολύ περισσότερο τοπικές οικονοµίες είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτηµένες. Η όποια εθνική οικονοµία αναπτύσσεται, λειτουργεί ως τµήµα ενός παγκόσµιου γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, ο διεθνής ανταγωνισµός είναι αναπόφευκτος, είναι µοιραίος και τον
βιώνουµε καθηµερινά υφιστάµενοι τις επιπτώσεις του.
Οι µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αµερική, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, οι µεγάλες εταιρείες
στη βάση της στρατηγικής τους έχουν την ανταγωνιστικότητα µε
όλες τις παραµέτρους που η έννοια αυτή περικλείει.
Ο µεταξύ µας ανταγωνισµός είναι ένας σύγχρονος ακήρυχτος
πόλεµος. Το ελληνικό δράµα, το δράµα του ευρωπαϊκού Νότου
είναι µια συνέπεια του ανελέητου διεθνούς ανταγωνισµού. Το
πρόβληµα είναι ευρύτερο και απείρως σπουδαιότερο και βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής αντοχής. Για το λόγο αυτό το
Σύµφωνο για το Ευρώ και οι Μηχανισµοί Στήριξης της Ένωσης
έχουν ως στόχο την επιβίωση της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Πρέπει και η Ελλάδα και η Ένωση να σταθούν όρθιες στο
διεθνές ρινγκ. Βέβαια, το πού θα οδηγήσει εν τέλει η τοπική και
παγκόσµια κοινωνία, αυτός ο ξέφρενος ανταγωνισµός είναι ένα
άλλο ζήτηµα για το οποίο πιστεύω πως καµµία απάντηση δεν
είναι πειστική.
Ας σκεφθούµε το εξής απλό: Ο διεθνής ανταγωνισµός, η αδηφάγος ορµή για επικράτηση έθεσε την πυρηνική ενέργεια στην
υπηρεσία των οικονοµικών συµφερόντων. Το οικονοµικό θαύµα
της Ιαπωνίας πολύ κυνικά µας υπενθύµισε πού µπορεί να οδηγηθεί η ανθρώπινη κοινωνία. Όµως, η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα
που βρίσκεται στην τροµερή αυτή δίνη, πρέπει να επιβιώσει. Δεν
µπορούµε να κλείσουµε µάτια και αυτιά, να χώσουµε το κεφάλι
στην άµµο, για να αποφύγουµε το πρόβληµα. Αν η θάλασσα έχει
τρικυµία, δεν θα βυθίσουµε το πλοίο. Έχουµε χρέος να το σώσουµε και αισιοδοξώ πως στο τέλος θα τα καταφέρουµε.
Η χώρα µας στην εξαετία 2004-2010 κατρακύλησε πάνω από
τριάντα θέσεις στη διεθνή κλίµακα ανταγωνιστικότητας. Βλέπουµε για άλλη µια φορά πως η οικονοµική κατάρρευση συµβάδισε µε την αλµατώδη ανταγωνιστική υποχώρηση. Αν θέλουµε η
πατρίδα να σωθεί, δεν αρκεί να κόβουµε µισθούς και συντάξεις.
Δεν αρκεί να περιορίζουµε τις σπατάλες. Πρέπει να καταστήσουµε ανταγωνιστική την εθνική µας οικονοµία στο πλαίσιο µιας
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικής οικονοµίας.
Οφείλω αβίαστα να οµολογήσω πως αυτό το νοµοσχέδιο είναι
και αναγκαίο και ορθό. Η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, παρ’ όλο που η δηµιουργία της υπήρξε ένα θετικό πρώτο
βήµα, παρουσίασε πολλά και γνωστά προβλήµατα, µε συνέπεια
να µην προσφέρει αυτά που περίµεναν η πολιτεία και η οικονοµία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύεται η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με τη µείωση του αριθµού των µελών της για ευελιξία και ταχύτητα. Με
την αλλαγή του τρόπου διορισµού των µελών της, αφού πρόεδρος και αντιπρόεδρος επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Με την αναµόρφωση της διάρκειας της
θητείας των µελών της. Με την πρόβλεψη κωλυµάτων και ασυµβιβάστων για όλα τα µέλη της επιτροπής. Με τη λειτουργική διαφάνεια και τη δηµιουργία για πρώτη φορά πειθαρχικού
συµβουλίου για τα µέλη της επιτροπής. Με τη διασφάλιση της
αντικειµενικότητας και την καθιέρωση συστήµατος µοριοδότησης.
Επίσης, βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα της επιτροπής: Με
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την αύξηση του ρυθµού, της ταχύτητας, και την απλοποίηση των
διαδικασιών στις εργασίες της. Με την ευελιξία στη λειτουργία
της. Σωστά, λοιπόν, έρχεται και νοµίζω πως τυχαίνει µιας γενικότερης αποδοχής. Γι’ αυτόν το λόγο αξίζουν συγχαρητήρια στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στους συνεργάτες της, ιδιαίτερα για την πληρότητα του νοµοσχεδίου.
Όµως, εξίσου αβίαστα οφείλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, πως
το νοµοσχέδιο από µόνο του δεν θα λύσει κανένα πρόβληµα
ανταγωνιστικότητας. Το µεγάλο δηµόσιο έλλειµµα του κράτους
µας είναι η αδυναµία εφαρµογής των νόµων. Έχουµε πολλούς
νόµους και διατάγµατα, που δυστυχώς δεν εφαρµόζονται από
την αδύναµη και ίσως απρόθυµη Δηµόσια Διοίκηση. Μια Δηµόσια
Διοίκηση που υπολειτουργεί και σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί ως τροχοπέδη. Σωστά, λοιπόν, ενισχύουµε την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, αλλά το πρόβληµα, όπως µε όλους τους νόµους,
είναι πότε θα δει η κοινωνία χειροπιαστά παραδείγµατα εφαρµογής των νόµων που θα σηµατοδοτούν την αλλαγή νοοτροπίας.
Με αυτές τις σκέψεις, είναι προφανές ότι ψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο, γιατί κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι αναγκαίο, µπορεί να βάλει κανόνες και θα συµβάλλει στην ανάκαµψη
της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και εν τέλει της εθνικής
µας οικονοµίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ιστορική απάντηση το 1914 στην τότε ανερχόµενη κινητικότητα της οικονοµικής ζωής της Αµερικής ήταν η θέσπιση του
όρου «αρχή», µία αρχή που τότε έπρεπε να εκφράζει το δίκαιο
και την πολιτική πια του ανταγωνισµού. Τότε θεωρείται για πρώτη
φορά ότι χρειάζεται να έχει ισχυρό ανακριτικό χαρακτήρα, πρόγραµµα επιείκειας όσον αφορά την πιθανή συγκάλυψη και καταγγελία του ενός µέλους µε τα άλλα και προβλεπτική ικανότητα
όσον αφορά τις συγχωνεύσεις.
Έρχεται ο ν.146 για τον αθέµιτο ανταγωνισµό και µπαίνει µαζί
µε έξι πράγµατα. Πρώτα-πρώτα, µε το νόµο περί του αθέµιτου
ανταγωνισµού που ήρθε από εµάς, µε την υπουργική απόφαση
που είναι στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης, µε το νόµο
για τον έλεγχο των µονοπωλίων και ολιγοπωλίων, µε τους νόµους
για την παραπλανητική διαφήµιση, µε το νόµο για την παραπλανητική εµπορική πρακτική που υπήρχε, µε το νόµο για την κατοχύρωση των ονοµάτων στο διαδίκτυο συν το νόµο για την
παραποίηση σήµατος.
Ο νόµος µετά αρχίζει και πρέπει να προστατεύσει τον καταναλωτή. Έχουµε, πρώτα-πρώτα, το νόµο της προστασίας του καταναλωτή και την τροποποίηση και συµπλήρωση του νόµου της
προστασίας του καταναλωτή. Και ξαφνικά αρχίζει η µεταµόρφωση των καρτέλ. Καρτέλ από τη λέξη «χάρτα», ελληνικός όρος.
Έκταση δράσης: Να είναι εθνικό ή πολυεθνικό. Αίτιο σύµπραξης:
Να είναι ελεύθερο ή αναγκαστικό. Ελεύθερη συµφωνία, ελεύθερο. Αναγκαστικό στον κρατικό παρεµβατισµό, που τον ζήσαµε
πολιτικά και στο περιεχόµενο δράσης να είναι προσφορά, ρύθµιση σχέσεων για προσφορά ειδών, να είναι ζήτησης, κατάπαυση
ανταγωνισµού µέχρι σε βάθος χρόνου να δηµιουργηθούν νέες
επενδύσεις. Αυτή είναι η ιστορική καταγραφή ταξινόµησης των
καρτέλ µε πολιτικούς όρους.
Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει: «Απαγορεύω συµφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και δηµιουργώ ένα περιβάλλον στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης, το οποίο να
είναι και αυτό ελεγκτικό». Όµως, έχει ένα κενό, πως ό,τι επηρεάζει µόνο µία εθνική αγορά δεν εξετάζεται από την Κοµισιόν. Σε
αυτό εδώ το έλλειµµα έρχεται, πράγµατι, το νοµοσχέδιο να
δώσει απάντηση.
Όταν µιλάµε γενικά για πολιτική ανταγωνισµού, µιλούµε για
έξι πράγµατα. Μιλούµε για αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία, για καρτέλ, για συγχωνεύσεις, για απελευθέρωση, για κρατική βοήθεια
και για διεθνή συνεργασία. Αυτοί είναι οι έξι όροι στην πολιτική
επιστήµη που αναγνωρίζονται στο σινάφι του ανταγωνισµού.
Η αποτελεσµατικότητα δε των πολιτικών κρίνεται σε τρία επί-
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πεδα. Πρώτα-πρώτα, αν έχει διανεµητικό χαρακτήρα, αν διανέµεται δηλαδή εκεί που υπάρχει ανάγκη, λαϊκή βούληση. Δεύτερον, να έχει παραγωγικό χαρακτήρα, οι πρώτες ύλες να είναι
στον παραγωγό που θα τις αξιοποιεί καλύτερα και τρίτον, να έχει
δυναµικό χαρακτήρα, δηλαδή η καινοτοµία να επιτυγχάνεται µε
το λιγότερο κόστος. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά του.
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, λοιπόν, σήµερα µαζί µε τη διεύθυνση της ανάλυσης των συνθηκών της αγοράς, συν την αναδιοργάνωση της εποπτείας της αγοράς, αυτή η τριπλέτα πρέπει
να µπορέσει να δηµιουργήσει τις συνθήκες, ώστε να σταµατήσουν τι; Γαλακτοκοµικά 2 δισεκατοµµύρια, 70% της αγοράς από
πέντε επιχειρήσεις. Χυµοί, κόκα-κόλα, αναψυκτικά, 70% αγορά.
Εµφιαλωµένο νερό 170 εκατοµµύρια, τρεις εταιρείες έχουν το
50%. Ποτά 1 δισεκατοµµύριο, τρεις επιχειρήσεις. Καύσιµα 2 βιοµηχανίες διύλισης, 8 δισεκατοµµύρια ο τζίρος. Και αν βάλει κανείς αυτό το περιβάλλον, µαζί µε τη γεωγραφική κατανοµή της
εγχώριας αγοράς, µε τα χαρακτηριστικά και τους συντελεστές
φορολογίας, σε συνδυασµό µε ενδοοµιλικές συναλλαγές, συν τις
στρογγυλοποιηµένες πολιτικές του ευρώ τις οποίες κάναµε, συν
τα παλιά κλειστά επαγγέλµατα και την έλλειψη καταναλωτικής
συνείδησης και να το πρόβληµα της ακρίβειας που ζούµε σήµερα. Αυτά είναι τα έντεκα χαρακτηριστικά του, όπως αναλύονται.
Έρχεστε, Υπουργέ µου, σήµερα µε ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά ενισχύει την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα –ούτε
συζήτηση- µε τη µείωση των αριθµών των µελών, µε τη Διάσκεψη
των Προέδρων που οριοθετεί πια τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, µε τη θητεία που είναι ανεξάρτητη µεταβλητή του εκλογικού κύκλου, µε τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα και βελτιώνετε
την αποτελεσµατικότητα µε την ταχύτητα στις µικρές συγχωνεύσεις, στη µοριοδότηση πια συν τις κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα
για πρώτη φορά. Τα κίνητρα µε συνεργεία τους πολίτες, κάτι που
µπαίνει επίσης για πρώτη φορά, συν την εξαίρεση ψήφου εισηγητών, συν το πρόβληµα να δεσµεύεις γνωµοδοτικά τις αρµοδιότητες µέχρι κατευθείαν στα δικαστήρια, ώστε να µη χάνεται
πολύτιµος χρόνος, µε όλα αυτά, Υπουργέ µου, ούτε συζήτηση
ότι είναι πραγµατικά και πρόκληση και πρόσκληση και στόχος η
επιτυχία αυτού του νόµου.
Όσον αφορά, Υπουργέ µου, για το νοµό µου, για το Ηράκλειο,
θέλω να πω ότι είµαστε κακοποιηµένοι όσον αφορά το καρτέλ
της ακτοπλοΐας. Το ζήσαµε µε την ιστορία εταιρειών λαϊκών βάσεων. Κακοποιηµένοι στα καύσιµα, πρώτοι σε θέσεις, κακοποιηµένοι σε αεροπορικές εταιρίες. Έχουµε ζήσει το καρτέλ.
Τέλος, ήθελα να κάνω µία πρόταση. Αυτή η πρόταση του Προέδρου µας, η ηθική αγοράς -και όχι αγοραία ηθική- δεν µπορεί
να µη συµβαδίζει µε το να ψηφίζουµε νοµοσχέδιο στην Κρήτη,
πριν από δεκαπέντε µέρες, που να λέµε ότι η οπλοφορία ή οπλοχρησία είναι κακούργηµα και δεν είναι κακούργηµα το ζήτηµα
για την ίδρυση των καρτέλ και της κατάχρησης της δεσπόζουσας
θέσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Βουλευτής Επικρατείας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Ηλίας Μόσιαλος έχει το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
έχουµε µία εξαιρετικά σηµαντική συζήτηση σήµερα για θέµατα
ανταγωνισµού που θα µπορούσε να επεκταθεί πέρα από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Η συζήτηση περί ανταγωνισµού αγγίζει τον πυρήνα της συζήτησης για το τι πρέπει να είναι δηµόσιο και το τι θα πρέπει να
είναι ιδιωτικό στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μία συζήτηση την
οποία δεν κάνουµε, δυστυχώς, το τελευταίο διάστηµα, γιατί κυριαρχείται απ’ όλο το πολιτικό φάσµα µε µία γενική µετρολογία,
σειρά µέτρων τι πρέπει να κάνουµε για να ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία, τι δεν πρέπει να κάνουµε, αν θα πρέπει να είναι
το µνηµόνιο ή δεν θα πρέπει να είναι το µνηµόνιο.
Κατά τη γνώµη µου, είναι καιρός πλέον να µιλήσουµε ανοικτά,
τι πρέπει να παράγει το κεντρικό κράτος, τι πρέπει να κάνει το
περιφερειακό κράτος, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των ρυθ-
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µιστικών αρχών –και αυτός είναι ο δηµόσιος τοµέας- και από εκεί
και πέρα, τι θα πρέπει να παράγει ο ιδιωτικός τοµέας.
Κυρίαρχα ερωτήµατα, όπως «πρέπει το κράτος να παράγει
ηλεκτρισµό, πρέπει να παράγει υπηρεσίες ύδρευσης;», θα πρέπει
να απαντηθούν. Και αυτό δεν έχει σχέση µε το εάν έχει την ιδιοκτησία των δικτύων ή όχι, αλλά αν το κράτος θα είναι παραγωγός
ή αν το κράτος θα είναι ρυθµιστής υπηρεσιών που θα µπορούσαν
να προσφέρουν, είτε ιδιωτικοί φορείς είτε µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί ελεγχόµενοι από το ίδιο το κράτος.
Με αυτήν την έννοια, κατά τη γνώµη µου, το κράτος θα πρέπει
να περιορίσει τις δραστηριότητές του σε υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, άµυνας, ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής και από εκεί και πέρα να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και
να τον επεκτείνει όσον αφορά στις ρυθµιστικές αρχές.
Επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση στα µελλοντικά χρόνια, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η ενίσχυση και η διεύρυνση των ρόλων των ρυθµιστικών αρχών, θα είναι πάρα πολύ
σηµαντικό να γίνει µε ουσιαστικό τρόπο. Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο που κατατίθεται σήµερα εν πολλοίς, αντιµετωπίζει τα µελλοντικά προβλήµατα που θα έχει να διαχειριστεί ο ευρύτερος
δηµόσιος τοµέας.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις που νοµίζω ότι θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη διαδικασία, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της
Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Με το νοµοσχέδιο διευρύνονται οι δυνατότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισµού να παρεµβαίνει και να διατυπώνει τις απόψεις της,
αλλά ακόµη να έχει και πιο ισχυρό παρεµβατικό λόγο. Αυτό,
όµως, δεν ισχύει όσον αφορά την πιθανότητα αντιανταγωνιστικής πολιτικής από το ίδιο το δηµόσιο. Μπορεί να εκφράζει γνώµη
η Επιτροπή Ανταγωνισµού µόνο αν ζητείται από το αρµόδιο κυβερνητικό όργανο. Κατά τη γνώµη µου, αυτό θα µπορούσε να
γίνει και από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισµού, χωρίς να ζητείται από το αρµόδιο κυβερνητικό όργανο. Δεν προβλέπεται στη
διαδικασία ότι θα µπορούσε να υπάρχει παρέµβαση και για το
ρόλο των περιφερειακών διοικήσεων ή των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Και εκεί θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί ο ρόλος
της. Πρέπει να βλέπουµε λίγο πιο µπροστά από το τι συµβαίνει
σήµερα.
Θετικό είναι ότι θα πρέπει να συνεργάζεται µε άλλες ρυθµιστικές αρχές, όπως την Αρχή Ενέργειας, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών.
Εγώ θα το πήγαινα και πιο πέρα, ακόµη και µε το Συνήγορο του
Καταναλωτή. Αυτό, όµως, που δεν είναι σαφές στο νοµοσχέδιο
είναι πώς θα επιτυγχάνεται αυτή η συνεργασία.
Κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα δίκτυο, ένα
Forum των ρυθµιστικών αρχών που θα πρέπει να συζητούν σε
εξαµηνιαία βάση τον προγραµµατισµό τους και τις ενδεχόµενες
αλληλοεπικαλύψεις.
Τρίτον, προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες
µέσω ανοικτής διαβούλευσης. Επειδή γνωρίζουµε ότι πολλά από
τα θέµατα, τα οποία άπτονται της αρµοδιότητας των ρυθµιστικών
αρχών, είναι εξαιρετικά τεχνικά, κατά τη γνώµη µου, οι προτεραιότητες θα πρέπει να παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση που
θα δίνεται στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, να συζητιούνται και στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι είναι οι σωστές προτεραιότητες.
Παράλληλα, απουσιάζουν κριτήρια για τη θέσπιση προτεραιοτήτων. Κατά τη γνώµη µου, αυτά θα πρέπει να είναι κριτήρια
στρατηγικής σηµασίας, επιπτώσεις που µπορεί να έχει µία συγκεκριµένη πολιτική για τον καταναλωτή, οι πόροι που θα πρέπει
να διατεθούν για να διερευνηθεί µία υπόθεση, αλλά και η πιθανότητα, τέλος, επιτυχίας διεκπεραίωσης αυτής της υπόθεσης και
παράλληλα, µε πολύ σαφή τρόπο να ζητάµε από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού να επικεντρώνεται σε αυτά τα οποία έχουν πολύ
µεγάλη σηµασία.
Δοµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τέθηκε και από το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι µειώθηκαν τα τµήµατα από
τρία σε δύο. Η δοµή ήταν παραδοσιακή: διοικητικό, οικονοµικό,
νοµική υπηρεσία. Αλλά η δοµή πρέπει να γίνεται µε βάση τις δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δηλαδή αντιµετώπιση των
καρτέλ, των µονοπωλίων και των συγχωνεύσεων, που στρεβλώ-
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νουν τον ανταγωνισµό. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ασαφής η δοµή. Θα υπάρχουν δύο τµήµατα µε βάση τον καταµερισµό του έργου των µελών της επιτροπής. Κατά τη γνώµη µου,
αυτά θα πρέπει να είναι σαφή και να δίνουν και ένα χαρακτήρα
συγκεκριµένο για το ρόλο της επιτροπής.
Στο πλαίσιο της δοµής αυτής αν δεν ενισχυθεί το Τµήµα Μελετών, που τώρα δεν στελεχώνεται σωστά και δεν µπορεί να
κάνει σοβαρές µελέτες και να έχει πρόσβαση σε επαρκή στοιχεία, τότε όποια δοµή και να θεσπίσουµε, χωρίς την πρόσβαση
σε επαρκείς πληροφορίες, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα έχει ελλιπή ρόλο.
Θετική είναι η διάταξη για τη θέσπιση ειδικών τµηµάτων στα
διοικητικά δικαστήρια και αρκετά πρωτοποριακή. Την είχα προτείνει κι εγώ µε παρέµβασή µου τον Ιούνιο του 2010, όπου πολλά
από τα στοιχεία της παρέµβασής µου σήµερα στη Βουλή τα είχα
διατυπώσει. Καταθέτω αυτό το κείµενο για να υπάρχει στα Πρακτικά της Βουλής, γιατί πέρασαν δέκα µήνες από τότε για να κατατεθεί ένα νοµοσχέδιο που εν πολλοίς µε καλύπτει, αλλά αυτά
ήταν πολύ γνωστά στο δηµόσιο διάλογο εδώ και αρκετό καιρό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Μόσιαλος καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει, όµως, αν δηµιουργηθούν ειδικά τµήµατα στα διοικητικά δικαστήρια, οι δικαστές να είναι γνώστες του οικονοµικού
δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισµού, έτσι ώστε οι αποφάσεις να αγγίζουν και την ουσία, όχι µόνο την τυπική διάσταση και
τη νοµική διάσταση, αλλά την ουσιαστική πλευρά των υποθέσεων.
Θέµατα αξιολόγησης. Πολύ σωστό είναι το ότι προβλέπεται
να υπάρχει µία αξιολόγηση την οποία θα την προκαλεί η ίδια η
Επιτροπή Ανταγωνισµού κάθε πέντε χρόνια. Κατά τη γνώµη µου
δεν θα πρέπει να την προκαλεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Θα
πρέπει να είναι σαφέστατο ότι θα είναι εξωτερική αξιολόγηση.
Θα πρέπει να προκαλείται από την ίδια τη Βουλή, από την αρµόδια επιτροπή και θα πρέπει τα άτοµα, που θα αξιολογούν την Επιτροπή Ανταγωνισµού, να µην έχουν καµµία σχέση µε την ίδια την
επιτροπή. Αν την αξιολόγηση την κάνει η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισµού, τότε δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και η σωστότερη
αξιολόγηση.
Τελειώνω µε µία ακόµη παρατήρηση. Νοµίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι θεσπίζεται και διευρύνεται η αυτονοµία της Επιτροπής
Ανταγωνισµού. Ο τρόπος επιλογής του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι ορθός. Τα υπόλοιπα µέλη, µετά από πρόταση της
αρµόδιας επιτροπής, θα διορίζονται από την ίδια την Κυβέρνηση
και τον αρµόδιο Υπουργό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Εδώ τίθεται ένα ευρύτερο θέµα και δεν αφορά, προφανώς, την
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Αφορά στην επιλογή των µελών των διοικητικών συµβουλίων παρόµοιων αρχών, διοικητικών συµβουλίων οργανισµών, αλλά και προέδρων και διοικητών των
οργανισµών του δηµοσίου. Θεσπίσαµε την ανοιχτή διακυβέρνηση και το open-gov. Παρά ταύτα δεν είναι πάντοτε σαφές το
πώς ασκείται αυτή η ανοιχτή διακυβέρνηση και αν διασφαλίζεται
κατ’ ανάγκη το δηµόσιο συµφέρον και υπάρχουν ανεξάρτητες
διαδικασίες επιλογής των καταλληλότερων ανθρώπων.
Κάνω µία πρόταση -δεν αφορά στον κύριο Υπουργό και στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- για συζήτηση από την ίδια τη Βουλή.
Κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να θεσπιστεί επίτροπος για τον
έλεγχο των επιλογών της Κυβέρνησης σε δηµόσιους οργανισµούς και αρχές. Και ο επίτροπος αυτός θα πρέπει να ορίζεται
από τη Βουλή και να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη επιλογή, αλλά
και την ανεξάρτητη αξιολόγηση όλων των διοικητών και όλων των
προέδρων των Οργανισµών, είτε του δηµοσίου είτε των ανεξάρτητων αρχών και των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Νικόλαος Καντερές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µεγάλη µας
λύπη διαπιστώνουµε ότι για µια ακόµη φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει πλήρη αναποτελεσµατικότητα στην επίλυση κρισίµων
ζητηµάτων που εδώ και δεκαετίες ταλανίζουν αυτόν τον τόπο.
Είναι κρίµα να βλέπουµε να εισάγεται και σήµερα ένα ακόµα
νοµοσχέδιο. Το συγκεκριµένο αφορά στην προστασία του ανταγωνισµού, το οποίο, όπως και τα άλλα νοµοσχέδια που είδαµε
να φέρνει η Κυβέρνηση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ξεκάθαρη
οµολογία µιας µικροκοµµατικής και ανεύθυνης πολιτικής µε καθαρά επικοινωνιακό περιεχόµενο, αλλά άνευ ουσίας.
Κατ’ αρχάς, οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε το πώς φτάσαµε σήµερα σε αυτό το σχέδιο νόµου. Αυτή η σύντοµη ιστορική αναδροµή έχει την αξία της και πρέπει να αναφερθεί.
Προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ µιλούσε για τη δηµιουργία µιας δεύτερης αντιµονοπωλιακής αρχής µε στόχο να λύσει το πρόβληµα
του αθέµιτου ανταγωνισµού, των καρτέλ και της ακρίβειας. Αυτή
η πρόταση εγκαταλείφθηκε σχετικά γρήγορα, αφού η Κυβέρνηση κατάλαβε ότι θα προσέθετε απλώς ένα ακόµη φορέα, αυξάνοντας τη σύγχυση και τη γραφειοκρατία. Ακολούθησε η κ.
Κατσέλη, µετά, µε µία εναλλακτική πρόταση που µιλούσε για σύσταση γενικής διεύθυνσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και αυτή
η πρόταση, όπως και η πρώτη, εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Η τρίτη
απόπειρα ήρθε τον περασµένο Δεκέµβριο, όταν παρουσιάστηκε
το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα. Τότε βέβαια στην αρχική
του µορφή συνάντησε τη σθεναρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποσύρθηκε πληθώρα ρυθµίσεων από το αρχικό σχέδιο και φτάσαµε σήµερα στο νοµοσχέδιο που έχουµε
µπροστά µας.
Αναλύοντας, βλέπω ότι επί της ουσίας δεν διαφέρει από το
ήδη ισχύον δίκαιο περί ανταγωνισµού. Με άλλα λόγια, αυτό που
µας παρουσιάζει η Κυβέρνηση σήµερα ως όπλο κατά των στρεβλώσεων της αγοράς είναι στην πραγµατικότητα η κωδικοποίηση
τού ήδη υπάρχοντος ν. 703/1977 µαζί µε κάποιες τροποποιήσεις
του νόµου της Νέας Δηµοκρατίας, του ν. 3784/2009.
Τι κάνατε, δηλαδή, κύριοι της Κυβέρνησης, για να καταλάβουµε; Αλλάζετε µερικώς τη σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού και εισάγετε κάποιες λίγες νέες ρυθµίσεις. Και αυτό
αποτελεί καινοτοµία; Δεν βλέπετε ότι η ουσία του πράγµατος
µένει αναλλοίωτη; Ότι πρόκειται, δηλαδή, για ένα νοµοσχέδιο
που σε καµµία περίπτωση δεν συµβάλλει θετικά στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού; Αυτό δεν
το καταλαβαίνετε;
Ο εισηγητής µας ήδη το ανέφερε: Η Νέα Δηµοκρατία θα καταψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο. Και καθώς στόχος µας είναι να
ασκούµε σοβαρή Αντιπολίτευση, οφείλουµε να εξηγήσουµε
στους πολίτες τους λόγους για τους οποίους απορρίπτουµε
αυτό το σχέδιο νόµου.
Πρώτον -κάτι που ανέφερα και νωρίτερα- η Κυβέρνηση επί της
ουσίας προσπαθεί να παρουσιάσει το ήδη ισχύον δίκαιο, δηλαδή
τους ν. 703/1977 και 3784/2009, σαν δικό της έργο. Ενώ, λοιπόν,
κωδικοποιείτε την ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία, ταυτόχρονα επιτίθεστε στη Νέα Δηµοκρατία για το νόµο του 2009 που όµως,
κατά κοινή οµολογία επιτάχυνε τη λειτουργία της επιτροπής και
ενίσχυσε τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητά της.
Δεύτερον, οι τροποποιήσεις που εισάγει η Κυβέρνηση κινούνται σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Αντί να αναβαθµίζεται η λειτουργία της επιτροπής, πλήττεται η αποτελεσµατικότητά της,
αφού αλλάζει η συγκρότηση της επιτροπής από τρία τµήµατα σε
δύο, ενώ επίσης αλλάζει ο τρόπος ορισµού για όλα τα µέλη
εκτός των τεσσάρων εισηγητών. Με απλά λόγια, περιορίζετε την
ταχύτητα µε την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις, ταυτόχρονα
αυξάνονται οι προθεσµίες και κατά συνέπεια καθυστερούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης των υποθέσεων που χρειάζονται.
Τρίτον, εισάγονται ρυθµίσεις αµφίβολης σκοπιµότητας και
αποτελεσµατικότητας. Αυτό που µάλιστα φάνηκε από τη διαβούλευση -και αναφέροµαι στον τρόπο που η Κυβέρνηση θέλει να
περάσει την αύξηση των µελών της επιτροπής- αποκαλύπτει ότι
η προτεραιότητά της ουδέποτε ήταν να καταρτιστούν αποτελε-
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σµατικότερες ρυθµίσεις για τον ανταγωνισµό. Αυτό που τελικά
επιδιώκετε είναι µια ακόµη κοµµατική παρέµβαση στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού.
Επανέρχοµαι στις ρυθµίσεις οι οποίες, αντί να λύνουν προβλήµατα, µάλλον τα δηµιουργούν. Αναφέρω κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις: Διευρύνονται οι προθεσµίες που ορίζονται για
την έκδοση των αποφάσεων της επιτροπής σε δώδεκα έως δεκατέσσερις µήνες, αντί για έξι µήνες που υπήρχαν. Εισάγεται
ταυτόχρονα αναστολή όλων των σχετικών προθεσµιών, αν οι επιχειρήσεις δεν δίνουν επαρκή πληροφόρηση. Αυτά τα δύο στοιχεία και µόνο αποδεικνύουν ότι µε αυτόν τον τρόπο θα λιµνάζουν
όλες οι υποθέσεις στην επιτροπή.
Ακόµη, τροποποιούνται παράλληλα τα ισχύοντα για τη θητεία
των µελών της επιτροπής, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν λιγότερα
εχέγγυα για την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Επίσης, µε το άρθρο 22 καταργείται το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου που είχαµε εισαγάγει το 2009 και το οποίο είχε µάλιστα
υπερψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Αντικαθίσταται δε µε µια σχετικά γενικόλογη διάταξη για τη διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού.
Τέλος, περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα της επιτροπής να ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς χαρτογραφώντας
προληπτικά τις δυσλειτουργίες. Όµως, όλοι γνωρίζουµε ότι η
χαρτογράφηση της αγοράς είναι απαραίτητη, έτσι ώστε η επιτροπή να µπορεί να προχωρεί σε εµπεριστατωµένα συµπεράσµατα, όταν µελετά συγκεκριµένους κλάδους. Στερείτε µε αυτόν
τον τρόπο ένα ισχυρό όπλο που είχε η επιτροπή στα χέρια της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνοψίζοντας, πρέπει να πούµε
ότι το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί βιώσιµη λύση στο πρόβληµα ανταγωνισµού που υπάρχει στην ελληνική αγορά. Οι στρεβλώσεις που κρατάνε τις τιµές των προϊόντων στα ύψη δεν
καταπολεµούνται µε τις ρυθµίσεις που εισάγει η Κυβέρνηση.
Το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο εµφανίζεται ως µεγάλη διαρθρωτική τοµή από τη Κυβέρνηση, δεν είναι πια παρά µια επανάληψη των ήδη γνωστών διατάξεων για τον ανταγωνισµό µε
µερική τροποποίηση του ν. 3784/2009 της Νέας Δηµοκρατίας και
την προσθήκη µερικών διακοσµητικών ρυθµίσεων.
Εµείς, ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις για τη βελτίωση του ανταγωνισµού στη
χώρα. Μεταξύ άλλων έχουµε προτείνει την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς, δεδοµένου της έλλειψης υποδοµών που έχει
η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού. Εσείς κινείστε σε αντίθετη
κατεύθυνση.
Προτείναµε επίσης να µην αυξηθούν οι προθεσµίες ως προς
τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού τη διαδικασία
εξέτασης και την έκδοση αποφάσεων της επιτροπής, ώστε να
αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις. Και πάλι κινείστε αντίθετα.
Για µια ακόµη φορά το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται τα πάντα και στο
τέλος παίρνει πίσω και τα λίγα που µας έµειναν. Ακόµα περιµένουµε να δούµε το νέο επενδυτικό νόµο. Ακόµα περιµένουµε να
δούµε την απορρόφηση των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και τις
ξένες επενδύσεις, που θα βγάλουν την αγορά από το αδιέξοδο.
Η ερώτηση είναι ως πότε θα περιµένει αυτός ο λαός για να αφήσετε στην άκρη τα επικοινωνιακά τερτίπια και να σταθείτε στο
ύψος των περιστάσεων; Ως πότε άραγε;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Καριπίδης για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η συζήτησή µας σήµερα έχει να κάνει µ’ ένα πολύ
σηµαντικό νοµοσχέδιο και το λέω σηµαντικό υπό την έννοια ότι
είναι γνωστή και η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας για το συγκεκριµένο θέµα.
Κυρίες και κύριοι, εµείς θέσαµε ως πρωταρχικό στόχο της πολιτικής µας την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας
µας. Κηρύξαµε την περίοδο 2005-2010 ως έτη ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να στρατεύσουµε όλους –κράτος, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς- σε µία κοινή
προσπάθεια µε ένα στόχο: παραγωγικότητα, ποιότητα, ανταγω-
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νιστικότητα.
Όµως, το ΠΑΣΟΚ –ειλικρινά λυπάµαι που το λέω- επέλεξε να
είναι για άλλη µία φορά κατώτερο των περιστάσεων. Μάλλον,
αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν έχετε καταλάβει ότι η
ανταγωνιστικότητα µας αφορά όλους. Δεν έχετε καταλάβει ότι ο
υγιής ανταγωνισµός σηµαίνει όφελος για τις επιχειρήσεις, όφελος για την οικονοµία, όφελος για τους εργαζοµένους, όφελος
για τους καταναλωτές που τόσο πολύ -ειδικά σ’ αυτήν τη συγκυρία- τους έχουµε όλοι ανάγκη.
Τελικά τι κάνετε σήµερα; Μετά από τόσο καιρό διακυβέρνησης
φέρνετε προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά θα
ήταν σηµαντικό υπό άλλες προδιαγραφές και προσπαθείτε να
µας πείσετε µε µεγάλα λόγια ότι θα λύσετε το πρόβληµα του
αθέµιτου ανταγωνισµού, των καρτέλ, της ακρίβειας, ενώ οι πράξεις σας φανερώνουν µεγάλη απόσταση από τα λόγια σας.
Και ερωτώ: Ποιο καρτέλ χτυπήθηκε; Μήπως των καυσίµων,
που για τη πάταξή του ακούµε και πάταξη δεν βλέπουµε; Μήπως
των τροφίµων; Μιλώ γι’ αυτούς τους δύο τοµείς που είναι από
τους πιο σηµαντικούς και ταλανίζουν κάθε ελληνικό σπίτι, όχι ότι
δεν υπάρχουν και άλλοι τοµείς.
Κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, προεκλογικά µιλούσατε για τη
δηµιουργία µιας δεύτερης αντιµονοπωλιακής αρχής που θα ήταν
πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, η οποία ευτυχώς εγκαταλείφθηκε,
καθώς θα προσέθετε απλώς έναν ακόµα φορέα αυξάνοντας τη
γραφειοκρατία, την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι κάνετε προσπάθειες για την πάταξή της.
Το Δεκέµβριο, που αρχικά παρουσιάστηκε το νοµοσχέδιο, η
πρόταση της Κυβέρνησης συνάντησε δικαίως σθεναρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αποτέλεσµα να αποσυρθούν πλήθος ρυθµίσεων. Πραγµατικά δεν καταλαβαίνω τις
σηµερινές προτάσεις σας.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε διαφέρει ελάχιστα από το ήδη
ισχύον δίκαιο ανταγωνισµού. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για
την κωδικοποίηση του ήδη υπάρχοντος νοµικού πλαισίου µε κάποιες τροποποιήσεις του τελευταίου νόµου της Νέας Δηµοκρατίας του 2009.
Πραγµατικά, µόλις αφαιρέσουµε τα πολλά λόγια και τις επαναλαµβανόµενες διατάξεις, αυτό που µένει ουσιαστικά τι είναι;
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης, για λόγους καθαρά κοµµατικών
σκοπιµοτήτων και αθέµιτου ανταγωνισµού –για να είµαι εντός και
του πνεύµατος του νοµοσχεδίου- να αλλάξει µερικώς έστω τη
σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε την εισαγωγή ρυθµίσεων, παραδείγµατος χάριν την αύξηση προθεσµιών και άλλες
γραφειοκρατικές διαδικασίες, που κάθε άλλο παρά συντελούν
στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι ξέρουµε ότι η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
την ανταγωνιστικότητα, αφού επιδρά άµεσα στην αποδοτικότητα
και την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων, γιατί επηρεάζει
έτσι το γενικό επιχειρηµατικό κλίµα, την προώθηση νέων επενδύσεων, την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, την απασχόληση.
Έχουµε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι στηρίζουµε την υγιή
επιχειρηµατική δραστηριότητα, στηρίζουµε την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισµού, αλλά όχι έτσι, όχι µ’ αυτόν τον πρόχειρο και ανεύθυνο τρόπο. Διότι είναι ανεύθυνη µια κυβέρνηση
όταν όχι µόνο δεν προτείνει κάτι επί της ουσίας, αλλά αντιθέτως
οικειοποιείται την κωδικοποίηση σαν να είναι δικό της έργο και
από την άλλη επιτίθεται στη Νέα Δηµοκρατία για το νόµο του
2009, ένα νόµο που επιτάχυνε τη λειτουργία της επιτροπής και
ενίσχυε τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητά της.
Θέλω να σας θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, επειδή µπορεί κάποιοι να το έχετε ξεχάσει- ότι ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση το καλοκαίρι του 2009 είχατε καταψηφίσει επί της
αρχής το νοµοσχέδιο που είχαµε καταθέσει για να βελτιωθεί η
λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Και σήµερα έρχεστε
να προτείνετε τι; Ρυθµίσεις που είχατε καταψηφίσει;
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι τροποποιήσεις που σήµερα εισάγει η Κυβέρνηση στο νόµο του 2009, όταν δεν εξυπηρετούν την προσπάθεια παρέµβασης στο έργο της επιτροπής,
κινούνται προς λάθος κατεύθυνση και πλήττουν την αποτελεσµατικότητά της. Ανάµεσα στ’ άλλα, αλλάζει µε το νοµοσχέδιο αυτό
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εντελώς αδικαιολόγητα η συγκρότηση της επιτροπής, αυξάνονται οι προθεσµίες για τη λήψη απόφασης και έτσι αργεί η εκκαθάριση των υποθέσεων ενώπιόν της. Όµως και η επιτροπή δεν
λειτουργεί πια σε τρία τµήµατα αλλά σε δύο κι έτσι περιορίζεται
η ταχύτητα µε την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Δεκέµβριο παρουσιάστηκε
µε πανηγυρικό τρόπο ένα νοµοσχέδιο που ακύρωνε ουσιαστικά
τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ουσιαστικά ο
Υπουργός την υποκαθιστούσε και αποφάσιζε για τα πάντα: από
τη χρονική κατάταξη των υποθέσεων µέχρι την ατζέντα της επιτροπής και τα οικονοµικά της. Και από την άλλη προέβλεπε ότι
τα καρτέλ δεν πληρώνουν πρόστιµα πρωτοδίκως, αλλά ουσιαστικά τα πρόστιµα είναι σε αναστολή µέχρι τυχόν να ξαναπιαστούν αυτά τα ίδια καρτέλ.
Αναπόφευκτα, τέτοιες προβλέψεις προκάλεσαν την παρέµβαση της Κοµισιόν και τελικά αποσύρθηκαν από την Κυβέρνηση.
Εδώ φάνηκε όµως ποιες ήταν οι προθέσεις της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ανταγωνισµός διέπεται από
αρχές και κανόνες. Αποτελεί σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης. Συνιστά εγγύηση για την κοινωνική ευηµερία και την εξασφάλιση καλύτερης ζωής για όλους τους πολίτες. Ενισχύοντας τον υγιή
ανταγωνισµό προστατεύουµε τους καταναλωτές και αυτός πρέπει να είναι ο βασικός στόχος µιας πολιτικής πρωτοβουλίας. Θέλουµε η αγορά να εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι το αντίστροφο
και δεν είδα από την Κυβέρνηση διάθεση για κάτι τέτοιο.
Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ, κ. Μαρία Σκραφνάκη, για
επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας σήµερα βιώνουµε τις συνέπειες µιας τεράστιας οικονοµικής κρίσης,
µιας κρίσης που έχει φέρει σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση χιλιάδες συµπολίτες µας, που πασχίζουν καθηµερινά µε
νύχια και µε δόντια να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοικτές.
Όσο επιδεινώνεται η οικονοµική κρίση και η δραµατική πτώση
των πωλήσεων των ελληνικών µικρών επιχειρήσεων τόσο αυξάνονται τα φαινόµενα του σκληρού και αθέµιτου ανταγωνισµού
µεταξύ των επιχειρήσεων και ιδίως των µεγάλων και πολυεθνικών
εις βάρος των µικρών και µεσαίων.
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η µία µετά την
άλλη. Τα λουκέτα είναι καθηµερινό φαινόµενο στη χώρα µας. Η
αγορά ασφυκτιά. Δεν υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις και
οι καταναλωτές αδυνατούν πολλές φορές να καλύψουν τις ανάγκες τους. Υπάρχει µεγάλη αισχροκέρδεια, λειτουργούν τα καρτέλ, υπάρχει το παρεµπόριο και η διαφθορά.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε µια αλµατώδη άνοδο των καρτέλ όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η λειτουργία
των καρτέλ είναι εις βάρος των µικρών επιχειρήσεων, αφού δεν
λειτουργεί ο ανταγωνισµός, αλλά είναι και εις βάρος του καταναλωτή, ο οποίος αν και έχει υποστεί µεγάλη µείωση του εισοδήµατός του, παρ’ όλα αυτά δεν βλέπει να µειώνονται αναλογικά
οι τιµές των προϊόντων και των υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να
µην µπορεί να αντεπεξέλθει.
Η ελληνική αγορά έχει φθάσει στα όριά της και η ανησυχία
όλων επικεντρώνεται στην αδυναµία του κρατικού µηχανισµού
να ελέγξει την αγορά, τις τιµές, την ποιότητα των προϊόντων και
να επιβάλλει υψηλά πρόστιµα σε επιχειρήσεις που δεν προάγουν
τον υγιή ανταγωνισµό και λειτουργούν µε αθέµιτες µεθόδους.
Είναι χρέος µας, να προστατεύσουµε τις υγιείς επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές, να ενισχύσουµε τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες και να διασφαλίσουµε ένα αίσθηµα δικαίου στην αγορά
µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθούµε να αναµορφώσουµε
συνολικά το ν.703/1977 και να δηµιουργήσουµε ένα νέο ενιαίο
κείµενο νόµου µε τις αλλαγές που µ’ αυτό το νοµοσχέδιο εισάγουµε, αλλά και τις διατάξεις που παραµένουν σε ισχύ, ώστε ο
νόµος αυτός να είναι πιο προσιτός στους χρήστες και τους πο-
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λίτες.
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιχειρούµε να ενισχύσουµε
θεσµικά το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισµού και να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη λειτουργία της, καθώς και την
κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείµενο της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού, ενσωµατώνοντας σε πολύ
µεγάλο βαθµό το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην ελληνική έννοµη τάξη,
εξασφαλίζοντας µία υγιή και δυναµική αγορά.
Για την ευελιξία και ταχύτητα της επιτροπής, τη λήψη αποφάσεων, επιχειρούµε τη µείωση του αριθµού των µελών της από
εννέα σε οκτώ και εισάγουµε το θεσµό του αντιπροέδρου. Επιπλέον, αλλάζει ο τρόπος διορισµού των µελών της επιτροπής,
όπου, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του νέου νόµου, ο πρόεδρος
και ο αντιπρόεδρος επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων
της Βουλής και διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Διάσκεψης των
Προέδρων. Αυτό αµέσως-αµέσως κάνει την επιτροπή να είναι πιο
ανεξάρτητη και όχι δέσµια του Υπουργού. Τα υπόλοιπα µέλη της
επιτροπής, καθώς και οι εισηγητές επιλέγονται και διορίζονται
από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ύστερα όµως, από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής. Επίσης, η θητεία των µελών της επιτροπής αλλάζει
και γίνεται από τρία σε πέντε χρόνια µε δυνατότητα παράτασης
για µία επιπλέον πενταετία, προκειµένου να αποδεσµευθεί η θητεία τους από την κυβερνητική θητεία.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγουµε σηµαντικές ρυθµίσεις
σχετικά µε τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα για τα µέλη της επιτροπής, καθώς καθιερώνουµε την υποχρέωση όλων των µελών
να δηλώνουν εγγράφως κατά το διορισµό τους οποιαδήποτε
σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας έχουν συνάψει, για ένα διάστηµα πενταετίας πριν από την έναρξη της θητείας τους.
Θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι θεσπίζεται για πρώτη φορά πειθαρχικό συµβούλιο που θα ελέγχει τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού αποτελούµενο από ένα σύµβουλο Επικρατείας, έναν
αρεοπαγίτη και έναν καθηγητή πανεπιστηµίου.
Με το παρόν νοµοσχέδιο πετυχαίνουµε την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισµού µε
τον καθορισµό στρατηγικών στόχων και την παροχή της δυνατότητας κατά προτεραιότητα εξέτασης συγκεκριµένων και σηµαντικών υποθέσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το δηµόσιο συµφέρον,
τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και στην προστασία του καταναλωτή. Αυξάνουµε τα πρόστιµα που µπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισµού για συµµετοχή σε καρτέλ, που
µπορεί να φθάνει το 1 εκατοµµύριο ευρώ και η ποινή φυλάκισης
φθάνει τα δύο χρόνια, ενώ µέχρι σήµερα οι αντίστοιχες ποινές
έφθαναν το πρόστιµο µέχρι 150.000 ευρώ και η ποινή φυλάκισης
µέχρι έξι µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, είναι πολύ θετικό ότι επεκτείνουµε το πρόγραµµα επιείκειας, πέραν της επιχείρησης, και στα φυσικά πρόσωπα που
εµπλέκονται στις υποθέσεις καρτέλ και αποφασίζουν να συνεργαστούν µε την επιτροπή.
Με το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζονται και θέµατα της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, όπου αποστολή της είναι η διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών και συγκεκριµένα το ύψος
και ο τρόπος διαµόρφωσης των τιµών των προϊόντων και των
υπηρεσιών, όπως και η διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε κάθε
στάδιο παραγωγής και εµπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.
Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι για τις τιµές των προϊόντων, για
τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων και για την ποιότητά τους,
κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στην Κρήτη δεν
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λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισµός στα καύσιµα, αλλά υπάρχει
καρτέλ. Γι’ αυτό και οι τιµές είναι υψηλότερες σε σχέση µε όλες
τις άλλες περιοχές της Ελλάδος. Σας ζητώ, λοιπόν, να ελέγξετε
τη συγκεκριµένη καταγγελία που σας κάνω αυτήν τη στιγµή και
αµέσως να προβείτε σε ελέγχους και πρόστιµα σε αυτούς που
αισχροκερδούν και βλάπτουν τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισµού και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Γι’ αυτόν το λόγο
και το ψηφίζω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Αθανάσιος Οικονόµου, ο οποίος εκλέγεται
στο Νοµό Ιωαννίνων, δηλαδή εκλεγόµαστε στην ίδια περιφέρεια.
Ορίστε, κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνολικότερη προσπάθεια
που απαιτείται για µια νέα φιλοσοφία στο επιχειρείν και συνεπώς
στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας στη χώρα µας δεν µπορεί
να είναι παρά µια διαρκής διαδικασία, µια διαδικασία που δεν
µπορεί να εξαντλείται στο κανονιστικό πλαίσιο ή την ευρύτερη
οικονοµική συγκυρία. Αφορά πρώτα και κύρια την πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης να αντιπαρατεθεί µε τα καρτέλ
και τις ολιγοπωλιακές συµπεριφορές, µε την πτώχευση των ίδιων
των θεσµών που αδυνατούν να ασκήσουν το ρυθµιστικό και εποπτικό τους έργο.
Σε αυτό ακριβώς το σηµείο γίνονται ξεκάθαρες οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στην σηµερινή Κυβέρνηση και στο παρελθόν: στην πολιτική βούληση. Γιατί χρειάζεται πολιτική βούληση,
για να αναγνωρίσει κανείς ότι ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην Ελλάδα υπήρξε εν πολλοίς διακοσµητικός, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός στη χώρα µας να κινείται σε µηδενικά
όρια, έχοντας ευθεία αντανάκλαση στους δείκτες ανάπτυξης.
Οι δείκτες συγκέντρωσης στην ελληνική οικονοµία, σύµφωνα
µε όλες τις επίσηµες έρευνες, δείχνουν ότι σχεδόν σε κάθε
κλάδο δυο-τρεις εταιρείες ελέγχουν την αντίστοιχη αγορά.
Ακόµα και σε κλάδους, όπου ο βαθµός συγκέντρωσης είναι αισθητά µικρότερος –για παράδειγµα ο τραπεζικός χώρος-, οι κοινές πρακτικές αποτελούν πάγια πολιτική: ίδια ψιλά γράµµατα,
ίδιοι άγραφοι κανόνες, ίδια πάνω-κάτω προϊόντα και υπηρεσίες
µε σχεδόν το ίδιο κόστος. Αναρωτιόµαστε άραγε ακόµη γιατί δεν
προχωρούµε σε συγχωνεύσεις;
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση ο πολίτης φαντάζει αδύναµος και απροστάτευτος. Υπόκειται συχνά σε πρακτικές και σε
έναν πληθωρισµό που δεν είναι αποτέλεσµα των υγιών κανόνων
του καθαρού ανταγωνισµού και των αναγκών µε τις δυνατότητες
των παραγωγών και των µεταπωλητών, αλλά αποτέλεσµα µιας
στάσης µέρους του επιχειρηµατικού κόσµου να διαµορφώνει
τους κανόνες όπως αυτός θέλει, χωρίς καµµία αίσθηση ευθύνης,
υποχρεώσεων και ελέγχου.
Όµως, και αυτές οι πρακτικές καταστρέφουν την ίδια την επιχειρηµατικότητα και κατ’ επέκταση τις αναπτυξιακές µας προοπτικές, γιατί δεν ξέρω κανέναν επενδυτή που θα ρίσκαρε σε ένα
παιχνίδι που φαίνεται εξαρχής στηµένο ή κοµµένο και ραµµένο
στα µέτρα λίγων.
Αυτή η πολιτική βούληση που είναι σήµερα ορατή έλειψε τα
τελευταία χρόνια. Έλειψε, όταν επιβάλλονταν δυσθεώρητα επικοινωνιακά πρόστιµα που ποτέ δεν εισπράττονταν. Έλειψε, όταν
οι χειροπέδες της µηδενικής ανοχής για εµπλεκόµενους σε τεράστια σκάνδαλα έβγαιναν σε δυο µήνες. Έλειψε, όταν οι συµφωνίες κυρίων για τις τιµές των προϊόντων γίνονταν παραµονές
Χριστουγέννων και µέχρι το Πάσχα οι τιµές ξαναέφταναν στα ίδια
επίπεδα. Έλειψε η πολιτική βούληση, κύριοι συνάδελφοι, όταν
για χρόνια ολόκληρα οι τράπεζες δρουν ανεξέλεγκτες.
Είναι αυτή η στάση απέναντι στα πράγµατα που αλλάζει µε µια
σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Γιατί είναι σαφές ότι αυτό
που αλλάζουµε δεν αφορά µια παρέµβαση µικροκοµµατικής
κοπής µε περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Αντίθετα, αυτό που κάνουµε είναι να συνθέτουµε µια άλλη αντίληψη για το ρόλο και το
εύρος των δυνατοτήτων του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Τι κάνουµε, λοιπόν; Προτάσσουµε µια συνολική και τολµηρή
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πολιτική σε κάθε επίπεδο. Δεν είµαστε εδώ, για να πείσουµε ότι
ως άλλοι µαθητευόµενοι µάγοι θα τα αλλάξουµε όλα από τη µια
στιγµή στην άλλη.
Όµως, οι αλλαγές ξεκίνησαν. Το ξεκινήσαµε στο επίπεδο υπηρεσιών, µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων. Συνεχίσαµε
µε πρωτοβουλίες για το Παρατηρητήριο Τιµών και το σύστηµα
εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίµων, µε το νόµο για την επιτάχυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων –και βεβαίως έπεται και
αδειοδότησης- µε το νόµο για τις ΑΠΕ, τον αναπτυξιακό νόµο και
σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο µε την αναµόρφωση του βασικού εργαλείου που έχει η πολιτεία για την προστασία του ανταγωνισµού και την καταπολέµηση αθέµιτων πρακτικών.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που έχει καθολικό χαρακτήρα και κωδικοποιεί τη σχετική νοµοθεσία, που βελτιώνει το µηχανισµό κυρώσεων και τα κίνητρα για συνεργασία των πολιτών µε την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, που αναδιαρθρώνει την υπηρεσία εποπτείας της αγοράς του Υπουργείου και τελικά διαµορφώνει µία
νέα, ολοκληρωµένη αντίληψη, στέλνοντας εντός και εκτός ένα
ξεκάθαρο µήνυµα.
Σηµειώνω τους πέντε βασικούς άξονες που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Πρώτον, ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας µε την καθιέρωση στρατηγικών στόχων και τη δυνατότητα
να εξετάζονται κατά προτεραιότητα οι κρίσιµες υποθέσεις. Δεύτερον, δυνατότητα παρέµβασης, να άρει ρυθµιστικούς κανόνες
που στρεβλώνουν την αγορά. Τρίτον, αύξηση των ποσών και θέσπιση νέων, ώστε να ενισχύεται η αποτρεπτική ισχύς των κυρώσεων. Τέταρτον, εναρµόνιση µε ευρωπαϊκά πρότυπα
λειτουργίας. Τέλος, η θεσµική θωράκιση της Επιτροπής µε ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναµόρφωση του παραγωγικού µοντέλου και η προσαρµογή του σε υγιείς κανόνες και πρακτικές, που θα προστατεύουν τον ανταγωνισµό, την ανάπτυξη
και πρωτίστως το συµφέρον του καταναλωτή µε τη µείωση τιµών,
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και σίγουρα δεν είναι υπόθεση µιας
νοµοθετικής πρωτοβουλίας, µιας κυβερνητικής απόφασης, ένα
ζήτηµα που µπορεί να διευθετηθεί µε απόφαση ενός.
Είναι βέβαιο -και όλοι µπορούµε να το αντιληφθούµε- ότι οι µεγάλες αλλαγές, όπως και οι µεγάλες ανατροπές σε αντιλήψεις
και δοµές χρειάζονται έναν ικανό χρόνο αφοµοίωσης. Αυτή η Κυβέρνηση, όµως, είναι αποφασισµένη να τολµήσει και να πετύχει.
Η χώρα έχει ανάγκη να θεσπίσουµε και να επιβάλλουµε δίκαιους
κανόνες παντού, να κινηθούµε σε µια πορεία χωρίς πισωγυρίσµατα, να αναµετρηθούµε µε τα λάθη, τις αδυναµίες µας και να
πάµε µπροστά.
Δεν αρκεί µόνο να συνοµολογούµε τα προβλήµατα και τις αιτίες τους. Έχουµε ανάγκη να συµπορευόµαστε σε κάθε θετική
κίνηση και πρωτοβουλία. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι µία τέτοια
ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάω µε µία παρατήρηση.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ίσως το πρώτο, όπου οι εγγεγραµµένοι
συνάδελφοι από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, είναι περισσότεροι από εκείνους του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, γιατί υπήρξε τόση
απροθυµία από τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας, που είναι
περίπου διπλάσιοι σε αριθµό, να υπερασπιστούν ένα νοµοσχέδιο.
Στερεύουν τα επιχειρήµατα; Στερεύουν οι πρωτοβουλίες; Άρχισε
η αντίστροφη µέτρηση; Ο καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά
του.
Αλλά, και όσοι συνάδελφοι µίλησαν από τη µεριά της Πλειοψηφίας, θα έλεγα ότι µίλησαν µε γλώσσα καθαρή, σκληρή για
την Κυβέρνηση, αλλά δίκαιη αφού µεταφέρει την πραγµατικότητα για ό,τι συµβαίνει στην αγορά. Νοµίζω, λοιπόν, ότι οφείλει
η Κυβέρνηση να ακούσει όλα αυτά, τα οποία µεταφέρουν οι συνάδελφοι.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο για τον ανταγωνισµό. Ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά προσπαθούµε µέχρι σήµερα να καταλά-
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βουµε, τι καινούργιο φέρνει στη λειτουργία της αγοράς.
Βεβαίως, για να δώσει κανείς εξήγηση σε αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, πρέπει να δει το πρώτο σχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και το οποίο σηµειωτέον δεν έχει καµµία
σχέση µε αυτό που συζητάµε.
Τότε η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είχε να κάνει µε κάποιες
πρωτοβουλίες, που ακόµη και από τις εφηµερίδες που στηρίζουν
την Κυβέρνηση, δέχθηκε µια αρνητική κριτική. «Παραλίγο να καταργηθούν τα πρόστιµα στα καρτέλ», λέει η εφηµερίδα. «Πρόστιµα µόνο σε υπότροπους», συνεχίζει. «Υπερεξουσίες του
Υπουργού», λέει λίγο πιο κάτω. Αυτό ήταν το πρώτο σχέδιο, που
δόθηκε για διαβούλευση. Μαζεύτηκε όπως-όπως µετά την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν ήρθε. Μήπως αυτό που θέλετε να πετύχετε, κύριε Υπουργέ, από το αρχικό κείµενο που δόθηκε για
διαβούλευση, το αφήνετε κάπου στη δηµιουργία µιας Διεύθυνσης Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και Ανταγωνιστικότητας -έχω
εδώ να σας δώσω δηµοσιεύµατα κυρίως από τις οικονοµικές
εφηµερίδες- και µας παραπέµπετε σε προεδρικό διάταγµα για
τη δηµιουργία αυτής της περίφηµης διεύθυνσης;
Μας λέτε, λοιπόν, Διεύθυνση Ανάλυσης Συνθηκών Αγοράς και
Ανταγωνιστικότητας, που θα ασχολείται µε την εποπτεία της αγοράς και θα υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου.
Η σύσταση αυτής της αναβαθµισµένης διεύθυνσης προβλέπεται στο σχέδιο νόµου που συζητάµε. Σύµφωνα µε το σχέδιο
νόµου, η αποστολή της υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων
και των καταναλωτών, η διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχων,
ερευνών και τιµοληψιών σε κάθε στάδιο παραγωγής και εµπορίας, η εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών.
Μήπως ακριβώς µέσα από αυτήν τη διεύθυνση θέλετε να
ασκήσετε -εγώ δεν ξέρω αν θα είναι κοµµατικό παιχνίδι, αλλά εν
πάση περιπτώσει- ελέγχους και παρεµβάσεις που ατυχήσατε από
το αρχικό νοµοσχέδιο, από το αρχικό κείµενο, το οποίο, όπως
είπα, αποσύρατε; Διότι αλλιώς δεν µπορούµε να εξηγήσουµε
αυτήν την πρωτοβουλία, όπως είπα.
Καταλαβαίνουµε τους επικοινωνιακούς λόγους, αλλά όχι έως
αυτό το σηµείο. Εδώ, εντάξει, γίνεται µια κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, αλλά από εκεί και πέρα, τι; Διότι, όταν έρχεστε να φέρετε ένα νοµοσχέδιο για τον ανταγωνισµό και βάζετε ψηλά τον
πήχη, πρέπει πρώτα από όλα να πείσετε τους πολίτες, αλλά και
όλους µας ότι έχετε εντοπίσει πραγµατικά προβλήµατα και µε
βάση αυτά τα προβλήµατα έρχεστε να κάνετε διορθώσεις.
Σήµερα δεν καταλαβαίνουµε πού είναι αυτά τα προβλήµατα
ούτε είναι αναβάθµιση ο τρόπος που επιλέγεται η ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αν θα έρθει από την Επιτροπή Διαφάνειας ή αν θα έρθει από το Υπουργικό Συµβούλιο προς το παρόν
και στη συνέχεια, από τη Σύνοδο των Προέδρων. Αυτό είναι το
θέµα;
Κάνατε κάποιες αλλαγές, προσπαθήσατε να αντικαταστήσετε
την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κάτι το οποίο δεν κάναµε εµείς, κύριε Υπουργέ. Εµείς βρήκαµε τον κ. Ζησιµόπουλο
και παρά το ότι υπέβαλε παραίτηση -και είναι προς τιµήν τουεµείς σεβαστήκαµε ότι είχαµε να κάνουµε µε έναν πρόεδρο µιας
ανεξάρτητης αρχής και έµεινε µέχρι που τέλειωσε η θητεία του
και µάλιστα, παρατάθηκε η θητεία του µέχρι να εξεταστεί το νοµοσχέδιο που έκανε τις αλλαγές. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εσείς σήµερα κοντά στον Πρόεδρο, τον εξαίρετο κ. Κυριτσάκη
και αποδεκτό από όλους -και είναι γνωστό ότι δεν έχει κοµµατική
ιδιότητα ο κ. Κυριτσάκης- έρχεστε να φυτέψετε -εντός ή εκτός
εισαγωγικών η λέξη- έναν αντιπρόεδρο, έρχεστε να κάνετε παρεµβάσεις στους εισηγητές, έρχεστε να αλλάξετε τα µέλη της
Επιτροπής. Γιατί όλα αυτά; Εντοπίσατε ότι υπάρχει πρόβληµα
στη διαδικασία; Εµείς προβλέψαµε τότε, το 2009, πριν από ενάµιση χρόνο περίπου, να υπάρχουν τρία τµήµατα για να λειτουργούν παράλληλα και να βγάζουν περισσότερες υποθέσεις. Εσείς
τα κάνατε δυο. Πώς είναι η ευελιξία αυτής της αγοράς; Πώς τη
βλέπετε, δηλαδή, την αποτελεσµατικότητα;
Μίλησε ο κύριος Υπουργός σε µια παρέµβαση που έκανε νωρίτερα και είπε ότι κάθε µέρα επί ηµερών µας βλέπαµε πρωτοσέλιδα για την ακρίβεια. Είναι αλήθεια ότι το επικοινωνιακό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παιχνίδι το ξέρετε καλά. Δίνετε δήθεν ειδήσεις στις εφηµερίδες
που, βεβαίως, είχαν και την καλή διάθεση, αφού λειτουργούσαν
σαν «παπαγαλάκια» δικά σας, κάθε µέρα να ανεβάζουν το θέµα
της ακρίβειας.
Όµως, αυτό το µήνυµα που µας έστελνε κάθε µέρα ο Τύπος,
κύριε Υπουργέ, µπορώ να σας πω ότι για µας ήταν και ανανέωση
ευθύνης, να προσπαθούµε κάθε µέρα να αντιµετωπίσουµε το
πρόβληµα.
Σήµερα καµαρώνετε ότι δεν µιλάει κανείς για ακρίβεια. Υπονοείτε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια; Όχι, βέβαια. Αυτό το ξέρει ο κόσµος και το ζει. Απλά δεν σας εµπιστεύεται κανένας και δεν
περιµένει κανείς πολίτης τίποτα από εσάς. Το έχει δεχθεί µοιρολατρικά ότι έτσι είναι η κατάσταση, έτσι θα την αντιµετωπίζουµε
και κοιτάζει πώς θα παλέψει µόνος του, γιατί από την δική σας
Κυβέρνηση δεν περιµένει τίποτα.
Είδαµε και αυτές τις µέρες να µιλάτε για µειώσεις διδάκτρων.
Εγώ θέλω να σας προειδοποιήσω ότι καλά είναι να κάνετε µειώσεις διδάκτρων και µακάρι να τις πετύχετε. Θα σας ζητήσουµε
στοιχεία, όµως. Και να µη βγαίνουν τα «παπαγαλάκια» να µιλούν
για µειώσεις την ώρα που έρχονται αυξήσεις.
Και κάτι ακόµα. Μιλήσατε προχθές σε µια ηµερίδα του ΙΣΤΑΜΕ
και µιλήσατε και εσείς για ελέγχους στην αγορά και τα υπόλοιπα.
Πληροφορούµαι ότι ετοιµάζετε -κάπου το είδα δηµοσιευµένο,
νοµίζω στα µέτρα που εξήγγειλε ο κ. Χρυσοχοΐδης- στο πλαίσιο
του ανοίγµατος της αγοράς να καταργήσετε τους κοστολογικούς ελέγχους. Όλα αυτά δεν πάνε µαζί. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε
µε ποιον είστε επιτέλους.
Εµείς παιδευτήκαµε πολύ, κοντραριστήκαµε µε συµφέροντα το λέω καθαρά και από αυτό το Βήµα- για να επιβάλουµε τους
κοστολογικούς ελέγχους και είναι ο µοναδικός έλεγχος της αγοράς για προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα. Εάν εσείς τον
καταργήσετε µέσα σε ένα βράδυ, κάνετε έγκληµα και αφήνετε
την αγορά στο έλεος. Και µην έρχεστε εδώ πέρα να µας πείτε
ότι αγωνίζεστε για την ακρίβεια και για τις τιµές. Παραδίνεστε
στα συµφέροντα.
Ελπίζω να µην το τολµήσετε. Ελπίζω να το δουλέψετε περισσότερο και να το πάρετε πίσω. Οι κοστολογικοί έλεγχοι χρειάζονται, γιατί πρέπει να γίνονται παρεµβάσεις στην αγορά. Το είπατε
και εσείς, αλλά δεν φτάνει µόνο να το λέτε, πρέπει να το εννοείτε
και δεν φτάνει µόνο να το εννοείτε, πρέπει να το κάνετε και
πράξη. Πράξη θα το κάνετε, εάν µας πείτε πόσους ελέγχους κάνετε, σε ποια κατεύθυνση, πόσα πρόστιµα µπήκαν ή σε πόσους
ζητήσατε να σας φέρουν στοιχεία.
Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο που κάνω, οι απαντήσεις που µου δίνετε είναι γενικόλογες. Ξέρω ότι γίνονται από υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά όχι
και αυτή η γενικολογία. Περίµενα να µου πείτε κάτι πιο συγκεκριµένο.
Κλείσατε την οµιλία σας προχθές στο ΙΣΤΑΜΕ –και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- λέγοντας ότι «σε αυτούς που δραπέτευσαν και µας παρέδωσαν οικονοµικό χάος και τώρα παριστάνουν
τους τιµητές και τους επαΐοντες, επιτρέψτε µου να τους θυµίσω
το στίχο του Γιάννη Λειβαδίτη: «Τα πιο φοβερά χαστούκια είναι
εκείνα που νοµίζεις ότι δεν έχει δεχθεί ποτέ»».
Στο Υπουργείο που πήγατε δεν βρήκατε χάος. Βρήκατε δουλειά προσεγµένη και νοικοκυρεµένη. Βρήκατε έργο µετρήσιµο
και πάνω σε αυτό το έργο νοµίζω ότι πρέπει να συνεχίσετε.
Όσο για τα χαστούκια, τα οποία λέτε, νοµίζω, κύριε Υπουργέ,
ότι τα δέχονται καθηµερινά οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες καταναλωτές µε την πολιτική σας. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι
ότι την ίδια στιγµή, εσείς δεν έχετε πάρει «χαµπάρι» –επιτρέψτε
µου να το πω έτσι- την πραγµατικότητα που υπάρχει στην αγορά.
Αφήνετε τους πολίτες και τους καταναλωτές στο έλεος του οποιουδήποτε. Και κάθε τόσο βγαίνετε να µας πείτε για µειώσεις, µετατρέποντας τις προσφορές σε µείωση τιµών. Θέλει πιο σοβαρή
και συνετή δουλειά.
Έχετε απέναντί σας ανθρώπους που δεν λαϊκίζουν. Έχετε ανθρώπους που πολέµησαν αυτό που λέµε «ακρίβεια», που προσπάθησαν να νοικοκυρέψουν την αγορά, που αποκόµισαν –αν
θέλετε- µια καλή κουβέντα από τον κόσµο για την προσπάθεια,
την οποία έγινε.
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Πραγµατικά χαιρόµαστε και έχουµε δηλώσει από την αρχή ότι
είµαστε και διατεθειµένοι να σας βοηθήσουµε στην κατεύθυνση
ελέγχου του παραεµπορίου και όλων των παρανοµιών της αγοράς µε όποια εµπειρία και µε όποιες πρωτοβουλίες. Αυτό, όµως,
πρέπει να το θέλετε και εσείς.
Ακούσατε προηγουµένως την κ. Σκραφνάκη που σας κάλεσε
να κάνετε παρεµβάσεις στην Κρήτη, διότι λειτουργούν καρτέλ
στα καύσιµα. Αν σας το λέγαµε εµείς, θα λέγατε ότι έχουµε σκοπιµότητα. Οι δικοί σας Βουλευτές το λένε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Βλάχο, παρακαλώ τελειώνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα ψηφιστεί. Δεν µπορούµε να περιµένουµε πολλά πράγµατα.
Το κυριότερο, όµως, που εµείς θα περιµέναµε, κύριε Υπουργέ,
είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρετε το επόµενο διάστηµα για να λειτουργήσει η αγορά εύρυθµα, προς όφελος των
καταναλωτών, αλλά και των συνετών εκείνων επιχειρηµατιών,
που πραγµατικά µέσα από αυτήν την αναρχία πληρώνουν το τίµηµα.
Είναι δύσκολοι καιροί. Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζονται λιγότερες κουβέντες και περισσότερη δουλειά. Εάν αυτή είναι η
επιλογή σας, εµείς θα είµαστε κοντά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα µπορούσα να έχω το λόγο,
κύριε Πρόεδρε, για µία παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας για µια παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ποτέ δεν προσπάθησα να ωραιοποιήσω τίποτα απολύτως. Ξέρουµε ότι η κατάσταση είναι πάρα
πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι και ο µόνος
αρµόδιος να κάνει κατανοµή των ευθυνών.
Δεν απαξίωσα την εργασία την οποία κάνατε στο Υπουργείο
και το γνωρίζετε αυτό. Το Παρατηρητήριο Τιµών ξεκίνησε επί των
ηµερών σας. Επί των ηµερών µας βελτιώθηκε. Όλες οι τιµές που
δίνουµε στη δηµοσιότητα, για να αποδείξουµε ότι οι τιµές πέφτουν από πέρσι ως φέτος, είναι από το Παρατηρητήριο Τιµών.
Εάν υπάρχει κάποιο λάθος, εγώ θα ζητήσω συγγνώµη. Δεν µιλάµε αόριστα. Δεν λέµε ότι κάποια προϊόντα σε κάποια µαγαζιά
έχουν φθηνύνει. Το Παρατηρητήριο Τιµών συγκρίνει συγκεκριµένα προϊόντα µε τις τιµές τους πέρυσι και φέτος και από συγκεκριµένα καταστήµατα.
Και υπάρχουν συγκεκριµένα αποτελέσµατα, τα οποία λένε –
επαναλαµβάνω ότι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τίποτα- ότι ο προσεκτικός καταναλωτής µπορεί να αγοράσει φέτος φθηνότερα
από πέρυσι τα είδη πρώτης ανάγκης, τα είδη του νοικοκυριού.
Αυτό τονίζουµε και σ’ αυτό επιµένουµε. Όµως και οι δείκτες της
Στατιστικής Υπηρεσίας, αλλά και οι δείκτες ανεξάρτητων εταιρειών, αποδεικνύουν ότι έχουµε µείωση τιµών, όπως αναλυτικά
εξέθεσε και ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση του κ. Σαµαρά την
περασµένη εβδοµάδα.
Συνεπώς, κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε µου να πω ότι έχουµε
τις ίδιες ανησυχίες, οι οποίες συνίστανται στο να µην υπάρχει
ακρίβεια και ειδικά αυτές τις εποχές, αλλά µου δώσατε την εντύπωση ότι δεν θέλετε να αναγνωρίσετε ότι τα πράγµατα πηγαίνουν καλύτερα τώρα απ’ ότι επί των ηµερών σας. Και πίστευα ότι
θα είχατε τη λεβεντιά να το αναγνωρίσετε. Και δεν το λέω εγώ,
το λένε οι αριθµοί. Το λένε τα συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία.
Κοιτάξτε τα και αν υπάρχει λάθος, εγώ θα ζητήσω «συγγνώµη».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι επί προσωπικού,
κύριε συνάδελφε!
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, γιατί
το θέµα της «λεβεντιάς» θα ήθελα να σχολιάσω, αφού λεβεντιά
υπάρχει πραγµατικά!
Όµως, εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Υπουργό το εξής: Όταν
το πετρέλαιο είχε 150 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη πωλείτο
γύρω στο 1 ευρώ. Σήµερα έχει 105 δολάρια το βαρέλι και πωλείται από 1,60-1,70 ευρώ και πάνω. Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ,
ποιος έχει τη λεβεντιά. Τότε δεχόµασταν καθηµερινή κριτική.
Αυτό είναι αλήθεια. Καθηµερινά ήµασταν πρώτο θέµα στις εφηµερίδες για τη βενζίνη και τα καύσιµα. Τώρα καήκαµε όλοι!
Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόµα. Όταν κάνετε τον υπολογισµό, µην τον κάνετε µε νοικοκυριό οικογένειας τεσσάρων
ατόµων, κ.λπ.. Πολύ θα ήθελα κάποια στιγµή να µου δώσετε τα
στοιχεία του Παρατηρητηρίου –έχω τα καινούργια, δεν έχω τα
παλιά και δεν ξέρω ακριβώς πώς κάνετε τις συγκρίσεις- και όχι
να µου λέτε πώς βγήκε το καλάθι τετραµελούς και πενταµελούς
οικογένειας, κλπ. Εκεί κάπου χάνεται ο λογαριασµός!
Πραγµατικά, να ξέρετε ότι από τη δική µας µεριά έντιµα ό,τι
είναι καλό, θα το πούµε «καλό»! Και, ξέρετε, εγώ σας είπα σήµερα να συνεχίσετε τη σύγκρουση µε τα συµφέροντα. Δεν πήγαµε να κάνουµε τρικλοποδιές ούτε κωλοτούµπες! Καθαρές
κουβέντες! Αυτούς που είχαµε απέναντι όταν ήµασταν στην κυβέρνηση, εµείς εξακολουθούµε να τους έχουµε απέναντι και σήµερα που είµαστε στην Αντιπολίτευση! Καθαρές κουβέντες από
εµάς! Αυτήν τη συµπεριφορά θα έχετε! Εσείς πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η λεβεντιά δεν θέλει
και πολλές συζητήσεις. Ή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μην αρχίζουµε
τώρα να µιλάµε επί προσωπικού.
Ο Υπουργός κ. Ρόβλιας έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επειδή αναφερθήκατε στη βενζίνη, ήθελα να σας πω ότι το ξέρετε ότι δεν είναι έτσι τα
πράγµατα όπως τα είπατε, γιατί σήµερα, αν η βενζίνη κάνει περίπου 1,60 ευρώ, το 1 ευρώ είναι φόροι και δεν είναι ακρίβεια!
Είναι φόροι! Και όταν πήγε να παρουσιαστεί κερδοσκοπία στην
αγορά, εµείς δύο φορές βάλαµε πλαφόν και εξοµαλύνθηκε η κατάσταση, γιατί κατάλαβαν ότι δεν παίζουµε! Και τώρα µη µου
πείτε ότι βάλαµε εµείς φόρους, γιατί είµαστε σαδιστές! Οι φόροι
είναι δικοί σας! Απλώς, εµείς τους βάλαµε! Έρχονται από τη δική
σας εποχή, κύριε συνάδελφε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν υπήρχαν φόροι επί των ηµερών µας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να µου
δώσετε και εµένα το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλετε να παρέµβετε,
κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούω
παράλογα πράγµατα! Θα ήθελα το λόγο µόνο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ εντυπωσιάζοµαι από το επίπεδο της συζήτησης και της αντιπαράθεσης. Κοιτάξτε, αυτόν
που πληρώνει σήµερα πανάκριβα τη βενζίνη, που λεηλατείται το
εισόδηµά του, που βλέπει το πετρέλαιο θέρµανσης στα ύψη και
το φυσικό αέριο να έχει εκτιναχθεί στα ύψη, δεν τον ενδιαφέρει
αν εσείς ευθύνεστε για τους φόρους που βάλατε ή η Νέα Δηµοκρατία! Βλέπει την πραγµατικότητα! Την τσέπη του βλέπει! Τώρα
καταµερίστε τις ευθύνες ο ένας µε τον άλλο! Όµως, είναι άχαρο
αυτό το παιχνίδι, αυτός ο ρόλος!
Αυτήν τη στιγµή, κύριε Υφυπουργέ µου, αντί να απαντάτε σε
µία κωµικού τύπου αντιπαράθεση µε τη Νέα Δηµοκρατία για
πράγµατα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, πρέπει να µας
πείτε τι γίνεται µε την εγχώρια κερδοσκοπία γύρω από τα πετρελαιοειδή! Τι κάνετε επ’ αυτού; Μη µας λέτε µόνο για τους φόρους! Έχουµε και προ φόρων την ακριβότερη βενζίνη σχεδόν σε
όλη την Ευρώπη! Έχουµε µία από τις ακριβότερες βενζίνες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη προ φόρων! Έχουµε την ακριβότερη
βενζίνη και µετά φόρων, αφού έχετε λεηλατήσει τον ελληνικό
λαό!
Κύριε Υφυπουργέ, µη βιάζεστε και σηκώνετε τα χεράκια σας.
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Τα ξέρουµε αυτά. Πρέπει να µε ακούσετε κιόλας. Μη βιάζεστε
να σηκώσετε το χέρι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Χέρια είναι δεν είναι χεράκια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λοιπόν, τα χέρια.
Ακούστε και κανέναν σ’ αυτόν τον τόπο, διότι ξέρουν όλοι τι
γίνεται. Έρχονται και φεύγουν οι κυβερνήσεις, έρχονται και φεύγουν οι Υπουργοί, έρχονται και φεύγουν οι Υφυπουργοί, αλλά οι
καταστάσεις µένουν ίδιες. Δεν ξέρετε ότι υπάρχει καρτέλ στα πετρελαιοειδή; Δεν το ξέρετε αυτό; Μάλιστα είναι προστατευόµενο
και από τις εισαγωγές. Δεν το γνωρίζετε αυτό; Έχει γίνει ποτέ
έλεγχος; Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, γιατί έχει κολλήσει στη σχετική έρευνα και δεν προχωράει τίποτα; Τι γίνεται µε τις εταιρείες
πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν διαµορφώσει καρτέλ; Σε αυτά
να µας απαντήσετε, σε αυτά να πάρετε θέση, γιατί για όλα τα
άλλα είναι εύκολο να κάνετε αντιπαράθεση, για το ποιος έφταιγε
και το ποιος δεν έφταιγε. Ποιος πληρώνει, είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε. Πάντως και εσείς κύριε Λαφαζάνη, όταν θέλετε να πάρετε το λόγο
σηκώνετε το χέρι για να σας δω. Το ίδιο έκανε και ο Υφυπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …έχουν έτοιµες απαντήσεις σε
όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε συνάδελφε, και σε σας
µοιάζει πολύ εύκολο να λέτε ότι υπάρχει καρτέλ. Το ίδιο εύκολο
είναι να πει κάποιος ότι υπάρχουν δύο φεγγάρια.
Κάνουµε καθηµερινούς ελέγχους και ελέγχονται τα ποσοστά
κέρδους σε όλη την πορεία των καυσίµων, αλλά οι τιµές των καυσίµων κύριε συνάδελφε, εξαρτώνται από τις διεθνείς τιµές που
είναι χρηµατιστηριακές και από την ισοτιµία ευρώ-δολαρίου. Από
εκεί και πέρα εµείς µπορούµε να παρέµβουµε. Δεν µπορούµε να
παρέµβουµε στο πόσο πωλείται το πετρέλαιο στα κράτη της Μεσογείου. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, υπάρχει καθηµερινή παρακολούθηση και ελέγχονται αυστηρά οι τυχόν εναρµονισµένες
πρακτικές. Υπάρχει ανταγωνισµός. Και αν µπείτε στο site του
Υπουργείου, κάθε µέρα υπάρχει η µέση τιµή της βενζίνης για όλη
την Ελλάδα που προκύπτει από τις τιµές τεσσάρων χιλιάδων
πρατηρίων βενζίνης περίπου.
Υπάρχει, λοιπόν, και αναπτύσσεται ο ανταγωνισµός. Αυτό
εµείς παρακολουθούµε και µπορώ να σας πω, λοιπόν, ότι δεν
υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά από πλευράς πρατηριούχων
και εµπόρων υγρών καυσίµων. Δεν είπα ότι δεν είναι ακριβή η
βενζίνη. Και ξεκίνησα την τοποθέτησή µου, αν προσέξατε λέγοντας ότι δεν θέλω να ωραιοποιήσω τίποτα.
Από το σηµείο, όµως, να λέµε ότι υπάρχει κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια και ότι η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα µέχρι την αλήθεια, ότι δηλαδή παρακολουθούµε καθηµερινά την κατάσταση
και ότι από το 1,60, το 1 ευρώ είναι φόροι, υπάρχει µια µεγάλη
απόσταση, µια µεγάλη απόσταση η οποία είναι τόση όση η αλήθεια από τη µη αλήθεια, για να µην πω το ψεύδος κύριοι συνάδελφοι.
Ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Λαφαζάνη, πρέπει να προχωρήσει ο κατάλογος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Για ποιο λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το ότι δεν υπάρχει καρτέλ.
Ένα πράγµα θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ότι δεν υπάρχει
καρτέλ είναι µια τοποθέτηση. Θα τα πείτε µετά στην τοποθέτησή
σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω για το ότι «δεν υπάρχει καρτέλ» και το λέω και προς
εσάς και προς τη Νέα Δηµοκρατία και προς τον κ. Χατζηδάκη ο
οποίος διετέλεσε και αρµόδιος Υπουργός.
Έχουµε δύο εταιρείες διύλισης στην Ελλάδα προστατευµένες
από εισαγωγές οι οποίες προσφέρουν τις ίδιες τιµές επί πάρα
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πολλά χρόνια σ’ αυτήν τη χώρα. Πείτε µου εσείς, αν έχετε ακούσει άλλον ορισµό για το καρτέλ πέρα απ’ αυτόν που σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας που εκλέγεται στο Νοµό Κοζάνης. Εκεί το χειµώνα κάνει κρύο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κάνει κρύο, κύριε Πρόεδρε, όπως και
στα Γιάννενα. Ελπίζουµε να µην έχουµε την εξίσωση της τιµής
στο πετρέλαιο θέρµανσης µε αυτό της κίνησης, για να ησυχάσει
και να ηρεµήσει ο κόσµος της Μακεδονίας και όλης της βορείου
Ελλάδος και των ορεινών περιοχών.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα τη στιχοµυθία που αναπτύχθηκε προηγουµένως και παρακολούθησα την εισήγηση του συναδέλφου
µας κ. Μουσουρούλη, ο οποίος ανέφερε στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι η κατάσταση στη χώρα µας, όσον αφορά την προ
φόρων τιµή της βενζίνης, έχει χειροτερεύσει σε σχέση µε την κατάσταση του 2009. Μάλιστα, ανέφερε ότι από την πέµπτη θέση
που ήταν η χώρα το 2009 έχει φτάσει στην τέταρτη. Το στοιχείο
αυτό δεν το διέψευσε κανείς µέχρι στιγµής, οπότε σχετικά µε την
κατάσταση στην αγορά της βενζίνης, µάλλον πάει χειρότερα η
κατάσταση.
Επίσης, σας ακούσαµε να λέτε ότι φέτος µειώθηκαν οι τιµές
των προϊόντων. Αυτό το ευχόµαστε, το χαιρόµαστε και µακάρι
να ήταν έτσι. Ίσως να είναι έτσι σε ορισµένα προϊόντα. Όµως, τα
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτής της ανεξάρτητης
αρχής που πλέον είναι αναβαθµισµένη, αναφέρουν ότι ο πληθωρισµός, ο οποίος είναι πλέον και εκτός προβλέψεων –µακάρι να
µην είναι και εκτός ελέγχου- «τρέχει» µε 5%. Αυτά τα δύο, δηλαδή οι χαµηλές τιµές και ο αυξηµένος πληθωρισµός, δεν συνάδουν. Μάλιστα, είναι ο τρίτος µεγαλύτερος στην Ευρώπη.
Βέβαια, ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο που θα ήθελα να καταθέσω
και εδώ ενώπιον των συναδέλφων, είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που επαγγελµατίες επιχειρηµατίες ή και παραγωγοί αγροτικών προϊόντων στην αγωνία τους και στην πίεσή τους να
ρευστοποιήσουν -γιατί οι πιέσεις των υποχρεώσεών τους είναι
ασφυκτικές, είναι ζωής και θανάτου- ρευστοποιούν τα προϊόντα
τους σε τιµές πολύ χαµηλότερες του κόστους. Και αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο που κυριολεκτικά δηµιουργεί πρόβληµα στον
παραγωγικό ιστό τουλάχιστον των αγροτικών προϊόντων. Ευτυχώς µέχρι στιγµής δεν είναι ο κανόνας και ελπίζουµε να µη συνεχίσει να υφίσταται.
Αυτή την εβδοµάδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα ακόµη σχέδιο νόµου που αφορά τα θέµατα της αγοράς. Το τελευταίο που ψηφίστηκε σήµερα αφορούσε το Μητρώο
των Εµπόρων αγροτικών προϊόντων.
Σήµερα, λοιπόν, εισάγεται προς συζήτηση το σχέδιο νόµου για
την προστασία του ανταγωνισµού. Όλοι παραδεχόµαστε ότι η
κατάσταση στην αγορά είναι προβληµατική, όλοι µιλάµε για την
παρουσία των καρτέλ, όλοι παραπονούµαστε για φαινόµενα νοθειών και όλοι δυσανασχετούµε για την ακρίβεια στην αγορά.
Όµως, ποια µπορεί να είναι τα ζητούµενα αυτήν την περίοδο
για τη χώρα µας; Μήπως η διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής
δοµής της αγοράς είναι ένα ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί
και µάλιστα να απαντηθεί θετικά; Μήπως η προστασία των συµφερόντων και των δικαίων του καταναλωτή, όπως σίγουρα και η
οικονοµική ανάπτυξη; Επίσης, κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί και
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και
των επενδύσεων στην έρευνα και στην καινοτοµία, τα οποία θα
βοηθήσουν σε αυτό που λέµε ανάπτυξη, στη συγκράτηση των
τιµών και στη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχοµένων υπηρεσιών και των προϊόντων. Όλα αυτά θα έχουν ως
επακόλουθα αφ’ ενός µεν τη διεύρυνση των επιλογών για τους
καταναλωτές και αφ’ ετέρου δε την αύξηση της αγοραστικής
τους δύναµης και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ενώ γενικότερα θα µπει µπροστά αυτό που λέµε η ανάπτυξη στη χώρα,
κάτι που θα προκαλέσει πρόοδο και ευηµερία.
Όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελούν
τους γενικούς στόχους που θα πρέπει να έχει η ανεξάρτητη
αρχή, η Επιτροπή Ανταγωνισµού που θα διαφυλάττει την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και θα επιδιώκει το δίκαιο ανταγωνισµό. Άλλωστε, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι ο
θεµατοφύλακας αυτών των χαρακτηριστικών.
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Από αυτήν τη σύντοµη και λιτή περιγραφή φαίνεται η ιδιαίτερη
σηµασία και βαρύτητα µε την οποία θα πρέπει να προσεγγίζουµε
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Αντ’ αυτού, µε ένα λίφτινγκ ουσιαστικά που επιχειρεί να κάνει
η Κυβέρνηση σε νόµο του 1977, αλλά και σε προηγούµενο νόµο
και διατάξεις που ψηφίστηκαν το 2009 µε πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, διακηρύττει ότι µε τα άρθρα που
ενσωµατώνονται στο σχέδιο νόµου που συζητάµε, επιδιώκει να
αναµορφώσει ριζικά τη νοµοθεσία και τον ανταγωνισµό που
υπάρχει από το 1977.
Κατ’ επιλογή ενσωµατώνει µερικές από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες, ενώ κάποιες διατάξεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την πρακτική άλλων χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή µε τις επιστηµονικές εξελίξεις, ενώ δεν φαίνεται να
λαµβάνει υπ’ όψιν την ελληνική εµπειρία.
Από την άλλη, προκαλεί ο βαθµός στον οποίο επιχειρεί να περιορίσει τη λειτουργική ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ενώ εντυπωσιακότερη είναι η πρόκληση που αφορά στο
γεγονός της έλλειψης τιµωρίας των καρτέλ.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το κείµενο που δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το Δεκέµβρη του 2010, ο Υπουργός όριζε τις προτεραιότητες και τις δράσεις της επιτροπής, εξέδιδε τις
ανακοινώσεις για τα πρόστιµα και τις δεσµεύσεις για το πρόγραµµα επιείκειας, είχε πρόσβαση στους απόρρητους φακέλους
των υποθέσεων που εξέταζε η Επιτροπή Ανταγωνισµού και άλλα
συναφή θέµατα.
Ουσιαστικά βλέπουµε µια προσπάθεια συγκέντρωσης των αρµοδιοτήτων στο πρόσωπο του Υπουργού. Είναι άλλωστε συνήθης αυτή η πρακτική των Υπουργών της Κυβέρνησης, γεγονός,
όµως, που δεν λύνει ουσιαστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται σε διάφορα άλλα θέµατα της ελληνικής κοινωνίας. Αντιθέτως, προκαλεί ανασφάλεια και επιτείνει την αγωνία τους στην
περίοδο που βρισκόµαστε.
Στο ίδιο κείµενο διαγράφονταν η δυνατότητα της Επιτροπής
Ανταγωνισµού να επιβάλει πρόστιµα σε επιχειρήσεις ή ενώσεις
επιχειρήσεων που έχουν υποπέσει σε παράβαση. Ευτυχώς για
όλους παρενέβη απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάγκασε
την Κυβέρνηση να αποσύρει και αυτήν τη διάταξη, καθώς και
άλλες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουµένως.
Κατ’ αρχάς, µια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης ήταν να αλλάξει τη σύσταση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε τη δικαιολογία ότι επελέγη η σύνθεση µε κοµµατικά
κριτήρια. Όλοι θυµόµαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε
την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας το 2004
ο τότε Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού κ. Ζησιµόπουλος
παρέµεινε για αρκετό χρονικό διάστηµα µε τη νέα κυβέρνηση.
Εποµένως, δεν στέκει αυτό που ισχυρίζεστε.
Ποια είναι η εξήγηση για το άρθρο 25, παράγραφος 2γ’, όπου
προβλέπεται µείωση των προστίµων, αν οι επιχειρήσεις πάψουν
την παράβαση; Είναι ένα ερώτηµα που εύλογα απασχολεί τον
καθένα που µελετά το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Από την άλλη, µήπως κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται µια διέξοδος διαφυγής σε όσους έχει επιβληθεί ένα πρόστιµο, για να αποφύγουν αυτήν την τιµωρία και τον έλεγχο από την πολιτεία;
Επίσης, διευρύνονται οι προθεσµίες που ορίζονται για την
έγκριση συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού για την
έκδοση αποφάσεων της Επιτροπής. Χαρακτηριστικά αναφέρω
ότι από τους έξι µήνες που ίσχυε δίνεται παράταση δώδεκα-δεκατέσσερις µήνες.
Επίσης, εισάγεται αναστολή όλων των σχετικών προθεσµιών,
αν οι επιχειρήσεις δεν δίνουν επαρκή πληροφόρηση. Άλλη µια
περίπτωση καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων σε υποθέσεις
που είναι υπό διερεύνηση.
Επίσης, τροποποιούνται τα ισχύοντα για τη θητεία των µελών
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και για τις δεσµεύσεις που
έχουν τα µέλη µετά το πέρας της και χαλαρώνουν πάλι οι ρυθµίσεις, γεγονός που θα πρέπει να εξεταστεί µε βάση τους κανόνες
της διαφάνειας.
Ακόµη περιορίζεται η δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού να ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς, χαρτογραφώντας
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προληπτικά τις δυσλειτουργίες της µε την κατάργηση του πρώην
άρθρου 4 α’ σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων.
Τέλος, θίγεται η οικονοµική αυτοτέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς µεταφέρεται το 80% του συσσωρευµένου πλεονάσµατός της ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισµό.
Οι επιτροπές ανταγωνισµού, ως γνωστόν, σε άλλες χώρες
µέλη τυγχάνουν και απολαµβάνουν της οικονοµικής τους ανεξαρτησίας και ευελιξίας µε τη διαχείριση των εσόδων τους.
Όλο, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αποτελεί άλλη µια απόπειρα εντυπωσιασµού, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα για τις απαιτήσεις της
εποχής και το να µη γίνονται αντιληπτές οι ανάγκες της αγοράς
και των πολιτών αυτήν την περίοδο από την Κυβέρνηση είναι το
πιο ανησυχητικό.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα επισηµάνω ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει να προστατευθεί και να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Αυτό προϋποθέτει
προστασία του καταναλωτή, εξορθολογισµό των τιµών, µείωση
του πληθωρισµού, αποφυγή ολιγοπωλιακών τάσεων, µείωση του
κόστους ζωής και συνεπακόλουθα βελτίωση της αγοραστικής
δύναµης των πολιτών, τα οποία, δυστυχώς, δεν µπορούν να επιτευχθούν µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, το οποίο και καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Χαλκιδικής κ. Γιώργος
Βαγιωνάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, το κόµµα µας, η Νέα Δηµοκρατία είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της ελεύθερης αγοράς, αλλά όχι της
ανεξέλεγκτης, µέσα σε νοµικό πλαίσιο. Διότι αυτή η θέση βοηθάει τον υγιή ανταγωνισµό. Και υγιής ανταγωνισµός θα πει υγιής
επιχειρηµατικότητα. Και η υγιής επιχειρηµατικότητα είναι πάντα
προς όφελος του καταναλωτή.
Όµως, άκουσα πολλά περίεργα πράγµατα στην Αίθουσα αυτή.
Θα αναφερθώ στον κ. Οικονόµου, που είπε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού ήταν σχεδόν διακοσµητικό στοιχείο.
Εγώ θα πάρω ένα κριτήριο από αυτό που έχει όλη η Ευρώπη:
όσο πιο πολλά πρόστιµα βάζεις, τόσο καλύτερα λειτουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού, διότι έτσι διώκονται οι αυθαιρεσίες.
Ας έρθουµε στα τελευταία δεκατρία χρόνια. Τα πρώτα οκτώ
χρόνια ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και τα πρόστιµα που επέβαλε
ήταν περίπου 14 εκατοµµύρια ευρώ. Ήρθε η Νέα Δηµοκρατία
και σε πεντέµισι χρόνια έβαλε 240 εκατοµµύρια ευρώ πρόστιµα.
Και µη γελάσει κανείς ότι δεν εισπράχθηκαν. Θα συµφωνήσουµε
ότι δεν εισπράχθηκαν όλα. Όµως, για το καρτέλ γάλακτος, που
έγινε τροµακτικός θόρυβος και µπήκε πρόστιµο 32 εκατοµµυρίων ευρώ, πληρώθηκαν στο εφετείο τα 24 εκατοµµύρια ευρώ.
Αν αυτά εσάς δεν σας ικανοποιούν, εµάς µας ικανοποιούν. Και
να µη λέµε ότι για όλα τα πράγµατα ευθύνεται η Νέα Δηµοκρατία.
Το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά µας έλεγε ότι θα φέρει κάποιο αντιµονοπωλιακό νοµοσχέδιο. Και εγώ περίµενα, γιατί κάτι είχα δει
και στο πρόγραµµά σας. Αυτό, όµως, µάλλον στο χρονοντούλαπο της ιστορίας µπήκε.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε είναι ακόµη µια κωδικοποίηση του
ν.703/1977 και του ν.3784/2009. Εµείς, όµως, δεν συµφωνούµε
µε αυτά. Και δεν συµφωνούµε, γιατί το νοµοσχέδιο περιορίζει
όσο µπορεί τα πολεµοφόδια του υγιούς ανταγωνισµού. Η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα διότι -επιτρέψτε µου την έκφρασητην ευνουχίζετε. Μειώνετε τα πρόστιµα, ενώ είναι αντίθετη προς
αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ταχύτητα της Επιτροπής επιβραδύνεται. Και επιβραδύνεται για δύο λόγους: Όταν τις τρεις επιτροπές τις κάνετε δύο, όσες υποθέσεις υπάρχουν αντί να πάνε
σε τρία τµήµατα, θα πάνε σε δύο. Άρα, µακραίνει ο χρόνος. Και
έρχεστε και παρατείνετε τους έξι µήνες σε δώδεκα µήνες. Άρα,
ακόµη µεγαλύτερη καθυστέρηση. Δίνετε, όµως, αυξηµένες αρµοδιότητες στον Υπουργό µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τώρα δεν θα µιλήσω για το χρόνο των επιτροπών, που τα τρία
χρόνια τα κάνατε πέντε και βάζετε και δύο θητείες και περιορίζετε το χρόνο που µπορούν να είναι σύµβουλοι ή συµβουλάτο-
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ρες, αν θέλετε, σε διάφορα συµβούλια ή διάφορες επιτροπές.
Τα τρία χρόνια τα κάνατε δύο. Δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από
αυτό.
Έρχοµαι, όµως, στο καλοκαίρι του 2009. Το νοµοσχέδιο τότε
το πολεµήσατε µε λύσσα. Δεν θα πω δεκαπέντε πράγµατα, θα
πω µόνο τέσσερα.
Τότε µας λέγατε ότι το νοµοσχέδιο είναι κατώτερο των περιστάσεων. Σήµερα φέρνετε -τολµώ να πω- φτιασιδωµένες διατάξεις για να ωραιοποιήσετε τα πράγµατα. Νύφη δεν µπορεί να
γίνει η ογδοντάχρονη γιαγιά. Αυτό κάνετε ή µάλλον αυτό µου θυµίζει.
Μας λέγατε ακόµη ότι βάζουµε τον Υπουργό να παρεµβαίνει
στη λειτουργία της Επιτροπής. Τώρα βάζουµε Υπουργό-αφεντικό
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µε τον τρόπο που το κάνετε.
Μας λέγατε ακόµη ότι αφήνουµε τα καρτέλ να δρουν ανεξέλεγκτα, ενώ πρόθεση του νοµοσχεδίου σας -και αυτό θέλουµε
να το οµολογήσετε, κύριε Υπουργέ- είναι να χαρίσετε κάποια
πρόστιµα.
Μας λέγατε ακόµη ότι η ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά
οφείλεται στην ασυδοσία ιδιαίτερα των καυσίµων. Προσωπικά
σας κατέθεσα και µία ερώτηση όχι µόνο για τη λαθρεµπορία,
αλλά και για την νόθευση. Μάλιστα ο πρώην Αντιπρόεδρος της
Βουλής έκανε δεκατέσσερις ερωτήσεις σε µια χρονική περίοδο
πολλών ετών και δεν πήρε από κανέναν απάντηση. Αλλά πρέπει
να ξέρει ο ελληνικός λαός.
Σας συγχαίρω που είπατε την αλήθεια: «Αυξήσατε το φόρο
στα καύσιµα».
Δεν µας είπατε, όµως, αν αυξήθηκαν τα έσοδα γιατί περιορίστηκε η κατανάλωση της βενζίνης και των καυσίµων. Άρχισε ο
κόσµος να έρχεται στα καυσόξυλα γιατί ούτε το Νευροκόπι ούτε
η Μακεδονία µπορεί να ζεσταθεί µε πετρέλαιο σ’ αυτήν την τιµή.
Σήµερα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την Ελλάδα πρωταθλήτρια στα καύσιµα στην Ευρώπη. Μείωσε δραµατικά τα εισοδήµατα των πολιτών, δεν κυκλοφορεί ευρώ στην αγορά, η
ανεργία στα ύψη, ύφεση και πληθωρισµός πρωτόγνωρα, λουκέτα
ατελείωτα. Είναι καιρός να αλλάξετε µείγµα πολιτικής. Τροποποιήστε γρήγορα-γρήγορα το ΕΣΠΑ και φέρτε νέο επενδυτικό
νόµο.
Στο πολυνοµοσχέδιο της υγείας, µιλώντας στην επιτροπή της
Βουλής για τις προµήθειες αναλωσίµου υγειονοµικού υλικού θέλησαν και εκεί εκατοντάδες καινούργιους υπαλλήλους. Το
άκουσα και από τον εισηγητή σας, το φίλο Αθανάσιο Παπαγεωργίου. Χρειάζεται προσωπικό. Όλοι ζητούν υπαλλήλους. Φθάνει
ποια. Έλεος.
Ένας απλός Βουλευτής θα σας πει µια απλή σκέψη. Εµείς δεν
είµαστε κατά των εισαγωγών. Απευθυνθείτε στους Ιταλούς, τους
Γάλλους, τους Γερµανούς, τους Εγγλέζους, όλα τα καταναλωτικά αγαθά να τα δίνουν λίγο φθηνότερα από την τιµή στην πατρίδα τους, γιατί άλλο το µεροκάµατο του Γερµανού και του
Ιταλού και άλλο του Έλληνα. Δεν ανεχόµαστε, όπως δεν ανεχόµασταν και επί Νέας Δηµοκρατίας, η φέτα, το τυρί να πουλιέται
φθηνότερα στη Γερµανία απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Ας αναστρέψουµε τους όρους. Καιρός είναι να ακούσετε και να προσθέσετε
κάτι στο νοµοσχέδιό σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βαγιωνά.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης. Ανανεωµένοι και από το συνέδριο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Προφανώς.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανθρωπότητα έχει ακολουθήσει ένα δύσκολο ανηφορικό δρόµο από την αρχή της ιστορίας
της πριν από εκατοµµύρια χρόνια όταν ξεχώρισε από τα ζώα,
έγινε άνθρωπος, στάθηκε στα δυο του πόδια. Ζούσε βέβαια µέσα
στη ζούγκλα, είχε ένα συνεχή ανταγωνισµό µε τα άλλα ζώα, επικρατούσε ο νόµος της ζούγκλας τότε.
Οι άνθρωποι εκπολιτίστηκαν. Ο πολιτισµός υποτίθεται, ηµέρεψε τα ήθη και απάλυνε τις αντιθέσεις. Παρ’ όλα αυτά ακόµα
και οι θρησκείες που ήρθαν και κήρυσσαν την ειρήνη δεν στάθη-
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καν ικανές να διορθώσουν τα πράγµατα και φτάσαµε σ’ αυτούς
τους τελευταίους πολέµους του 20ού αιώνα µε τα δεκάδες εκατοµµύρια θύµατα.
Και ερχόµαστε στη σηµερινή εποχή, όπου υποτίθεται έχουν
απαλύνει τα ήθη, όπου ο πολιτισµός υποτίθεται έχει επικρατήσει
και όµως, ο νόµος της ζούγκλας εξακολουθεί να υπάρχει. Έχει
πάρει βέβαια, άλλη µορφή. Οικονοµική µορφή: Βλέπουµε ότι ο
ισχυρότερος οικονοµικά εξαφανίζει, πατάει κυριολεκτικά στο
λαιµό µέχρις ασφυξίας, τον πιο αδύναµο. Και αυτό το ζει ιδιαίτερα η χώρα µας. Αντί να υπάρχει ο καλός εννοούµενος συναγωνισµός, επικρατεί ο όρος ανταγωνισµός. Και τους κανόνες του
ανταγωνισµού προσπαθούµε να επιβάλλουµε. Αυτοί οι κανόνες
όµως, όπως βλέπουµε, δυστυχώς δεν µπορούν να επιβληθούν
και η κατάσταση συνεχίζεται, όπως το βιώνουµε έντονα αυτήν
την εποχή στον τόπο µας.
Στη χώρα µας υπάρχει η αίσθηση, ή µάλλον η βεβαιότητα ότι
η αγορά δυσλειτουργεί. Όλοι το ξέρουµε αυτό. Και αυτό είναι
δυστυχώς, πασιφανές, αφού υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα
για υπόγειες συµφωνίες επιχειρήσεων, για καρτέλ, για ολιγοπώλια τα οποία αυξάνουν τις στρεβλώσεις µιας ολοένα και πιο ανεξέλεγκτης αγοράς.
Αναφέρθηκε εδώ, κύριε Υπουργέ, προηγουµένως ότι υπάρχουν καρτέλ και στα πετρέλαια και το ερώτηµα είναι: Δεν υπάρχει
καρτέλ στα πετρέλαια; Δεν υπάρχουν οι δυο µεγάλες εταιρείες
ουσιαστικά, που έχουν επιβληθεί; Τα «ΕΛΠΕ» και η «Mobil». Για
να µη σας πω και δυο µεγάλες οικογένειες που έχουν και ρόλο
εθνικού ευεργέτη: Βαρδινογιάννης και Λάτσης. Τα ξέρουµε όλοι
πάρα πολύ καλά, αλλά κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας.
Από εκεί και πέρα, έχουµε καρτέλ στο γάλα, στην ακτοπλοΐα,
στα super market. Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρούµε µια ανεξέλεγκτη δράση αυτών των καρτέλ.
Τι έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισµού γι’ αυτά; Στην καλύτερη περίπτωση κάποια πρόστιµα, τα οποία µειώθηκαν στα δικαστήρια ή και δεν πληρώθηκαν ποτέ.
Πολλές φορές έχουµε ρωτήσει εδώ, εάν αυτά τα πρόστιµα
που επιβάλλετε, κύριε Υπουργέ, πληρώνονται. Ελάχιστα έχουν
πληρωθεί. Συνήθως κωλυσιεργούν για χρόνια στα δικαστήρια.
Αν θέλετε, υπάρχουν και περιπτώσεις που παρενέβη ο κρατικός
δάκτυλος και δεν έγινε τίποτα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση των αεροµεταφορών όπου τη δουλειά της επιτροπής την έκανε η Κοµισιόν, που
απέρριψε τη συγχώνευση Ολυµπιακής και «AEGEAN». Βέβαια,
και µετά την απόρριψη οι εταιρείες, καθότι γνωρίζουν τη δεσπόζουσα θέση που έχουν στην αγορά, συνεχίζουν να λειτουργούν
σε ένα περίεργο καθεστώς, αφού πρακτικά µοιράζουν δροµολόγια, αφήνουν κάποια, παίρνοντας κάποια άλλα. Έτσι, σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας, πηγαίνει µόνο µία εταιρεία, µε αποτέλεσµα –χωρίς, βέβαια, να αµφισβητούµε ότι υπάρχει οικονοµική
κρίση, γινόταν όµως από πριν και συνεχίζει- να έχουµε υπερβολικές αυξήσεις των τιµών, χωρίς να υπολογίζουµε τις άλλες δυσάρεστες συνέπειες για το δηµόσιο συµφέρον.
Το ίδιο γίνεται και στα διυλιστήρια, που αναφέρθηκα προηγουµένως, όπου παρά τις περιόδους πτώσης των τιµών του πετρελαίου διεθνώς, στην Ελλάδα οι τιµές των καυσίµων παραµένουν
προκλητικά σταθερές στα ύψη. Ποτέ δεν µειώνονται, µπορεί να
σταθεροποιηθούν προς τα πάνω. Περιµένουν, όµως, την καινούργια αύξηση για να πάνε ακόµα πιο πάνω, όπου πάντα µένουν
εκεί σταθερές. Προς τα κάτω σπάνια ή αν θα µειωθούν, το ποσοστό θα είναι ανεπαίσθητο.
Τι έχει κάνει µέχρι τώρα η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Έχει γίνει
ένας απολογισµός για τα πεπραγµένα της όσον αφορά τα τελευταία χρόνια, για να έχουµε κι εµείς και οι πολίτες µία αίσθηση για
το τι γίνεται; Έχει γίνει απολογισµός, ώστε να διορθωθούν οι δυσλειτουργίες της; Διότι και πριν υπήρχαν νόµοι για τον ανταγωνισµό, αλλά είτε δεν εφαρµόζονταν είτε κάποιοι όντως δεν
βοηθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Κι εδώ η πολιτεία δεν
µπορούµε να πούµε ότι εξαντλεί πάντοτε τα περιθώρια που της
δίνουν οι νόµοι.
Δυστυχώς, η λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισµού µέχρι
σήµερα δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα. Οι αιτίες είναι πολλές, όπως η ανεπαρκής στελέχωση, η γραφειοκρατία, οι καθυ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

στερήσεις στον έλεγχο των υποθέσεων, αλλά κυρίως οι διαφόρων ειδών παρεµβάσεις από πλέγµατα και καρτέλ οικονοµικών
συµφερόντων, αν θέλετε ηµεδαπών και αλλοδαπών, που αποδεικνύονται ορισµένες φορές ισχυρότερα της εκάστοτε πολιτικής
εξουσίας, πόσω µάλλον της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
Ένα πολύ σηµαντικό, λοιπόν, ερώτηµα για εµάς είναι αν υπάρχει πολιτική απόφαση για την εφαρµογή των νόµων που ψηφίζουµε, διότι δεν µπορούµε να µην κρίνουµε ως Δηµοκρατική
Αριστερά θετικό επί της αρχής ένα νοµοσχέδιο που προσπαθεί
να ρυθµίσει συνολικά το αντικείµενο, προσπαθεί να λύσει κάποια
προβλήµατα και να δώσει περισσότερη διαφάνεια και ανεξαρτησία στην επιτροπή. Από την άλλη, όµως, βλέπουµε να βραχυκυκλώνεται σε όλες τις προηγούµενες καταστάσεις.
Σαφώς, υπάρχουν διατάξεις που δεν µας βρίσκουν σύµφωνους και χρήζουν τροποποιήσεων, όπως η θέσπιση κατώτατου
ορίου κύκλου εργασιών στα 150.000.000 ευρώ στο άρθρο 6.
Αυτό δηµιουργεί διάφορα προβλήµατα και κατά τη γνώµη µας,
θα έπρεπε να µπουν κριτήρια που να αφορούν και το µερίδιο της
αγοράς.
Όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, είναι
θετικό ότι συµµετέχει η Βουλή στην εκλογή. Θα πρέπει, όµως,
να διαφυλαχθεί ότι δεν θα υπάρχουν συνδιαλλαγές, όσο αυτό
είναι δυνατόν. Και για να υπάρχει µεγαλύτερη αξιοπιστία, θα πρέπει να συµµετέχουν εκπρόσωποι και των κοινωνικών εταίρων.
Με το άρθρο 12, όπου δίνεται η δυνατότητα το 80% συσσωρευµένου πλεονάσµατος της Επιτροπής Ανταγωνισµού να διατίθεται στον κρατικό προϋπολογισµό, περιορίζεται η ανεξαρτησία
της και η οικονοµική της αυτοτέλεια. Είναι εν δυνάµει κεφάλαια
που θα έπρεπε να πάνε για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή
έστω –επειδή αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες της εποχής- σε
ένα συγκεκριµένο ταµείο για αναπτυξιακούς σκοπούς.
Θετική είναι η κατεύθυνση µε τη νέα διάταξη, για τη δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισµού να επιλέγει την εξέταση συγκεκριµένων υποθέσεων κατά προτεραιότητα λαµβάνοντας υπ’
όψιν τα κριτήρια του δηµόσιου συµφέροντος. Πώς ορίζεται
όµως, το δηµόσιο συµφέρον; Διότι η Κυβέρνηση δείχνει να έχει
τελευταία, διαφορετική ερµηνεία στο τι είναι δηµόσιο συµφέρον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ανέφερα προηγουµένως χαρακτηριστικά το παράδειγµα των
αεροµεταφορών.
Με το νοµοσχέδιο δεν διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν θα είναι ένας απλός δέκτης καταγγελιών. Πρέπει να
υπάρχει και κατάλληλα εξοπλισµένος ελεγκτικός µηχανισµός,
που να προηγείται των επίσηµων καταγγελιών και να υπάρχει
άµεση συνεργασία µε το ΣΔΟΕ.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει άµεση παρέµβαση. Διότι, όταν
απαιτείται ένας χρόνος –κάποιοι µπορεί να έχουν υποστεί µεγάλη
οικονοµική ζηµιά- θα υπάρχει και η ανάλογη αποζηµίωση για
τους θιγοµένους;
Οι ποινές θα έπρεπε να αυστηροποιηθούν, ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι
οι επιχειρήσεις κινούµενες στον κόσµο του κέρδους ελέγχουν
πάντα τι ωφέλεια θα έχουν σε σχέση µε το κόστος από ενδεχόµενο πρόστιµο που θα τους επιβληθεί.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα πρόστιµα που επιβάλλονται για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Ενώ ξέρουν ότι θα εισπράξουν µέσα σε µία µέρα εκατοµµύρια, θα τους επιβληθεί ένα
πρόστιµο για παραβάσεις που κάνουν επί χρόνια, το οποίο είναι
µερικά εκατοστά αυτών των εισπράξεων.
Γι’ αυτό δεν είναι αποτελεσµατικό το σύστηµα. Εµείς θέλουµε
να είναι πιο αποτελεσµατικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηµαθίας, ο κ. Άγγελος Τόλκας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ: Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, η σηµερινή µας συζήτηση αφορά ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, η εφαρµογή του οποίου µπορεί να έχει άµεσο και θετικό
αντίκτυπο στη χειµάζουσα ελληνική αγορά.
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Μέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης, χρειαζόµαστε κινήσεις
που θα τονώσουν όχι µόνο το αίσθηµα ασφάλειας του καταναλωτή και ασφαλώς τον ανταγωνισµό, αλλά πρωτίστως το αίσθηµα επιχειρηµατικής δικαιοσύνης.
Η υπεράσπιση του ελεύθερου ανταγωνισµού, η πάταξη του
αθέµιτου ανταγωνισµού και των στρεβλώσεων στην ελληνική
αγορά βρίσκεται ορθά στο επίκεντρο της προσπάθειας που σήµερα κάνετε.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας, βρίσκεται, πραγµατικά, σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Οι αλλαγές που θέλουµε και
χρειαζόµαστε θα έχουν αντίκτυπο όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο,
αλλά θα στοχεύουν στη βελτίωση της διεθνούς κατάταξης της
χώρας µας στον παγκόσµιο χάρτη της ανταγωνιστικότητας.
Το κράτος µέχρι σήµερα µάλλον τροχοπέδη στάθηκε, παρά
αρωγός στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. Το µεγάλο στοίχηµα, όµως,
είναι σήµερα. Η οικονοµική κρίση επιφέρει µέσα σε όλα τα δεινά
και µεγάλες ευκαιρίες. Αυτές τις κρυµµένες ευκαιρίες πρέπει να
ανακαλύψουµε. Και µεγαλύτερη απ’ όλες είναι να αλλάξουµε νοοτροπία και στάση απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και το
εµπόριο. Να γίνουµε εξωστρεφείς, να εργαστούµε πιο συλλογικά
και πιο οργανωµένα.
Είναι, πραγµατικά, γεγονός ότι το τελευταίο έτος, έτος σκληρής κρίσης των οικονοµικών µεγεθών, παρατηρήθηκε µεγάλη αύξηση και στις εξαγωγές της χώρας που ακόµα και ως
αναγκαστική επιλογή, έφερε θετικά αποτελέσµατα.
Η πολιτεία µέσα στο δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον είναι
υποχρεωµένη να αναλάβει πρωτοβουλίες, να σταθεί δίπλα και
όχι απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, να δηµιουργήσει συνθήκες που να ευνοούν τον υγιή ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, όµως,
να ελέγχει και να τιµωρεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες του.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα επιτελεί ακριβώς αυτόν
το διπλό ρόλο. Από τη µία ενισχύει τον προληπτικό µηχανισµό
και από την άλλη, αυστηροποιεί τις ήδη υπάρχουσες κυρώσεις
και ποινές, δηλαδή, τον κατασταλτικό µηχανισµό.
Κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια καλείται να διαδραµατίσει η
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ο καταλυτικός ρόλος της Επιτροπής
αναγνωρίζεται απ’ όλους. Όπως, επίσης, είναι γενικά αποδεκτό
ότι η απαξίωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τα τελευταία χρόνια ευθύνεται κατά µεγάλο µέρος για την απώλεια σωστού ελέγχου της αγοράς, τη δηµιουργία των γνωστών καρτέλ και
καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης από µεγάλες επιχειρήσεις,
ακόµη µάλιστα και από επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα.
Στο νέο νοµοσχέδιο περί ανταγωνισµού προβλέπεται ενίσχυση
και θεσµική θωράκιση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπως άλλωστε το απαιτούσε και η επιχειρηµατική κοινότητα. Η εξυγίανση
της αγοράς µε στοχευµένες παρεµβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτύχουµε. Γι’ αυτόν
το λόγο οι νέες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου προβλέπουν αναδιοργάνωση, ενίσχυση και ανασυγκρότηση της Επιτροπής, αλλά
και νέες θεσµικές ρυθµίσεις, όπως η συγκρότηση θεσµικού τµήµατος για τις υποθέσεις ανταγωνισµού στο διοικητικό εφετείο.
Η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής επιτυγχάνεται,
επίσης, µε την αύξηση του αριθµού των µελών της, την αλλαγή
του τρόπου διορισµού τους, την αύξηση της θητείας τους και
την αναµόρφωση του ασυµβιβάστου αυτών.
Περαιτέρω, η πρόβλεψη της δυνατότητας να γνωµοδοτεί η
Επιτροπή Ανταγωνισµού επί διατάξεων σχεδίων νόµων, που ενδεχόµενα επιφέρουν εµπόδια και δυσκολίες στην αγορά, αποτελεί αναµφισβήτητα θετική παρέµβαση προς την ενίσχυση του
προληπτικού ελέγχου.
Θα πρέπει, βέβαια, κύριε Υπουργέ, να προσέξουµε ιδιαίτερα
και να διορθώσουµε τις όποιες αστοχίες υπάρχουν στο ζήτηµα
της επικάλυψης και της σύγχυσης αρµοδιοτήτων ανάµεσα στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού και τις κλαδικές ρυθµιστικές αρχές, έτσι
ώστε η συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ αυτών να γίνεται
στο εξής ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο που δηµιουργεί ο νόµος περί ανταγωνισµού θα αποτελεί σε λίγες ηµέρες νόµο του κράτους. Για την
εφαρµογή, όµως, ενός νόµου ιδιαίτερα στα πλαίσια της ελεύθε-
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ρης αγοράς και της επιχειρηµατικότητας που διέπονται και από
άγραφους νόµους είναι απαραίτητη η σύµπραξη όλων των δυνάµεων. Δεν µπορεί η πολιτεία απλώς να επιβάλλει κανόνες. Πρέπει η αγορά να τους εφαρµόζει και να ελέγχεται γι’ αυτό.
Επιβάλλεται, λοιπόν, να αλλάξουµε νοοτροπία, να δηµιουργήσουµε νέες δοµές επιχειρηµατικότητας πρωτοπόρες, σύγχρονες
και ανταγωνιστικές, να στηρίξουµε την καινοτοµία, τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις της νέας γενιάς που θα τραβήξουν τη χώρα
και την οικονοµία µπροστά, να δηµιουργήσουµε οικονοµίες κλίµακας και νέες δράσεις όπως η κοινωνική οικονοµία και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα. Το κράτος οφείλει να δηµιουργήσει
συνθήκες ισονοµίας και ισοπολιτείας και αυτό το κάνει µε το σηµερινό νοµοσχέδιο για τον ανταγωνισµό, το οποίο και υπερψηφίζουµε.
Επιτρέψτε µου όµως, κλείνοντας, να κάνω τρεις παρατηρήσεις
µε ιδιαίτερο πολιτικό νόηµα: Κατ’ αρχάς το κράτος σαν κόµµα
και σαν κυβέρνηση δεν το αντιµετωπίζουµε ούτε ως πολιτικά
αχρωµάτιστο οικοδόµηµα ούτε και ως απλό και άνευρο παρακολούθηµα της αγοράς. Από αυτό εξαρτάται και το πώς βλέπουµε
και πώς εφαρµόζουµε σήµερα τη σχέση κράτους και αγοράς. Η
σχέση κράτους και αγοράς, λοιπόν, δεν είναι σχέση στατική, είναι
σχέση δυναµική. Στην πρόσφατη παγκόσµια ιστορία έχουµε
πάρα πολλά µοντέλα κράτους και διαφορετικούς βαθµούς παρέµβασης στην αγορά.
Ένα ακόµη σηµείο, το οποίο είναι απαραίτητο και σηµαντικό
είναι, το ποιο είναι το πραγµατικό ερώτηµα για το τι είδους κράτος θέλουµε, τι ρόλο θέλουµε να παίξει το κράτος µας σήµερα
στην αγορά. Το πραγµατικό ερώτηµα δεν είναι «λιγότερο ή περισσότερο κράτος;». Το πραγµατικό ερώτηµα είναι, εάν θέλουµε
στατικό ή δυναµικό κράτος. Και η απάντηση, σαφώς, που προκρίνεται σήµερα και από το νοµοσχέδιο είναι η δεύτερη, ενός δυναµικού κράτους. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η σηµασία του
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ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός και το δίκαιο του ανταγωνισµού
παρεµβαίνει στο ρόλο κράτους και αγοράς και µέσω αυτού ρυθµίζεται.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, τέσσερις πολύ συγκεκριµένες προτεραιότητες για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε σε αυτά τα βήµατα. Είναι αναγκαιότητα να έχουµε κατ’ αρχάς ένα σύγχρονο,
απλό και ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο. Κατά δεύτερον, να έχουµε
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Τρίτον, να έχουµε µία ταχεία
και διαφανή διοικητική δοµή. Τέλος, να έχουµε την χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις
για να επιτύχουµε τις τρεις προτεραιότητες που θέλουµε και
έχουµε θέσει πολιτικά σε όλη αυτήν την πορεία.
Οι τρεις προτεραιότητες είναι οι εξής: Είναι η ρυθµιστική παρέµβαση του κράτους στην αγορά, η αναπτυξιακή παρέµβαση
του κράτους, δηλαδή αυτή η παρέµβαση να γίνεται µε στόχο την
ανάπτυξη και τέλος, η παρέµβαση αυτή να γίνεται υπέρ της κοινής ωφελείας, δηλαδή του δηµοσίου συµφέροντος που είναι
αυτό που πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχουµε για οδηγό µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τόλκα.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.59’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Προστασία Ελεύθερου Ανταγωνισµού», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
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