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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011 (Απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18.18’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 29/6/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΞΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
29 Ιουνίου 2011 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
Εισερχόµαστε στη Συµπληρωµατική Ηµερήσια Διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015». Το παραπάνω νοµοσχέδιο σύµφωνα µε
την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή ύστερα από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού συζητείται µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος σύµφωνα µε το άρθρο 76, παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µια συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα
ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο ½ του χρόνου που προβλέπεται από
τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, προτείνω να λάβουν το λόγο τρεις οµιλητές ορισµένοι
από το ΠΑΣΟΚ, τρεις οµιλητές ορισµένοι από τη Νέα Δηµοκρατία, δύο οµιλητές ορισµένοι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, δύο οµιλητές ορισµένοι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, δύο οµιλητές ορισµένοι από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς καθώς και δύο οµιλητές υποδεικνυόµενοι από τους
ανεξάρτητους.
Εποµένως, στη συζήτηση επί της αρχής οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ λεπτά, οι Υπουργοί
εννέα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας δέκα λεπτά, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας

του ΛΑΟΣ και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΣΥΡΙΖΑ οκτώ λεπτά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έξι λεπτά
και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές τέσσερα λεπτά.
Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της πρωτολογίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Άλλοι οµιλητές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Περιγράφω τον Κανονισµό της Βουλής. Μετά δε θα είχατε απορία. Αυτό κάνω.
Στη συζήτηση επί των άρθρων, όπως ορίζεται στα άρθρα 109
παράγραφος 7 και 103 του Κανονισµού της Βουλής, οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτά. Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί δύο λεπτά
την πρώτη φορά και από δύο κάθε επόµενη φορά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δύο λεπτά και δύο λεπτά µέχρι δύο φορές
ακόµη. Η διάρκεια οµιλίας των ορισθέντων οµιλητών είναι δύο
λεπτά. Εφόσον τα άρθρα συζητηθούν σε ενότητες οι χρόνοι
αυτοί διπλασιάζονται. Αλλά η πρότασή µου είναι να µη συζητήσουµε σε ενότητες, αλλά να συζητήσουµε ενιαίως.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι το νοµοσχέδιο έχει 49 άρθρα.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109 η Βουλή µπορεί µετά από
πρόταση του Προέδρου της να καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρο συζήτηση και αν δε
ληφθεί αυτή η απόφαση διατίθενται τέσσερις ώρες για την κατ’
αρχήν συζήτηση –σήµερα δηλαδή- και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση –αύριο δηλαδή.
Θα ήθελα να σας προτείνω να ξεκινήσουµε µε τα περιθώρια
που θέτει ο Κανονισµός της Βουλής. Είναι αυτονόητο ότι θα
υπάρξει µια σχετική ανοχή για τους εισηγητές.
Στη σηµερινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί επί της
αρχής.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε επ’ αυτού να τοποθετηθείτε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παπαδηµούλης έχει
το λόγο για ένα λεπτό εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχαµε την ευκαιρία και χθες στην Επιτροπή Οικονοµικών να
καταγγείλουµε ως απαράδεκτη, προκλητική και αντικοινοβουλευτική τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Επαναλαµβάνουµε αυτήν
την καταγγελία µας και τη διαµαρτυρία µας και τώρα.
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Ζήτησα, όµως, το λόγο για ένα πολύ πιο σοβαρό θέµα. Ένα
θέµα δηµοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών και Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, περάσατε πριν λίγες ώρες µε 155 «ΝΑΙ» το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που φορτώνει ένα βαρύ λογαριασµό ζωής για
χρόνια, για δεκαετίες στους ασθενέστερους.
Αυτό, όµως, για το οποίο σας ζητώ να φροντίσετε και να ενεργήσετε αµέσως είναι να σταµατήσει η απαράδεκτη κατάσταση
που υπάρχει για ώρες στην πλατεία Συντάγµατος µε εκατοντάδες πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά που έχουν
αναπνευστικά προβλήµατα που έχουν παγιδευτεί στο µετρό.
Έχουν εγκλωβιστεί σε ένα απαράδεκτο αµόκ βίας που έχει
στόχο τους χιλιάδες ειρηνικούς διαδηλωτές και στο οποίο συµπράττουν δυνάµεις αστυνοµικής βίας και αυθαιρεσίας και κουκουλοφόροι, που για µας είναι το ίδιο καταγγελτέοι και συνδροµητές µιας παρακρατικής λογικής, είτε είναι βαλτοί από τις δυνάµεις ασφαλείας είτε είναι ανεγκέφαλοι, δήθεν, αντιεξουσιαστές.
Στο όνοµα της δηµοκρατικής οµαλότητας και επειδή αυτές τις
ώρες έχουν ακουστεί από κορυφαία κυβερνητικά χείλη του
άλλου Αντιπροέδρου επικίνδυνες θεωρίες για νεκρούς, ζητάµε
από την Κυβέρνηση να πάρει άµεσες πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κατάστασης, για να µπορέσουν χιλιάδες ειρηνικοί διαδηλωτές, που έχουν παγιδευτεί σε ένα αµόκ βίας και χηµικών, να
υπερασπιστούν τη ζωή τους, την υγεία και την αξιοπρέπειά τους.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η έντονη διαφωνία µας για το περιεχόµενο των πολιτικών επιλογών, που θα τις συζητήσουµε και
τώρα µε τον εφαρµοστικό, έστω και µε τις απαράδεκτες, άθλιες
διαδικασίες του κατεπείγοντος, είναι ένα θέµα, αλλά η προστασία της ζωής, της ασφάλειας των ειρηνικών διαδηλωτών που
κατά χιλιάδες είναι εγκλωβισµένοι, είναι κύριο ζήτηµα. Με ενηµερώνουν ότι γέροι άνθρωποι βρίσκονται παγιδευµένοι στο
µετρό και ότι στο ιατρείο της πλατείας Συντάγµατος έχουν πάει
µε αναπνευστικά προβλήµατα περισσότεροι από πεντακόσιους
και υπάρχουν και χιλιάδες τραυµατίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παπαδηµούλη,
καλώς το θέσατε το θέµα. Υπάρχουν αντιδράσεις και από ό,τι
βλέπω και από τα άλλα κόµµατα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη προηγουµένως τοποθετηθήκαµε για την ουσία των γεγονότων και για τον υπερβάλλοντα ζήλο και για το γνωστό παιχνίδι,
το οποίο παίζεται.
Προσπάθησα να επικοινωνήσω µε τον κ. Παπουτσή εκ µέρους
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και θέλω να θέσω, πέρα
από το γενικότερο, ένα άµεσο θέµα, ότι στο µετρό υπάρχει κόσµος εγκλωβισµένος µε σοβαρά προβλήµατα υγείας και πρέπει
αµέσως να εξασφαλιστεί διάδροµος, να πάνε γιατροί για να µην
έχουµε περαιτέρω συνέπειες.
Τώρα, τα υπόλοιπα µπορούµε να τα συζητήσουµε και στη συνέχεια, αλλά αυτό το θέµα είναι άµεσο, δεν σηκώνει καµµία αναβολή και θέλουµε να το θέσουµε στην Ολοµέλεια, ελπίζοντας ότι
η Κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτό το θέµα θα προσπαθήσει να
κινητοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για λίγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, ενώ ακούω µε πολύ κατανόηση αυτό το οποίο λέει ο
κ. Παφίλης και θεωρώ ότι όντως αυτά τα ζητήµατα πρέπει να
ρυθµιστούν, από την άλλη µεριά δεν µπορεί να γίνει µία µετάθεση, γιατί, κακά τα ψέµατα, µάτια έχουµε και βλέπουµε. Βλέπουµε τώρα ποιος έχει προξενήσει τη βία όλο αυτό το χρονικό
διάστηµα και κοιτάµε ποιος έχει σπάσει όλη την Αθήνα. Βλέπουµε ποιοι πετάνε τις πέτρες και τις µολότοφ, ποιοι έχουν καταστρέψει το σύµπαν.
Τώρα µας φταίει η Αστυνοµία; Ε, έλεος δηλαδή! Πραγµατικά
σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγµή ανατρέπονται τα πάντα. Δηλαδή, ξαφνικά η Αστυνοµία, η οποία προσπαθεί να προστατέψει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον ελεύθερο διάλογο µέσα στο Κοινοβούλιο, εγκαλείται, γιατί
τον προστατεύει και δεν εγκαλούνται όλοι οι άλλοι, οι οποίοι
έχουν διαλύσει το σύµπαν.
Βεβαίως, να διαδηλώσουν ειρηνικά όσοι θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά, αλλά εσείς είδατε έξω ειρηνικούς διαδηλωτές;
Εγώ είδα µία κόλαση κυριολεκτικά, από ανθρώπους, οι οποίοι
επιτίθονταν στην Αστυνοµία. Και θα εγκαλέσουµε τώρα την Αστυνοµία, η οποία κάνει τη δουλειά της; Βεβαίως, να προστατευτεί
το δικαίωµα στη διαδήλωση, αλλά πώς ακριβώς θέλετε να προστατευτεί το δικαίωµα στη διαδήλωση, όταν υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα µείνει τίποτα; Πώς να προστατευτεί πρακτικά;
Άρα, λοιπόν, να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση τους, γιατί
όλα έχουν αναστραφεί σε αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω
κι εγώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως, να µιλήσει
πρώτα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ή θέλετε τώρα, κύριε
Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Να µιλήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και µετά εγώ για να δούµε τι ενέργειες µπορούµε
να κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Πρωτόπαπας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος πράγµατι,
γιατί έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός ότι πρέπει να υπάρξουν οι
σχετικές ενέργειες.
Συµφωνούµε απολύτως µε την τοποθέτηση του κ. Παφίλη
όσον αφορά την ανάγκη δηµιουργίας κάποιας διεξόδου ή διόδου, προκειµένου να αποχωρήσει οµαλά ο κόσµος, οι διαδηλωτές από το Σύνταγµα. Δεν χρωστάνε τίποτα και νοµίζω ότι σε
αυτό το σηµείο, πράγµατι, θα µπορούσε να αναλάβει µια πρωτοβουλία ο κύριος Αντιπρόεδρος και Υπουργός.
Μια παρατήρηση. Χαίροµαι ιδιαίτερα –το είπα και το πρωί- που
ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τους κουκουλοφόρους. Είδαµε και πάθαµε
µε αυτήν την ιστορία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Μα, τι λέτε τώρα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Χαίροµαι σήµερα διότι υπάρχει µια
σαφής και καθαρή τοποθέτηση από πλευράς του κ. Παπαδηµούλη και το πρωί από τον κ. Λαφαζάνη. Είναι πράγµατι κρίµα να
ασκείται αυτή η βία που παρεµποδίζει την ελεύθερη διαδήλωση,
την ελεύθερη διαµαρτυρία. Παρά τις διαφωνίες που µπορεί να
έχει κανείς µε τους στόχους, πρέπει να διασφαλίζουµε τη δυνατότητα των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα, να διαµαρτύρονται ελεύθερα, να κάνουν τις πορείες τους και τις απεργίες τους.
Είναι κρίµα διότι αυτοί οι κουκουλοφόροι ευθύνονται –κατά τη
γνώµη µου, αυτοί κύρια- για το κλίµα που επικράτησε και εµπόδισε την ελεύθερη έκφραση των πολιτών.
Θέλω, όµως, επίσης να επισηµάνω –και θα το λέω µε κάθε ευκαιρία αυτές τις µέρες και κλείνω- ότι παράλληλα µε τη διασφάλιση της ελεύθερης διαµαρτυρίας, πρέπει να διασφαλίσουµε και
την ελεύθερη λειτουργία των θεσµών. Και περιµένω από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον καθένα µας να καταδικάσει και κάθε προσπάθεια παρεµπόδισης της λειτουργίας των θεσµών και ιδίως του
κορυφαίου θεσµού που είναι το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι βέβαιο ότι η ηχηρή φωνή της πλατείας έχει ακουστεί στο
Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σηµαντικό και οι θεσµοί της πολιτείας
να προστατεύσουν αυτούς που θέλουν µε ειρηνικό τρόπο να διαδηλώσουν τα αιτήµατά τους. Και χαίροµαι πραγµατικά που όλες
οι πτέρυγες της Βουλής τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι προς αυτήν την κατεύθυνση.
Από την άλλη µεριά βεβαίως όλοι παρατηρούµε τα φαινόµενα
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βίας από ανθρώπους που δεν θέλουν να δείξουν το πρόσωπό
τους, οι οποίοι αν θέλετε παραβιάζουν βασικούς δηµοκρατικούς
κανόνες, να εκτρέπονται διαλύοντας και αυτές τις ειρηνικές εκδηλώσεις τις οποίες βλέπουµε όλο αυτό το διάστηµα απέναντι
σε µια πολύ δύσκολη πολιτική, µια πολιτική που πλήττει τους µικρούς και τους µεσαίους. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται η παρέµβαση
του παριστάµενου Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονοµικών µε
την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου στον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη. Αν θέλει πραγµατικά το Υπουργείο αυτό να ονοµάζεται Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να προστατέψει
αυτούς που διαδηλώνουν ειρηνικά και επιτέλους να συλλάβει
τους πενήντα µε εκατό ανθρώπους που δηµιουργούν αυτά τα
προβλήµατα και οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή διαµάχη και πολύ
κοντά στους αστυνοµικούς.
Ενδεχοµένως κάποιοι νοµίζουν ότι ωφελούνται µε το να διαλύσουν αυτούς που ειρηνικά διαδηλώνουν στην πλατεία. Αυτό,
λοιπόν, είναι το θέµα.
Πιστεύω ότι η Αστυνοµία ορθώς προστάτευσε το Κοινοβούλιο
και τους θεσµούς και αυτός είναι ο ρόλος της. Εάν δεν συλλαµβάνει αυτούς τους πενήντα είναι γιατί κανείς δεν δείχνει την αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να το
κάνει αυτό και η φωνή της πλατείας καλώς βρίσκεται εκεί για να
µας θυµίζει και εµάς ορισµένες υποχρεώσεις µας, οι οποίες
έχουν να κάνουν µε την εθνική κυριαρχία και το θέµα το οποίο
κουβεντιάζουµε αµέσως µετά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, η ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι µια πράξη ευθύνης, είναι µία σωστική ενέργεια, είναι µια
πράξη που θωρακίζει την πατρίδα µας και ενισχύει τη διεθνή διαπραγµατευτική της θέση. Η ψήφιση του µεσοπροθέσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής και το δεύτερο
συνακόλουθο βήµα της ψήφισης του εκτελεστικού νόµου θα µας
επιτρέψει να εφαρµόσουµε το σχέδιο στο οποίο αναφέρθηκα και
η εφαρµογή του σχεδίου µε ταχύ τρόπο θα µας επιτρέψει να
αποκαταστήσουµε αδικίες και ανισότητες και να στρέψουµε την
προσοχή µας στην πραγµατική οικονοµία, στο αναπτυξιακό πρόβληµα της χώρας.
Βεβαίως, παράλληλα µε το πρόβληµα της οικονοµίας υπάρχει
το πρόβληµα της δηµοκρατίας και των θεσµών. Αναφέρθηκα
στην καταληκτική µου οµιλία, στην πρωινή συνεδρίαση στο πώς
αντιλαµβάνοµαι αυτό που συµβαίνει στην κοινωνία, αυτό που
συµβαίνει στις πλατείες, πώς πρέπει να κάνουµε τις αναγκαίες
διακρίσεις, γιατί τώρα συµφύρονται πολλά φαινόµενα και δεν
έχουν όλα την ίδια ηθική, κοινωνική και πολιτική σηµασία και
αξία.
Τα είπαµε αυτά. Και µιλώντας εκ µέρους της Κυβέρνησης, άρα
και εκ µέρους του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που ήταν
παρών, του Χρήστου Παπουτσή, είπα ότι η Αστυνοµία έχει δύο
πολύ απλές και σαφείς εντολές, όπως προβλέπει το Σύνταγµα
της χώρας, να προστατεύσει την οµαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου -δηλαδή της δηµοκρατίας- και να προστατεύσει το δικαίωµα του απλού πολίτη να συνέρχεται, να εκφράζεται, να
διαδηλώνει. Από εκεί και πέρα, η Αστυνοµία είναι υποχρεωµένη
να τηρήσει τους κανόνες της έννοµης τάξης, να προστατεύσει
την έννοµη τάξη και βεβαίως να αντιµετωπίσει όλες τις βίαιες
προκλήσεις µε βάση την αρχή της αναλογικότητας και µε σεβασµό στο κράτος δικαίου.
Μου έκανε πραγµατικά έκπληξη το γεγονός ότι το πρωί η Γενική Γραµµατέας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος έκανε µια πολύ
ενδιαφέρουσα ανάλυση επί του Βήµατος, απευθυνόµενη όχι
τόσο στην Κυβέρνηση όσο σε άλλους αποδέκτες µέσα στην Αίθουσα. Ένας από τους αποδέκτες ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε µία
ανάλυση η οποία ήταν απολύτως γκραµσιανή. Μου θύµισε αυτά
που πρέπει να ξέρει πολύ καλά ο κ. Παπαδηµούλης για µία βασική διάκριση στη σκέψη του Αντόνιο Γκράµσι µεταξύ του αυθορµητισµού και της αυθορµησίας των µαζών- «spontaneism and
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spontaneite» των µαζών- και δεν είδα αντίδραση ή απάντηση.
Τώρα, ας δούµε πρακτικά πράγµατα. Αυτό που ετέθη για το
µετρό θα µε απασχολήσει αµέσως τώρα. Θα συνεννοηθώ µε
τους αρµοδίους για να δοθούν οδηγίες µε πρακτικά αποτελέσµατα, γιατί δεν φταίνε τίποτα συνταξιούχοι, ηλικιωµένοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, είτε διαδήλωναν στο Σύνταγµα είτε
βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή.
Από εκεί και πέρα, άκουσα και πάλι πρώτα να στρέφεστε, κύριε
Παπαδηµούλη, κατά της Αστυνοµίας και επικουρικά να αναφέρετε και τους κουκουλοφόρους στο ίδιο επίπεδο ευθύνης µε την
Αστυνοµία. Αυτό θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, να το ξανασκεφτείτε συλλογικά στα κοµµατικά σας όργανα, γιατί πρέπει κάποια στιγµή να συνεννοηθούµε στα αυτονόητα. Δεν µπορεί να
γίνεται αυτή η προσέγγιση. Πρέπει να δούµε πώς λειτουργούν
βασικοί θεσµοί και πρέπει σε αυτονόητα πράγµατα -αυτονόητα
για κάθε ευρωπαϊκή χώρα- να µπορούµε να συνεννοηθούµε εύκολα και εδώ. Τώρα, το να ανακυκλώνουµε τις κατηγορίες ο ένας
εναντίον του άλλου, γιατί κάποιοι κατηγορούνται ότι καλλιεργούν
την κρατική βία και κάποιοι άλλοι κατηγορούνται ότι καλλιεργούν
την κοινωνική βία, δεν οδηγεί πουθενά. Ας κάνουµε ένα βήµα
πίσω και ας σκεφτούµε πού βρισκόµαστε και τι πρέπει να γίνει.
Το να ποντάρουµε στο αδιέξοδο και την αποτυχία δεν είναι παραγωγικό -για να µην χρησιµοποιήσω άλλο χαρακτηρισµό-δεν
είναι αποτελεσµατικό, δεν αποδίδει καρπούς ούτε εθνικούς ούτε
κοµµατικούς ούτε εκλογικούς. Άρα, ας τα σκεφτούµε όλα αυτά
µαζί και όλοι µαζί και ας προχωρήσουµε.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να µην παρακολουθήσω τη συνέχεια
της συζήτησης που κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να σταµατήσει
εδώ, για να µπορέσω να πάω να δω τα πρακτικά θέµατα που ετέθησαν από τον κ. Παφίλη και άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι εκπρόσωποι των
κοµµάτων, σας παρακαλώ λίγο. Εάν τώρα γενικεύσουµε τη συζήτηση....
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μην γίνει κατάχρηση πάλι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, επί ποίου; Εφόσον
τοποθετηθήκατε, υπάρχει....
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: ...(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακούστε µε και εµένα.
Παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη, δύο λεπτά. Σας παρακαλώ λίγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε! Η συζήτηση θα
γενικευθεί, διότι αυτά που συµβαίνουν είναι τραγικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, κύριε Λαφαζάνη,
εσείς γιατί µιλάτε τώρα; Έχει τοποθετηθεί εκ µέρους του κόµµατός σας...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ.
Εγώ βλέπω ότι όλες οι πτέρυγες εκφράσαµε ενιαίως και οµοφώνως την γνώµη µας, τη θέλησή µας τη διακηρύττουµε να διαφυλαχθεί η ελευθερία του συνέρχεσθαι και να αποµονωθούν τα
ακραία στοιχεία τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα. Τι άλλο
µπορούµε να κάνουµε από το ότι αµέσως αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του κυρίου Αντιπροέδρου και µάλιστα µε ιδιαίτερη ευαισθησία ήδη αποχωρεί, για να φροντίσει να υλοποιήσει αυτά τα
οποία άκουσε από εσάς ότι πρέπει να διαφυλαχθούν;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό το λόγο, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εάν το κάνω για εσάς,
πρέπει να ξαναδώσω το λόγο σε όλους. Ο κ. Παφίλης, πάλι, επιµένει.
Έχετε κάτι που αφορά στο κόµµα σας; Υπάρχει αναφορά στο
κόµµα σας;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έγιναν αναφορές, κύριε
Πρόεδρε, -επαναλαµβάνω- και από τον κύριο Αντιπρόεδρο και
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Έχετε, λοιπόν,
το λόγο επ’ αυτού του θέµατος.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Παροµοίως κι εγώ ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παροµοίως κι ο κ. Παφίλης. Εφόσον θεωρείτε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, έγινε αναφορά στο
κόµµα σας, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν κατάλαβα. Έγινε στο ΚΚΕ αναφορά;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου είχατε δώσει το λόγο θα είχα τελειώσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να προτείνω κάτι επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ακούστε. Θα την κάνουµε τη συζήτηση. Ας µιλήσει ο πρώτος εισηγητής και θα επανέλθω σε δέκα
λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παραµείνετε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν βοηθάτε, όµως, έτσι. Θα επανέλθω σε δέκα λεπτά. Ας ξεκινήσουν οι εισηγητές…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αφού θα επανέλθει για
να σας ενηµερώσει. Ας ακούσουµε την έκκληση του κυρίου Αντιπροέδρου. Σας παρακαλώ όλους.
Εποµένως, µετά τη συµφωνία µας για τη διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, το λόγο έχει ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Αλευράς.
Ορίστε, κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, µε
ανοχή, όπως και οι υπόλοιποι εισηγητές και ειδικοί αγορητές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο το οποίο έχω την τιµή να εισηγηθώ σήµερα στο Σώµα
µπορεί να πει κανείς ότι είναι το πρώτο από µια σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων οι οποίες πρέπει να γίνουν, προκειµένου να υλοποιηθεί αυτό που προ ολίγου ψηφίστηκε, δηλαδή το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και κυρίως βεβαίως η προσέγγιση προς τους
οικονοµικούς στόχους που το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει.
Θα επαναλάβω και στην Ολοµέλεια ότι το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα είναι µία θετική, εξυγιαντική τοµή στη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το
νόµο που ψηφίσαµε προ ενός έτους, καθιερώνεται η υποχρέωση
πλέον του ελληνικού Κοινοβουλίου να συζητά και να αποφασίζει
για τέτοια µεσοπρόθεσµα προγράµµατα τριετούς διάρκειας, µε
τα οποία εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων δηµοσιονοµικής
διαχείρισης που πρέπει να έχει ένα κράτος που λειτουργεί
σωστά. Αυτό κάναµε και δεν ανταποκριθήκαµε απλώς, όπως ορισµένοι επιχείρησαν να εµφανίσουν, προς τις υποχρεώσεις προς
την τρόικα, προς τους δανειστές µας. Δεν έχει καµµία σχέση το
µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Είναι δικιά µας υποχρέωση και ευθύνη αντλώντας, χρήσιµα συµπεράσµατα από το παρελθόν και
τις αστοχίες στη δηµοσιονοµική διαχείριση να δώσουµε στα δηµόσια οικονοµικά την αξιοπιστία την οποία πρέπει να έχουν.
Δεύτερη παρατήρηση. Με το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε
σήµερα προσπαθούµε, εκτός από διατάξεις οι οποίες έχουν
πράγµατι αντιστοίχιση µε τις µεσοπρόθεσµες ανάγκες της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, να διορθώσουµε προβλήµατα τα οποία
σχετίζονται µε τις αποκλίσεις που έχουν παρουσιάσει τα δηµόσια
οικονοµικά της χώρας από την 1η του έτους µέχρι σήµερα.
Εάν συνεχιστεί η απόκλιση που έχουµε στα έσοδα το 2011,
είναι πολύ πιθανόν στο τέλος της χρονιάς η Ελλάδα να αποτύχει
να πλησιάσει το στόχο που έχει θέσει, δηλαδή το να µειώσει το
έλλειµµά της από το 10,3% που έκλεισε το 2010, στο 7,6% για το
2011. Μία τέτοια απόκλιση-αποτυχία στην περαιτέρω αποκλιµάκωση του δηµοσίου ελλείµµατος, δεν χωρά καµµία αµφιβολία ότι
θα εµποδίσει και θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο τη δύσκολη
θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα, δηµιουργώντας έναν
νέο κύκλο πιέσεων και αυξήσεων των επιτοκίων που θα καταστήσουν πλέον οριστικά απαγορευτική την επάνοδό µας στις αγορές
χρήµατος. Άρα, είναι επιτακτική η ανάγκη να πάρουµε τα άµεσα
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διορθωτικά µέτρα -και αυτά περιλαµβάνονται κατά ένα µέρος
στο νοµοσχέδιο αυτό- να ψηφίσουµε τα διορθωτικά µέτρα
άµεσα, προκειµένου να καλύψουµε τις αποκλίσεις τις οποίες
έχουµε στον προϋπολογισµό αυτήν τη στιγµή.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται να αντιµετωπίσει τα εξής βασικά θέµατα:
Πρώτον µε τα φορολογικά µέτρα, τα οποία ρυθµίζονται στο
τέταρτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να διορθωθούν τα έσοδα του
προϋπολογισµού για το τρέχον έτος. Δεύτερον µε τις διατάξεις
του πρώτου κεφαλαίου ρυθµίζεται το θέµα της εθνικής συµβολής στο πρόγραµµα για τη δανειοδότηση της χώρας, µέσω των
αποκρατικοποιήσεων, µε τις επιχειρήσεις και τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Ταυτόχρονα µέσα στο νοµοσχέδιο, προκειµένου να δοθεί έµφαση στην αναπτυξιακή διαδικασία, έχουν περιληφθεί διατάξεις
που σχετίζονται µε την πολεοδοµική ταυτότητα και την επενδυτική ταυτότητα των ακινήτων του δηµοσίου, έτσι ώστε η πώληση
τους ή η ιδιωτικοποίηση ή η συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα
για την αξιοποίηση τους, να προσφέρει πρόσθετα έσοδα στον
δηµόσιο τοµέα. Και τέλος υπάρχουν, διατάξεις, οι οποίες αφορούν ζητήµατα εργασιακά, όπως αναλύονται στο πέµπτο κεφάλαιο.
Θα µου επιτρέψετε εδώ, λοιπόν, να κάνω ορισµένες βασικές
παρατηρήσεις επί της αρχής αυτού του νοµοσχεδίου και να
απαντήσω σε µια ορισµένη κριτική, η οποία ασκείται.
Η πρώτη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε µια τραγική δηµοσιονοµική κατάσταση. Και
στην τραγική δηµοσιονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται
και δεν έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πλέον, κεφάλαια για να
εξυπηρετήσει τις άµεσες πιεστικές της ανάγκες, ανάµεσα στις
οποίες είναι οι µισθοί και οι συντάξεις, πρέπει να λάβει διορθωτικά, φορολογικά µέτρα.
Η κριτική της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία λέει ότι
εµείς συµφωνούµε στις αποκρατικοποιήσεις, αλλά διαφωνούµε
στα φορολογικά µέτρα είναι µια κριτική η οποία δεν αντιµετωπίζει
το άµεσο πρόβληµα. Και το άµεσο πρόβληµα είναι ότι αν η χώρα
στο τέλος του 2011 δεν δείξει ξανά στις αγορές ότι µπορεί να
µειώσει και άλλο το έλλειµµά της και να το πάει, σύµφωνα µε
τους στόχους, στο 7,6% τότε χάνει το παιχνίδι.
Αντ’ αυτού η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έρχεται και λέει ότι όχι
µόνο δεν στηρίζω αυτά τα µέτρα τα φορολογικά, τα οποία είναι
δύσκολα και δυσάρεστα χωρίς καµµιά αµφιβολία, σε µια κοινωνία που υποφέρει από τα προηγούµενα µέτρα, αλλά ζητάει και
τα προηγούµενα µέτρα να αναιρέσουµε και αυτά να µην τα ψηφίσουµε.
Ένας προϋπολογισµός, όµως, ισορροπεί µε έσοδα και δαπάνες. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λοιπόν, στο σκέλος των δαπανών µας λέει ότι δεν πρέπει να µειώσουµε µισθούς και συντάξεις,
αντίθετα προτείνει και κάποιες αυξήσεις. Στο σκέλος των εσόδων
µας λέει ότι δεν πρέπει να αυξήσουµε φόρους, αντίθετα πρέπει
να τους µειώσουµε. Σε αυτή τη µαγική εξίσωση, το 7,6% -που
είναι ο στόχος για το έλλειµµα φέτος- δεν υλοποιείται και πρέπει
να µας πείτε µε ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί, εάν γίνουν όλα αυτά,
τα οποία λέτε. Γιατί όλα τα άλλα είναι µαγικές τοποθετήσεις,
απλώς, για να κοροϊδεύουµε τους πολίτες.
Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε τις ευθύνες, που
ασφαλώς έχει η Κυβέρνηση στην καθυστέρηση της επεξεργασίας των µέτρων, τα οποία διορθώνουν τα προβλήµατα τα οποία
υπάρχουν. Νοµίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουµε µε ειλικρίνεια
στον ελληνικό λαό ότι στις πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες
ζούµε, δεν είναι εύκολο να προβλέπεις κάθε φορά µε ακρίβεια
την εξέλιξη των εσόδων, την εξέλιξη του ρυθµού ανάπτυξης ή
της ύφεσης, τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν στα δηµόσια
οικονοµικά. Ασφαλώς, υπάρχουν προβλήµατα στη λειτουργία
του µηχανισµού. Ασφαλώς, θα µπορούσε να έχει υπάρξει καλύτερη διαχείριση των θεµάτων και εγκαιρότερη. Αυτό όµως, δεν
σηµαίνει ότι απαλλασσόµαστε από την ευθύνη να δώσουµε τις
λύσεις και να κάνουµε τις διορθώσεις, όταν παρίσταται η ώρα.
Η τρίτη απάντηση που θα πρέπει να δοθεί είναι προς ορισµένες πλευρές εκτός Κοινοβουλίου, οι οποίες µας έχουν κατακλύσει και µε ηλεκτρονικά µηνύµατα του τύπου: «Μην ψηφίζετε, µην
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ξεπουλάτε την Ελλάδα, µην ξεπουλάτε το δηµόσιο πλούτο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό µικρή ανοχή στο χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Μα, κανένας δεν µιλάει για ξεπούληµα του δηµοσίου πλούτου,
ούτε και πιστεύω ότι υπάρχει ένας τόσος τεράστιος δηµόσιος
πλούτος, τον οποίο θα σπεύσουν οι ξένοι να έλθουν να τον αγοράσουν.
Πρώτα απ’ όλα –και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κατανοήσουν και οι ξένοι πιστωτές µας- καµµιά χώρα η οποία βρίσκεται σε ασταθή δηµοσιονοµική κατάσταση, όπως είναι η Ελλάδα,
δεν µπορεί να συγκεντρώσει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Και γι’ αυτό επιµένουµε και λέµε ότι θα πρέπει οι ξένοι πιστωτές µας και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράµουν την προσπάθεια της Ελλάδας για µια οριστική λύση στο πρόβληµα
δανεισµού της χώρας, µια οριστική λύση στο πρόβληµα του χρέους.
Γιατί διαφορετικά επενδυτικό ενδιαφέρον σε µια χώρα, η οποία
αντιµετωπίζει προβλήµατα τέτοιας µορφής δεν µπορεί να υπάρξει. Ποιος θα έλθει να επενδύσει σε µια χώρα, για την οποία δεν
είναι βέβαιος ότι τα χρήµατα, τα οποία θα επενδύσει, θα έχουν
ασφάλεια; Ποιος θα έλθει να επενδύσει σε µια χώρα, στην οποία
δεν γνωρίζει αν η κοινωνική και οικονοµική αναστάτωση θα του
επιτρέψει η επένδυσή του να είναι αποδοτική; Εποµένως, ελάχιστα είναι αυτά τα οποία θα προσελκύσουν ενδιαφέρον σε αυτήν
τη διαδικασία.
Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι δεν είναι µόνο ο δηµόσιος πλούτος, ένα µέρος του οποίου τίθεται στο φιλόδοξο
πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων ή της διαχείρισης που
προβλέπεται στο πρώτο κεφάλαιο. Και από την άλλη µεριά οι
ξένοι πιστωτές µας, οι λαοί των ξένων χωρών, θα προσφέρουν
στην Ελλάδα, µε αυτά τα προβλήµατα τα οποία έχει, 200 δισεκατοµµύρια ευρώ και όσο δηµόσιος πλούτος είναι τα ακίνητα και
οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, άλλο τόσο δηµόσιος πλούτος είναι
και γι’ αυτούς τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που επίσης δεν
θα πρέπει να ξεχνάµε.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι αν ο σκοπός –αναφέροµαι σε
αυτές τις περίφηµες θεωρίες των συνωµοσιών ότι δήθεν σκοπός
ήταν να έλθουν οι ξένοι µε το µνηµόνιο και όλα αυτά τα οποία
γράφονται στο διαδίκτυο- των ξένων ήταν να οδηγήσουν τη χώρα
σε σηµείο τέτοιο, ώστε να αγοράσουν τη δηµόσια περιουσία
φθηνά, ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουν αυτό θα ήταν να
την είχαν αφήσει να χρεοκοπήσει και τα 200 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε τα οποία δανείζουν σήµερα την Ελλάδα, να τα έχουν
χρησιµοποιήσει για να αγοράσουν πολλαπλάσιο δηµόσιο
πλούτο, από αυτόν τον οποίο υποτίθεται ότι θέλουν να αγοράσουν.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι ότι έχουµε έναν δύσκολο δρόµο µπροστά µας, δρόµο δηµοσιονοµικής ευθύνης απέναντι στη δηµοσιονοµική ανευθυνότητα που επικράτησε στο παρελθόν, έναν δρόµο
τον οποίο δυστυχώς πρέπει να εξηγήσουµε στον κόσµο ότι περιλαµβάνει επώδυνες αποφάσεις.
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι κανένας µας δεν είναι ευχαριστηµένος µε τα µέτρα, τα οποία υπάρχουν και πολύ περισσότερο
µε µέτρα, τα οποία φορολογικά πιέζουν ακόµα περισσότερο µια
κοινωνία, όπως επίσης και τη µεσαία τάξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δυσκολεύεται µε αυτές τις µεγάλες οικονοµικές και
κοινωνικές αλλαγές να τα φέρει εις πέρας.
Κατανοούµε αυτό το πρόβληµα. Δεν είµαστε ούτε πολιτικά σαδιστές ούτε εκτός πραγµατικότητας. Οι συνάδελφοι πολύ περισσότερο από την επαρχία είναι κάθε εβδοµάδα στις περιοχές
εκλογής τους και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα µεγάλα προβλήµατα, τα οποία υπάρχουν. Όµως, όσα δεν έγιναν στο παρελθόν
πρέπει να γίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε, πρώτα απ’ όλα, µειώνοντας τα ελλείµµατά µας και όχι το χρέος. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, για να
µπορέσουµε να πείσουµε και τους ξένους πιστωτές ότι αξίζει να
επενδυθεί στην Ελλάδα ένα κεφάλαιο, για να ρυθµιστεί οριστικά
και µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ελληνικό λαό το θέµα
του χρέους.
Κλείνοντας, κύριοι Υπουργοί, θέλω να κάνω και την τελευταία
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παρατήρηση. Όλοι έχουµε ευαισθησία στο ζήτηµα της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας. Γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο οµιλών δεν είναι αντίθετος στις ιδιωτικοποιήσεις.
Αντίθετα, θα έλεγα ότι είµαι της άποψης πως το κράτος δεν µπορεί να ασκήσει επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Όµως, από την άλλη µεριά πρέπει να πω ότι βιαστικές αποφάσεις και µάλιστα αποφάσεις µέσα σε αυτό το αρνητικό για την
Ελλάδα οικονοµικό περιβάλλον θα πρέπει να αποφευχθούν. Αναφέροµαι σε σηµαντικές δηµόσιες επιχειρήσεις. Και η ΔΕΗ και η
ΕΥΔΑΠ και ο ΟΠΑΠ –καθένας από αυτούς τους οργανισµούς για
δικούς του λόγους, που θα έχουµε την ευκαιρία ενδεχοµένως να
πούµε επί των άρθρων- χρειάζονται και απαιτούν από εµάς προσεκτική διαχείριση, να εξαντλήσουµε τις δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων µέσα σε αυτήν τη συγκυρία, η οποία δεν είναι η
καλύτερη για την αξιοποίησή τους.
Νοµίζω ότι εδώ χρειάζεται και φαντασία, έτσι ώστε να επιλέξουµε εκείνα τα εργαλεία, τα οποία θα µας επιτρέψουν να χρηµατοδοτήσουµε το πρόγραµµα για τη σωτηρία της Ελλάδας
χωρίς να χάσουµε οφέλη σε µεσοπρόθεσµη βάση. Αυτά όλα θα
έχουµε την ευκαιρία να τα πούµε και στη συζήτηση αργότερα.
Δυστυχώς, δεν έχουµε την ευκαιρία µιας πιο άνετης συζήτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, όµως, καλό και θετικό ότι το Υπουργείο έχει ανακοινώσει
στο µεν φορολογικό κεφάλαιο ότι θα ξεκινήσει ο διάλογος για το
νέο φορολογικό νοµοσχέδιο το φθινόπωρο, οπότε θα έχουµε τη
δυνατότητα και µιας αναθεώρησης των πραγµάτων. Και βεβαίως,
σύµφωνα µε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών το µεσηµέρι, θα έχουµε τη δυνατότητα να συζητήσουµε
πιο αναλυτικά σε σχέση µε το ζήτηµα της αξιοποίησης των δηµόσιων επιχειρήσεων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανάσιο Αλευρά.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί έκπληξη για εµένα
το γεγονός, παρ’ ότι συζητάµε στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου
ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο µέσα σε ένα τόσο ζοφερό κλίµα
που διαµορφώνουν οι κοινωνικές εξελίξεις, ότι ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ, που εκφράζει και την Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, επέλεξε για ακόµη µια φορά να κάνει κάτι που συνηθίζεται, να ασκήσει κριτική στη Νέα Δηµοκρατία.
Εγώ το µόνο που µπορώ να πω είναι να καταθέσω µια ευχή.
Επειδή, προβλέπω και πλέον το καταγράφουν και οι δηµοσκοπήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ καταρρέει καθηµερινά στην πολιτική συνείδηση του κόσµου και της κοινωνίας, εύχοµαι όταν πολύ σύντοµα
θα βρεθεί στην Αντιπολίτευση να κάνει ένα πράγµα - δεν λέω παραπάνω- τουλάχιστον να είναι το ίδιο υπεύθυνο και σοβαρό,
όπως είναι σήµερα η Νέα Δηµοκρατία ως Αντιπολίτευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε τον εφαρµοστικό νόµο. Συζητάµε, δηλαδή, την προέκταση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής στρατηγικής. Συζητάµε,
δηλαδή, τις πολιτικές που απορρέουν από το νόµο που πριν από
λίγο ψηφίστηκε µε την πλειοψηφία που γνωρίζετε. Σε αυτόν εδώ
τον εφαρµοστικό νόµο θα αποδειχθεί περίτρανα ότι το σύνολο
των πολιτικών αυτών είναι εντελώς σε λάθος κατεύθυνση.
Αυτό αποδεικνύεται τώρα. Όχι µε νούµερα, αλλά µε τα µέτρα
τα οποία έρχονται, τα οποία είναι επαχθή και πρωτοφανή σε
αγριότητα και αδικία. Πρώτα και κύρια να σας πω ότι µε τον
εφαρµοστικό νόµο αποδεικνύεται η αποτυχία της οικονοµικής
πολιτικής της Κυβέρνησης. Μια αποτυχία η οποία πηγάζει από
την κατάρρευση όλων των δηµοσιονοµικών δεικτών. Στο αµείλικτο ερώτηµα που έθεσε και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και πολλοί οµιλητές, ως έκκληση προς την Κυβέρνηση να υπάρξει µόνο ένα νούµερο που θα µας υποδείξουν ότι πήγε καλά αυτή
η οικονοµική πολιτική, δεν υπήρξε απάντηση.
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Όλοι οι κρίσιµοι δηµοσιονοµικοί δείκτες εκτροχιάστηκαν. Την
ίδια στιγµή συνέβη και κάτι άλλο που αποδεικνύει την αποτυχία.
Αποδεικνύει ότι όλο αυτό το διάστηµα από το µνηµόνιο 1 µέχρι
τώρα, οι θυσίες του ελληνικού λαού, οι περικοπές των συντάξεων, των µισθών και η βαριά φορολογία πήγαν χαµένες. Χαµένοι
κόποι και χαµένες θυσίες! Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
Ίσως και γι’ αυτό πλέον, φτάνοντας ο κόµπος στο χτένι, δηµιούργησε και τους αγανακτισµένους πολίτες. Είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έδειξαν µια πρωτοφανή καρτερικότητα και
υποµονή, πιστεύοντας αρχικά στα λόγια περί µονοδρόµου και
σωτηρίας. Τώρα βλέπουν να µην επιβεβαιώνεται τίποτα και να
βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Δεύτερον, µε τον εφαρµοστικό νόµο ακυρώνονται στην πράξη
από πλευράς Κυβέρνησης δυο µεγάλοι τοµείς πολιτικής. Πρώτον, ακυρώνεται στην πράξη η µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση. Όλοι εδώ µέσα γνωρίζουµε τον εθνικό διάλογο που είχε
ακολουθηθεί από τον κ. Παπακωνσταντίνου, τον πεντάµηνο διάλογο µε τις µεγάλες βερµπαλιστικές δηλώσεις, ότι µε αυτήν τη
φορολογική πολιτική πλέον βγαίνουµε από το αδιέξοδο, µπαίνουµε σε ένα δρόµο τελείως διαφορετικό, αναπτυξιακό, αντιµετωπίζουµε τη φοροδιαφυγή.
Θυµάστε όλοι από αυτό εδώ το Βήµα τι έλεγε το προηγούµενο
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης για αυτήν τη φορολογική
µεταρρύθµιση, η οποία σήµερα αποδεικνύεται ότι απέτυχε. Κατέρρευσε λοιπόν ο πρώτος πυλώνας της µεταρρύθµισής σας.
Ο δεύτερος πυλώνας ήταν αντίστοιχος, η µεγάλη ασφαλιστική
µεταρρύθµιση του κ. Λοβέρδου. Θυµάστε και εκεί τι διάλογος
είχε ακολουθηθεί, ο πεντάµηνος, εξάµηνος µε τους κοινωνικούς
εταίρους. Θυµάµαι ανάγλυφα τον κύριο Υπουργό να λέει από
αυτό το Βήµα ότι πλέον µε τις αναλογιστικές µελέτες το ασφαλιστικό σύστηµα διασφαλίζει τη βιωσιµότητά του.
Και σήµερα, µέσα στον εφαρµοστικό νόµο έρχεται νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, ανεξάρτητα από το ότι αυτό δεν ονοµάζεται
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Έρχεται ασφαλιστικό νοµοσχέδιο µε
περικοπές στις συντάξεις. Και κάτι ακόµα: Έρχονται και εργασιακές αλλαγές, που µπορούσαν να είναι ένα αυτόνοµο εργασιακό νοµοσχέδιο.
Όµως, δεν χρειάζεται η δική µου µαρτυρία, αυτό που λέω, δηλαδή, ότι ακυρώνονται οι πολιτικές της Κυβέρνησης, οι µεγάλες
πολιτικές. Ο Υπουργός κ. Βενιζέλος, το νέο οικονοµικό επιτελείο
της Κυβέρνησης, ακύρωσε τη µεγάλη αυτή φορολογική µεταρρύθµιση του κ. Παπακωνσταντίνου, εξαγγέλλοντας από την ανάληψη των καθηκόντων του ένα άλλο φορολογικό νοµοσχέδιο και
έναν άλλο εθνικό διάλογο.
Εγώ, λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι κουραστήκαµε από τους
εθνικούς διαλόγους της Κυβέρνησης. Όταν ακούµε εθνικούς διαλόγους, µαζευόµαστε.
Και γιατί δεν κάνατε τον εθνικό διάλογο πριν φέρετε αυτά τα
µέτρα, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν κουβεντιάσαµε σε έναν εθνικό
διάλογο, που λέτε ότι θα έχει και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,
για να ψηφίσουµε πολιτικές που θα έχουν αναπτυξιακή διάσταση;
Δεν µας ενδιαφέρει το τι γίνεται µέσα στο ΠΑΣΟΚ και πώς
έχετε τα ιδιαίτερα δικά σας θέµατα και προβλήµατα. Είναι δικό
σας θέµα να το διαχειριστείτε. Μας ενδιαφέρει, όµως, το µέλλον
της οικονοµικής πολιτικής, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε
το µέλλον και την προοπτική της ελληνικής οικονοµίας.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναδειχθεί και κάτι
άλλο. Θα αναδειχθεί η πλήρης επιβεβαίωση των θέσεων και των
προτάσεων της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίως όµως ο δείκτης της
υπευθυνότητας και σοβαρότητας του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί; Διότι µέσα στον εφαρµοστικό νόµο υπάρχουν και
πολιτικές, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στον ιδεολογικό πυρήνα και στις ιδεολογικές απόψεις της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι
οι πολιτικές αυτές των αποκρατικοποιήσεων, είναι οι πολιτικές
αυτές της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, είναι οι πολιτικές που σας παροτρύναµε από το 2009 να πάρετε και δεν παίρνατε, που διστάζατε. Φοβόσασταν, ίσως, τον ίδιο σας τον εαυτό.
Έχει ακουστεί κατά κόρον. Είναι οι πολιτικές που τώρα φέρνετε.
Η Νέα Δηµοκρατία -και αυτό το λέω κυρίως προς τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, που άσκησαν κριτική ότι δεν στηρίζει ή ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν βλέπει µπροστά- ναι, βλέπει, αλλά βλέπει πολύ πιο µπροστά,
γιατί αυτές τις πολιτικές έπρεπε να τις κάνετε προγενέστερα. Χάσατε πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ειδικά ο τοµέας των
αποκρατικοποιήσεων το 2010 έχει αποτέλεσµα µηδέν. Διστάζατε,
φοβόσασταν, δεν είχατε αποφασίσει σε περίοδο κρίσης να κάνετε τους σωστούς βηµατισµούς και τώρα έρχεστε µε τον εφαρµοστικό νόµο, όπου η Νέα Δηµοκρατία επιβεβαιώνεται και για τις
θέσεις της και για την υπευθυνότητά της.
Θα αποδειχθεί, όµως, και κάτι άλλο. Θα αποδειχθεί ότι εµµένετε σε λάθος πολιτικές. Διότι, το να εµµένετε σε πολιτικές που
απέτυχαν µέχρι τώρα, όπως είναι αυτές της φορολογικής πολιτικής, που εισάγετε µέσα στον εφαρµοστικό νόµο, αν µη τι άλλο,
µόνο µε τη λέξη «παραλογία» µπορώ να το µεταφράσω. Παραλογία, διότι έρχεστε και επιβάλλετε φόρους πρωτοφανείς, επαχθείς, άδικους, µε οριζόντια αντίληψη, πολιτικές οι οποίες και πάλι
θα οδηγήσουν στο πουθενά, θα µας γυρίσουν πίσω, αναποτελεσµατικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι βρισκόµαστε µπροστά σε πάρα πολύ σηµαντικές στιγµές. Ο εφαρµοστικός νόµος,
που είναι η προέκταση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος,
βάζει την Κυβέρνηση στη γωνία. Βάζει την Κυβέρνηση στη γωνία,
διότι θα αποδείξει ότι η Νέα Δηµοκρατία και η κυρίαρχη θέση
της για ανάπτυξη και επαναδιαπραγµάτευση θα είναι από εδώ
και πέρα οι πολιτικές τις οποίες και εσείς θα αρχίσετε να υιοθετείτε και να λέτε. Διότι εκτός της επαναδιαπραγµάτευσης και της
αναπτυξιακής πρότασης δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να µπορέσει να δώσει ελπίδα και προοπτική για την οικονοµία µας.
Ως προς τον τοµέα των αποκρατικοποιήσεων θέλω να σας πω
το εξής. Είναι ένα κρίσιµο κοµµάτι. Η Κυβέρνηση το έφερε µε τη
µορφή του κατεπείγοντος. Υπήρξε µεν συµφωνία για το κατεπείγον, αλλά ήταν µία διαδικασία πολύ δύσκολη, ήρθε µε ένα κοµµάτι άκρως εξειδικευµένο. Η Νέα Δηµοκρατία, όµως,
σταθµίζοντας υπεύθυνα και σοβαρά το συγκεκριµένο ζήτηµα, θα
στηρίξει το συγκεκριµένο θέµα των αποκρατικοποιήσεων και της
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.
Εδώ αξίζει πραγµατικά να ακούσω τους συναδέλφους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την υπευθυνότητα της Νέας Δηµοκρατίας, η
οποία σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή, σ’ αυτήν τη µεγάλη πολιτική
επιλογή για αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, λέει ναι, να προχωρήσουµε. Ασκούµε, όµως και την κριτική, ότι δεν µπορείτε να περνάτε άβρεχτοι, χωρίς να κάνετε και
την αυτοκριτική σας. Είναι αυτό που είπα προηγούµενα: Γιατί για
εικοσιένα ολόκληρους µήνες δεν είχατε προχωρήσει; Γιατί οι
αποκρατικοποιήσεις του 2010 έγραψαν µηδέν υπόλοιπο στο
τέλος του 2010;
Γιατί δεν τολµήσατε όλο αυτό το διάστηµα µε αποτελέσµατα
σαν αυτά που βλέπουµε στους δηµοσιονοµικούς δείκτες.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµα: Όσον αφορά το τµήµα του
εφαρµοστικού νόµου –και αυτό, κύριε Αλευρά, µε όλη τη συµπάθεια, που λέτε περί κόστους της Νέας Δηµοκρατίας, ότι, δηλαδή,
η Νέα Δηµοκρατία δεν παίρνει πάνω της το κόστος- θέλω να σας
πω ότι στο τµήµα των δαπανών του προϋπολογισµού η Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξει, γιατί δεν είναι µόνο τα έσοδα, είναι και οι
δαπάνες του δηµοσίου, είναι αυτό που η Νέα Δηµοκρατία προτάσσει στην πολιτική της. Κλείστε λίγο τα µάτια απέναντι στη
«φοροµπηχτική» πολιτική σας. Δείτε τη φορολογική πολιτική αναπτυξιακά.
Εµείς έχουµε την άλλη πρόταση, να µειώσουµε τις δαπάνες
και τα ελλείµµατα. Ναι! Συµφωνούµε στους στόχους. Ναι! Συµφωνούµε να αντιµετωπίσουµε το χρέος. Εδώ, λοιπόν, στο κοµµάτι του εφαρµοστικού νόµου που περικλείονται και περιλαµβάνονται οι µειώσεις των δαπανών, η Νέα Δηµοκρατία θα στηρίξει.
Όµως, είναι αδιανόητο να στηρίξουµε αυτόν το φορολογικό
όλεθρο, τον οποίο φέρνετε. Είναι ένας φορολογικός όλεθρος, ο
οποίος ενσωµατώνει µέσα του αδικίες, οριζόντιες φορολογικές
επιδροµές πέρα από κάθε λογική, φορολογική αφαίµαξη σε ανθρώπους και επιχειρήσεις, που η φοροδοτική τους ικανότητα
έχει εξαντληθεί.
Είναι σαν να µη βλέπετε και σαν να µην ξέρετε τι συµβαίνει
γύρω µας στην κοινωνία. Φέρνετε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο –
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γιατί περί φορολογικού νοµοσχεδίου πρόκειται- που δεν έχει
ούτε αρχή ούτε µέση ούτε τέλος. Φέρνετε µέσα από τη φορολογική σας πρόταση προτάσεις, οι οποίες αυτό που θα κάνουν θα
είναι να γυρίσουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό δεκαετίες
πίσω.
Ήδη µε το µνηµόνιο 1, µε µετρήσεις που έγιναν από τη EUROSTAT η αγοραστική δύναµη του ελληνικού λαού γύρισε στη δεκαετία του 2000, συγκεκριµένα στο 2002. Τώρα προβλέπω ότι µε
αυτήν τη φορολογική επιδροµή που κάνετε θα φτάσουµε στο
1990. Εκεί οδηγήσατε την Ελλάδα µε την αδιέξοδη πολιτική σας,
µε µία πολιτική µε την οποία δεν κάνατε τίποτα, ούτε επαναδιαπραγµατευθήκατε, ούτε κάνατε σωστή διαπραγµάτευση έτσι
όπως έπρεπε.
Έρχεστε και αντιµετωπίζετε οριζόντια, µε τον ίδιο άδικο τρόπο
οικογένειες, οι οποίες είναι πολύτεκνες. Τις πολύτεκνες οικογένειες µε δύο, µε τρία, µε τέσσερα παιδιά τις βλέπετε και τις εξισώνετε οριζόντια. Δεν κάνετε καµµία διάκριση. Έρχεστε µόνο να
εισπράξετε φόρους και αυτή είναι η πολιτική σας.
Αυξάνετε το ΦΠΑ τη στιγµή που το σύνολο των επιχειρήσεων
της Ελλάδος σας έχει στείλει κείµενα –τα έχουµε πάρει όλοι οι
Βουλευτές- που σας λένε ότι από το 13% στο 23%, όχι µόνο δεν
θα φέρει έσοδα στα ταµεία, αλλά αυτό το οποίο θα κάνετε θα
είναι να στρέψετε περισσότερο προς τη φοροδιαφυγή.
Πρόκειται για µια φοροδιαφυγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για την οποία τη µάχη που έδωσε η Κυβέρνηση απέναντί της την
έχασε. Ίσως, όµως, δεν έδωσε και µάχη, γιατί θυµάστε όλοι συγκεκριµένα στις 2 Μαΐου τη διυπουργική επιτροπή της Κυβέρνησης που βγήκε µε εκείνα τα κείµενα, µε εκείνο τον επικοινωνιακό
τρόπο και µίλησε για τα 11,8 δισεκατοµµύρια ευρώ που προβλέπει για το 2011, 2012, 2013 ότι θα εισπράξει από τη µάχη κατά
της φοροδιαφυγής.
Ερωτώ: Εάν αυτό ήταν πραγµατικότητα, γιατί µέσα στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα για τα τρία αυτά έτη δεν υπάρχει ούτε ένα
ευρώ από τη µάχη κατά της φοροδιαφυγής; Και για να σας το
µετατρέψω και σε ισοδύναµο µέτρο σε τι αντιστοιχεί: Αν τα 11,8
δισεκατοµµύρια ευρώ υπήρχαν µέσα στο µεσοπρόθεσµο δεν θα
χρειαζόταν κανένα µέτρο απ’ αυτά που φέρνετε στα φορολογικά,
ούτε ένα µέτρο από αυτά που φέρνετε στην περικοπή των συντάξεων.
Αυτή είναι η αντίληψή σας, αυτή είναι η πολιτική σας, αυτά
είναι τα πιστεύω σας, που, δυστυχώς, µας έχουν οδηγήσει εδώ
που µας έχουν οδηγήσει.
Κάνετε και κάτι ακόµη. Φέρνετε -όπως το ονόµασα πριν- ένα
νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, που το ενσωµατώνετε µέσα στο
πρόγραµµα αυτό του νόµου, µέσα στον εφαρµοστικό νόµο. Κόβετε και εδώ άδικα συντάξεις, παραδείγµατος χάριν, τις συντάξεις των ναυτικών. Γιατί; Ρωτάµε γιατί. Γιατί κάνετε αυτές τις
άδικες περικοπές σε συντάξεις στους ναυτικούς του ΝΑΤ;
Παραβιάσατε την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας,
τα 739 ευρώ και είδατε τα αποτελέσµατα, όταν για τα νέα παιδιά
των είκοσι πέντε ετών, διευρύνετε στα τρία χρόνια να παίρνουν
µισθούς των 500 ευρώ και 450 ευρώ. Τα αποτελέσµατα της ανεργίας στο 16,2%, πάνω από 30% αντιστοιχεί σε νέους ανθρώπους.
Η πολιτική σας ούτε εδώ έπιασε.
Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό θα
είναι στο διάστηµα ακόµη που σας µένει, αντί να ανοίγετε εθνικούς διαλόγους, αντί να ανοίγετε και πάλι µαξιµαλιστικές και
βερµπαλιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν θα αποδώσουν σε τίποτε, αλλά τις βλέπετε ως επικοινωνιακή «σανίδα» µόνο για να
διατηρηθείτε στην εξουσία, να κάνετε κάτι καλύτερο.
Δείτε τα πραγµατικά νούµερα. Δείτε την αδιέξοδη πολιτική σας
και σταθµίστε τα λάθη σας. Διορθώστε τα και φέρτε νοµοσχέδια
που θα βοηθήσουν την πατρίδα και τους Έλληνες να βγουν από
το αδιέξοδο της κρίσης στο οποίο την έχετε φέρει.
Εµείς, ως Νέα Δηµοκρατία, όπως το κάναµε στο παρελθόν, θα
το κάνουµε και τώρα. Αν φέρετε νοµοσχέδιο αυτής της µορφής,
θα το στηρίξουµε, γιατί πάνω από όλα έχουµε αποδείξει ότι διαχρονικά, πάνω από το κοµµατικό µας συµφέρον, πάνω από µικροπολιτικές πολιτικές βάζουµε το εθνικό συµφέρον. Αυτό
κάνουµε και µε τον εφαρµοστικό νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, περιµένετε µισό λεπτό.
Ποιοι άλλοι επιθυµούν να µιλήσουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παφίλης, ο κ. Παπαδηµούλης, ο κ. Ροντούλης, ο κ. Πρωτόπαπας.
Πόσοι θα µιλήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη; Με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Σας παρακαλώ. Συνεννοηθείτε ποιος από
τους δύο θα µιλήσει.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, επικοινώνησα,
όπως είχα πει στο Σώµα προηγουµένως, µε τους συναδέλφους
µου τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, οι
οποίοι µε ενηµέρωσαν ότι έχουν ήδη ληφθεί όλα τα µέτρα που
είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα στο µετρό, το
πρόβληµα ανθρώπων που έχουν αναπνευστικά προβλήµατα,
είναι µιας κάποιας ηλικίας και ήθελαν πράγµατι να αποµακρυνθούν από την πλατεία Συντάγµατος ή να καταφύγουν σε ιατρικές
υπηρεσίες.
Διαµορφώθηκε ένας µηχανισµός, ώστε να µεταφέρονται σε
έναν παρακάτω σταθµό του µετρό και από εκεί στα νοσοκοµεία
τα οποία ήταν εν λειτουργία, ανοικτά, εφηµερεύοντα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλα τα ιατρικά περιστατικά.
Δεν υπάρχει, όµως, αυτήν τη στιγµή –µου λέει ο κ. Παπουτσήςαστυνοµική παρουσία στο µετρό, στην είσοδο ή πολύ περισσότερο µέσα στο µετρό. Εφ’ όσον κάποιος θέλει να αποµακρυνθεί
ή κάποιος θέλει να τύχει ιατρικών υπηρεσιών, µπορεί αυτό να
γίνει χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα.
Τώρα το τι γενικότερα συµβαίνει στο κέντρο της Αθήνας θα το
συζητήσουµε και παρουσία του κ. Παπουτσή, ο οποίος αυτήν τη
στιγµή είναι, βεβαίως, στο κέντρο επιχειρήσεων και πρέπει να
συντονίζει µία πολύπλοκη και λεπτή επιχείρηση, για να προστατευθούν όλα αυτά τα έννοµα αγαθά και κυρίως το έννοµο αγαθό
της ζωής, αλλά είναι πάρα πολύ λυπηρό να παρακολουθεί κανείς
επεισόδια, όπως είναι η πυρπόληση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στην πλατεία Συντάγµατος ή του κεντρικού καταστήµατος της Αγροτικής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστηµίου.
Πληροφορούµαι τώρα µάλιστα από το Προεδρείο ότι υπήρξε
ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός. Ο συνάδελφος και φίλος κ.
Αθανασιάδης προπηλακίστηκε βγαίνοντας από τη Βουλή, γιατί
άσκησε το κατά συνείδηση δικαίωµά του στη γνώµη του και στην
ψήφο του και µάλιστα µετά από πολλή περίσκεψη, µετά από
πολύ ουσιώδη συζήτηση. Αυτό προσβάλλει συνολικά το Κοινοβούλιο. Δεν εκφράζουµε απλώς τη συµπαράστασή µας. Δεν εκφράζουµε απλώς την έντονη θεσµική διαµαρτυρία µας, αλλά
επιπλέον πρέπει να στείλουµε –νοµίζω- και ένα µήνυµα πως κανείς δεν µπορεί να εκβιάσει ή να θέσει υπό απειλή άσκησης βίας
την ψήφο του Βουλευτή και τη γνώµη του Βουλευτή, όποια και
αν είναι αυτή, είτε µας βολεύει είτε δεν µας βολεύει.
Τώρα, µε την ευκαιρία, θα µου επιτρέψετε, επειδή δεν θέλω
να συνεχιστεί η συζήτηση στον τόνο που έδωσε ο εισηγητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να πω πως έλαβα πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν τη συζήτηση χθες στη Διαρκή Επιτροπή, όπως και
συζητήσεις που είχαµε κάνει στους κόλπους του κυβερνώντος
κόµµατος. Θα ληφθεί υπ’ όψιν και όλη η σηµερινή συζήτηση και
η αυριανή, ως την ώρα που µπορούµε, προκειµένου να επιφέρουµε αλλαγές και βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο.
Θεωρώ απολύτως αναγκαίο, όµως, πριν λάβουν το λόγο οι
υπόλοιποι εισηγητές, να προαναγγείλω τρεις αλλαγές και µία διευκρίνιση, για να µην επαναλαµβάνονται τα ίδια επιχειρήµατα.
Σε σχέση µε την επιρροή που ασκούν τα τέκνα στο ύψος του
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αφορολογήτου εισοδήµατος, αυτό δεν αφορά µόνο τους πολύτεκνους, αφορά πρωτίστως τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
αλλά και κάθε οικογένεια που έχει ένα ή δύο µόνο παιδιά. Βεβαίως και θα προβλεφθεί.
Θα προβλεφθεί ότι το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ, αν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο, κατά 4.000 ευρώ, αν έχει δύο τέκνα, κατά
12.500 ευρώ αν έχει τρία τέκνα και για τα επιπλέον των τριών
κατά 2.500 ευρώ για κάθε τέκνο. Άρα, το αποτέλεσµα είναι µία
πάρα πολύ σηµαντική ελάφρυνση των οικογενειών που έχουν
παιδιά και ιδίως των πολύτεκνων.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά τους αναπήρους. Στην εισφορά αλληλεγγύης δεν θα συνυπολογίζεται –και, άρα, δεν θα επιβαρύνεται- το αναπηρικό επίδοµα γι’ αυτούς οι οποίοι υπάγονται στη
σχετική νοµοθεσία µε βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Τρίτον, πρέπει να διευκρινίσω κάτι, γιατί και αυτό το άκουσα.
Νέα παιδιά τα οποία απασχολούνται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, επειδή εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και
έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος, αλλά στην πραγµατικότητα
παρέχουν εξηρτηµένη εργασία και µάλιστα χωρίς εγγυήσεις της
εξηρτηµένης εργασίας, υφίστανται µία µεταχείριση, η οποία είναι
δυσµενής. Θυµίζω ότι έχει προβλεφθεί ότι για τα πέντε πρώτα
χρόνια άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος δεν υπάρχει καµµία επιβάρυνση και δεν υπάρχει ούτε το ειδικό τέλος άσκησης
ελευθέρου επαγγέλµατος.
Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα δούµε. Αν χρειαστεί να προστεθεί και κάποια άλλη εγγύηση, αυτή θα προστεθεί. Όµως, βεβαίως, πρέπει να εφαρµόζεται και η εργατική
νοµοθεσία η οποία απαγορεύει να υποκρύπτεται κάτω από µία
σύµβαση έργου, µε ελεύθερο επαγγελµατία µάλιστα, µία σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας χωρίς τις εγγυήσεις αυτής της σύµβασης.
Στη δε ηθικού χαρακτήρα περισσότερο, αλλά και συµβολικού
χαρακτήρα, ρύθµιση πως τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή οι Βουλευτές και οι αιρετοί άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβαρύνονται µε τη µεγαλύτερη δυνατή εισφορά αλληλεγγύης –το
5% στο σύνολο των εισοδηµάτων τους- δηλαδή µεγαλύτερη απ’
ό,τι αυτοί που έχουν εισόδηµα άνω των 100.000 ευρώ που επιβαρύνονται µε εισφορά 4%, δεν θα ενταχθούν µόνο οι Βουλευτές, οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι γενικοί και ειδικοί
Γραµµατείς Υπουργείων, αλλά και όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 56, παράγραφος 3, περιπτώσεις α’ και β’ του
Συντάγµατος. Δηλαδή οι πρόεδροι και οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων
επιχειρήσεων και γενικά όλων των εταιρειών και επιχειρήσεων,
οι διοικήσεις των οποίων ορίζονται άµεσα ή έµµεσα από το κράτος –άµεσα µε διοικητική πράξη και έµµεσα µέσω της γενικής
συνέλευσης- και επίσης οι ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές αρχές. Τα
µέλη των ανεξαρτήτων ή ρυθµιστικών αρχών είτε προβλέπονται
από το Σύνταγµα, είτε προβλέπονται από το νόµο. Άρα, διευρύνεται ο κύκλος αυτών των προσώπων.
Νοµίζω ότι αυτές οι διευκρινίσεις θα έπρεπε να ακουστούν
τώρα, για να µην αναπαράγονται τα ίδια επιχειρήµατα. Νοµίζω
ότι στέλνουµε και ένα µήνυµα σε κατηγορίες πολιτών, στις
οποίες θα αναφερθώ και εγώ στην τοποθέτησή µου, γιατί τα
µέτρα είναι ήδη µία ευκαιρία για µας, αναδεικνύοντας τις αδικίες
και τις αντιφάσεις, να παίρνουµε διαρθρωτικά µέτρα, προετοιµάζοντας ήδη από τώρα το έδαφος για το εθνικό φορολογικό σύστηµα που είναι άµεση και επείγουσα υποχρέωσή µας και δεν
είναι για να χάνουµε χρόνο σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ όλα αυτά να κατατεθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους Βουλευτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά θα κατατεθούν σε λίγο. Τώρα, απλώς τα εξαγγέλλουµε προκαταβολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο για λίγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ Οικονοµικών,
σας κάνουµε σκληρή, αυστηρή αντιπολίτευση και θα συνεχίσουµε να την κάνουµε, όπως κάναµε και στην κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, γιατί πιστεύουµε ότι ακολουθείτε µία πολύ
κακή και αντιλαϊκή πολιτική που παράγει τη βία της ανέχειας και
της ανεργίας. Όµως, η παράταξή µας, ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έχει επιλέξει ένα σαφή δρόµο, τους ειρηνικούς πολιτικούς αγώνες. Γι’ αυτό λέµε «όχι στη βία», «όχι στους
βανδαλισµούς», «όχι στους προπηλακισµούς»!
Επισηµαίνουµε ότι αυτό το αµόκ της βίας και των χηµικών, στο
οποίο συµπράττουν και σήµερα και χθες και την περασµένη Τετάρτη δυνάµεις αστυνοµικής αυθαιρεσίας και οι κουκουλοφόροι,
είτε είναι βαλτοί είτε όχι, αυτούς που πλήττει είναι ο ελληνικός
λαός και το µαζικό ειρηνικό κίνηµα των αγανακτισµένων πολιτών.
Οι κουκουλοφόροι είναι αντίπαλοί µας, αντίπαλοι της Αριστεράς, πάντα και τώρα και παλιότερα και στο µέλλον. Γι’ αυτό παρακαλώ να σταµατήσουν τα επικίνδυνα παιχνίδια συκοφάντησης
και στοχοποίησης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Αυτήν την ώρα, αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, αντιδηµοκρατικά και απαράδεκτα.
Και κάτι ακόµα. Κύριε Υπουργέ, έπρεπε να µην περιµένετε
τώρα να βγείτε από την Αίθουσα, µετά από τη δική µου παρέµβαση και την παρέµβαση του κ. Παφίλη. Επειδή όµως αυτή η
υπόθεση, αυτή η προβοκάτσια σε βάρος του ειρηνικού κινήµατος
των αγανακτισµένων ξεκίνησε την περασµένη Τετάρτη, κλιµακώθηκε εχθές και συνεχίζεται σήµερα, που σηµαίνει ότι υπάρχει
σχέδιο, θα έπρεπε να πάρετε πρωτοβουλίες εκτόνωσης, απεγκλωβισµού των ειρηνικών διαδηλωτών, έτσι ώστε να τερµατιστεί
αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δεχτεί δεκάδες µηνύµατα που λένε ότι οι αστυνοµικές
δυνάµεις έσπρωχναν τους κουκουλοφόρους και σήµερα και χθες
και την περασµένη Τετάρτη µέσα στο σώµα των ειρηνικών διαδηλωτών. Και είναι ειρηνικοί διαδηλωτές που αφόπλισαν ή αποµόνωσαν πολλές φορές τους κουκουλοφόρους ενώ οι
αστυνοµικές δυνάµεις τους παρακολουθούσαν και καµµιά φορά
χαριεντίζονταν κιόλας. Αυτά τα θέµατα πρέπει να τα δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κλείνοντας, να πω ότι παρ’
ότι διαφωνώ, όπως είναι λογικό, µε τη στάση του Αλέκου Αθανασιάδη, αν αληθεύουν αυτά που µας είπατε, θα ήθελα να εκφράσω την ανθρώπινη συµπαράσταση εκ µέρους της παράταξής
µας και να επισηµάνω ότι ακόµη µε ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και των πολιτικών τους προϊσταµένων δεν έχουν τιµωρηθεί,
δεν έχουν καν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτοί που προπηλάκισαν
και τραυµάτισαν τον Κωστή Χατζηδάκη, ούτε καν αυτοί που προπηλάκισαν και τραυµάτισαν τον Γιάννη Παναγόπουλο. Και επειδή
υπήρξαν και διάφοροι προκλητικοί και ανόητοι που θέλησαν να
τα χρεώσουν αυτά σε βάρος µας και κορυφαίοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι, σας λέω από αυτό το Βήµα, ότι εµείς θα εγκαλέσουµε την Κυβέρνηση αν όσους επιτίθενται και ασκούν φυσική
βία σε πολιτικά πρόσωπα, τους αφήσετε να συνεχίσουν να δρουν
ατιµώρητοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε κύριε Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Το πρώτο που θέλω να πω κύριε
Υπουργέ, είναι ότι χρησιµοποιείτε έναν περίεργο εκλεκτικισµό σε
ό,τι αφορά τις θέσεις του ΚΚΕ, δύο φορές σήµερα, που καταλήγει σε διαστρέβλωση, δύο φορές, µία µε το ευρώ και µία τώρα
µε την ανάλυση που κάναµε εµείς για την κατάσταση που υπάρχει. Όµως, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο εκλεκτικισµός ξέρετε
που οδηγεί και θέλουµε να σηµειώσουµε ότι δεν µπορεί και δεν
πρέπει είτε εκούσια είτε ακούσια να διαστρεβλώνετε τις θέσεις
του ΚΚΕ.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ήταν στην πρόθεσή µου να
διαστρεβλώσω τις θέσεις σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και σε ό,τι αφορά το ευρώ σας απάντησε επιτόπου η Γενική Γραµµατέας του Κόµµατός µας, ποια
είναι η θέση µας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικό νόµισµα
αλλά µε λαϊκή εξουσία. Αυτή είναι η θέση µας και το γνωρίζουν
οι πάντες. Και µε την ευκαιρία και οι πάντες γνωρίζουν ότι το µοναδικό κόµµα που ήταν κατά της Συµφωνίας του Μάαστριχτ ήταν
το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας.
Εποµένως, για να επαναφέρουµε τα πράγµατα στην ουσία
τους. Όταν εµείς µιλήσαµε για την κατάσταση που δηµιουργείται
εδώ, η Γενική Γραµµατέας του Κόµµατός µας, έθεσε πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα προς την Κυβέρνηση και προς άλλους.
Έχουµε κάνει καταγγελίες από τα πρώτα γεγονότα, µιλώντας
ακόµα και για υπόκοσµο, ακόµα και για διάφορες περίεργες οργανώσεις και διασυνδέσεις.
Και φυσικά πρώτα απ’ όλα τις ευθύνες τις ρίχνουµε στην Κυβέρνηση, γι’ αυτήν την κατάσταση που υπάρχει. Η θέση µας είναι
δεδοµένη για τους κουκουλοφόρους και για όλη αυτήν την ιστορία, για το θέατρο που παίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
επί των κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και επί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δύο βοηθάνε
τελικά.
Δεν λέω ότι είναι θέµα δικό σας προσωπικό ή οτιδήποτε. Υπάρχουν µηχανισµοί, υπάρχουν πολλές πλευρές σε όλες τις κυβερνήσεις που λειτουργούν.
Τελικά το ερώτηµα είναι ποιος ζηµιώνεται και ποιος ωφελείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και αυτό που συµβαίνει σήµερα και µε την επέµβαση της Αστυνοµίας αποδεικνύει ότι για να χορέψει κάποιος τέτοιο χορό, χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται µε έναν. Και γι’ αυτό λέω ότι «το ένα χέρι
νίβει το άλλο». Και αυτό που συµβαίνει, λοιπόν, σήµερα καταλήγει στο να γίνει προσπάθεια τροµοκράτησης του ελληνικού λαού.
Και θέτουµε ξανά το εξής ερώτηµα δηµόσια: Άραγε, γιατί
τριάντα, τριάντα πέντε µέρες –δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναιδεν έγινε τίποτε και όλα αυτά τα επεισόδια γίνονται τις µέρες των
απεργιών; Και πιστεύουµε ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα, όσον αφορά στο τι φοβάται και η Κυβέρνηση, αλλά και το ίδιο το σύστηµα. Στις ηµέρες των απεργιών
γίνονται αυτά τα επεισόδια!
Εποµένως, επαναλαµβάνω και τη δική µας τη θέση, η οποία
είναι γνωστή σε όλα αυτά. Εµείς λέµε ότι ο οργανωµένος λαϊκός
αγώνας θα κριθεί στο εργοστάσιο, στη συνοικία, παντού. Εµείς
λέµε «ναι» στο οργανωµένο κίνηµα που θα χρησιµοποιήσει όλες
τις µορφές πάλης τις οποίες θα επιλέξει ο λαός.
Σε ό,τι αφορά τώρα το γεγονός µε τον κ. Αθανασιάδη, είναι δεδοµένη η καταδίκη µας. Δεν θέλω να πω την παροιµία µέσα στη
Βουλή, αλλά θα πω «ότι όποιος σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες». Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εµείς είµαστε αντίθετοι σε τέτοια περιστατικά. Εµείς πιστεύουµε στον οργανωµένο πολιτικό
αγώνα και αυτό στο οποίο καλούµε το λαό σήµερα είναι πολιτικά
να καταδικάσει, να οργανώσει την πάλη του και να χρησιµοποιήσει αυτές τις µεθόδους πάλης, οι οποίες θα προωθήσουν την
αντίσταση του λαού και την πορεία του στην ανατροπή αυτής
της πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ανερυθρίαστα, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι κάνουν λόγο για αστυνοµική αυθαιρεσία. Θέλω, λοιπόν, να τους απευθύνω εντελώς ανθρώπινα το εξής ερώτηµα:
Αυτοί οι άνθρωποι που εσείς λέτε ότι αυθαιρετούν, ξέρετε ότι
έχουν µανάδες, πατεράδες και µικρά παιδιά που αγωνιούν γι’
αυτά που συµβαίνουν; Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Δεν έχει να πει τίποτα απολύτως για την καθηµερινή αγωνία των οικογενειών αυτών και το
µόνο που ξέρει να κάνει είναι να φωνασκεί για την αστυνοµική
αυθαιρεσία. Αυτό ας το κρίνουν οι πολίτες.
Επίσης, άκουσα από την ίδια πτέρυγα τον όρο «τραγικότητα»,
ότι συµβαίνουν τραγικά πράγµατα. Βεβαίως συµβαίνουν τραγικά
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πράγµατα που δεν αρέσουν σε κανέναν. Όµως, αυτοί που πυροδοτούν έστω και λεκτικά αυτά τα τραγικά γεγονότα, θα έρθει κάποτε η ώρα να συναισθανθούν τις δικές τους ευθύνες και να
αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες γι’ αυτά που συµβαίνουν;
Και επειδή ο αγαπητός Υπουργός δείχνει έτσι µια αγάπη στο
Γκράµσι, εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, κύριε Πρόεδρε,
αγαπάµε τον Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης λέει ότι µια πολιτεία
για να είναι ευνοµούµενη, πρέπει να έχει σώφρονες ταγούς. Και
βεβαίως οι σώφρονες ταγοί, αγαπητοί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να καταλαγιάσουν τα πάθη, προσπαθούν να σβήσουν
πυρκαγιές και όχι να ανάψουν πυρκαγιές, κάτι που θα πρέπει να
σκεφθείτε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί η ίδια η κοινωνία θα αποµονώσει τέτοιου είδους συµπεριφορές, τέτοιου είδους πρακτικές.
Και βεβαίως και εµείς από την πλευρά µας θα θέλαµε να καταδικάσουµε τους προπηλακισµούς που εδέχθη ο συνάδελφος
κ. Αθανασιάδης, γιατί εκ του Συντάγµατος κάθε Βουλευτής έχει
την ελευθερία του λόγου, της κρίσης και της άποψης και έτσι θα
πρέπει ελευθέρως να την καταθέτει, όπως έπραξε και ο κ. Αθανασιάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προείπε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ.
Βενιζέλος, επιβεβαιώνεται πλήρως το συµβάν εναντίον του συναδέλφου µας κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν τον βρίσκουµε το συνάδελφο,
κύριε Πρόεδρε. Μήπως τον βρήκατε για να επικοινωνήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λέω ότι επιβεβαιώνεται
πλήρως το συµβάν και µε επικοινωνία µε τον ίδιο. Υπήρξε βίαιη
επίθεση εναντίον του και προπηλακισµός. Όµως, δέχθηκε και ένα
πλήγµα µε αιχµηρό αντικείµενο στο κεφάλι.
Ευτυχώς δεν έχουµε δυσάρεστα. Όµως, και το Προεδρείο και
όλες οι πτέρυγες της Βουλής εκφράζουµε την έντονη αποδοκιµασία µας και την αγανάκτησή µας γι’ αυτήν την απαράδεκτη επίθεση εναντίον του συναδέλφου Αλέξανδρου Αθανασιάδη.
Εκδηλώνουµε την αλληλεγγύη µας και τη συµπαράστασή µας και
καταδικάζουµε αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα γιατί οφείλεται σε
άσκηση κοινοβουλευτικών συνταγµατικώς κατοχυρωµένων καθηκόντων. Αυτό καθιστά το επεισόδιο, την αποδοκιµασία και την
καταδίκη ιδιαιτέρως έντονη.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο επ’
αυτού του θέµατος;
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πρωτόπαπας για λίγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κατ’ αρχάς, θέλω να χαιρετίσω την
παρέµβαση κοινωνικής ευαισθησίας που έχει κάνει ο Υπουργός.
Αυτά που ακούσαµε –θα τα δούµε, βεβαίως, και γραπτά- νοµίζω
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Δείχνουν ότι και µέσα σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες η Κυβέρνηση, και ακούγοντας και υπολογίζοντας τις πραγµατικές συνθήκες που αντιµετωπίζει η ελληνική οικογένεια, κάνει ό,τι µπορεί, για να ανακουφίσει τους
κοινωνικά ευαίσθητους. Γι’ αυτό το χαιρετίζω.
Δικαίωµα της Αντιπολίτευσης είναι να κάνει σκληρή κριτική,
όπως είπε ο κ. Παπαδηµούλης. Είναι αναφαίρετο δικαίωµα της
Αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω, όµως, να πω πως χαιρετίζω το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα κάνει ιδιαίτερες αναφορές
στο «όχι βία» και καταδικάζει τη βία. Όµως, ας µη λέµε ότι χαριεντίζονταν οι αστυνοµικοί. Έχουµε πολλούς τραυµατίες αστυνοµικούς, όπως έχουµε και πολλούς τραυµατίες πολίτες.
Μάλιστα σε κάποιον αστυνοµικό, απ’ ό,τι έχουµε πληροφορηθεί,
υπήρξε και ακρωτηριασµός από επίθεση που εδέχθη από κάποιον απ’ αυτούς τους τραµπούκους µε τις κουκούλες. Εποµένως, πρέπει να είµαστε κατά της βίας απέναντι σε όποιους και
αν αυτή εκφράζεται, κύριε Πρόεδρε.
Ειδικά για το θέµα του συναδέλφου Αλέκου Αθανασιάδη, το
θεωρώ όχι µόνο απαράδεκτο, αλλά και προκλητικό. Θεωρώ, επίσης, και ιδιαίτερα ύποπτες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
έγινε.
Νοµίζω όχι µόνο ότι πρέπει να υπάρχει µια οµόθυµη καταδίκη
του Κοινοβουλίου όλων των πτερύγων, κύριε Πρόεδρε, και να
διαβιβαστεί και προς τον Τύπο και προς όλες τις κατευθύνσεις
αυτή η οµόθυµη καταδίκη από τα τραµπουκοειδή και τους φασίστες, οι οποίοι µε αυτόν τον τρόπο επιτέθηκαν, αλλά και για έναν
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ακόµη λόγο: Δεν είναι δυνατόν να δηµιουργείται τέτοιου είδους
πίεση και επίθεση κατά Βουλευτή, επειδή ήσκησε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της ελευθερίας της άποψής του.
Ούτε θα µας απαγορεύουν κάποιοι να µπαίνουµε στο Κοινοβούλιο ούτε θα κρίνουν και θα µας επιτίθενται ανάλογα µε την ψήφο
που δώσαµε! Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά! Μόνο σε φασιστικά
καθεστώτα ταιριάζουν.
Όσο µας αφορά, είµαστε αποφασισµένοι να τα αντιµετωπίσουµε και χρειάζεται οµόθυµη καταδίκη και από το σύνολο του
Κοινοβουλίου, προκειµένου να πάρουν όλοι το µήνυµα. Τέτοιου
είδους τραµπουκισµοί και φασιστικές ενέργειες, τέτοιες λογικές
που ταιριάζουν µόνο σε SD του Χίτλερ δεν πρόκειται να γίνουν
αποδεκτά, κύριε Πρόεδρε! Σε καµµία περίπτωση. Νοµίζω ότι
είναι δηµοκρατική ευθύνη και υποχρέωση όλων µας να πάρουµε
σαφή θέση και να καταδικάσουµε αυτού του είδους τις απαράδεκτες ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν κανείς να τις ανεχθεί!
Τέλος, κλείνω, λέγοντας ότι είναι σωστή η παρέµβαση του κ.
Παπαδηµούλη για την υπόθεση Χατζηδάκη. Όµως, να θυµίσω ότι
έχει συλληφθεί προ ηµερών ένας από τους υπαίτιους, ο οποίος
οµολόγησε κιόλας και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα
συλληφθούν και οι υπόλοιποι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρωτόπαπα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους
της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να καταδικάσω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τον προπηλακισµό του συναδέλφου κ. Αθανασιάδη, παρά τις όποιες διαφωνίες υπήρχαν κατά τη διάρκεια της
συζήτησης.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι η ιστορία απέδειξε ότι όταν
εκφυλίζεται η δηµοκρατία, οι λαοί οδηγούνται σε περιπέτειες.
Θέλω, επίσης, να πω στους λίγους αυτούς ανεγκέφαλους που
δηµιουργούν τα επεισόδια, αφού πρώτα εκφράσω τη συµπάθειά
µου στους πεντακόσιους περίπου τραυµατίες –τόσους µου είπε
πως είναι συνάδελφος Βουλευτής γιατρός και µάλιστα της Συµπολίτευσης- ότι πρέπει να θυµούνται το Βολταίρο, που έλεγε
«Διαφωνώ µε αυτά που λες, αλλά θα αγωνίζοµαι µέχρι θανάτου,
για να λες αυτά που λες».
Εµείς στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα προστατεύσουµε τους δηµοκρατικούς θεσµούς. Θα προστατέψουµε το πολίτευµά µας και
θα καταδικάσουµε µε τον πιο απερίφραστο τρόπο οποιεσδήποτε
φασιστικές νοοτροπίες υπάρχουν, απ’ όπου και αν προέρχονται.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριοι συνάδελφοι, έκλεισε ο κύκλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν µπορώ. Είχε
πάρει το λόγο ο κ. Παπαδηµούλης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να µιλήσετε µετά. Άλλωστε, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Θα παρακαλούσα τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν υπάρχει θέµα διαδικασίας. Σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου λίγα
µόνο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Καραθανασόπουλε, σας παρακαλώ, να ανέλθετε στο Βήµα και να οµιλήσετε
επί οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, είστε
παλαιός, έµπειρος και εξαίρετος συνάδελφος. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν υπάρχει θέµα διαδικασίας. Καταλάβατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν ξέρετε τι θα πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μόνο επί προσωπικού
θα µπορούσατε. Έχετε θέµα προσωπικού;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και επί του Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ελάτε, αν θέλετε, εδώ
να µου εξηγήσετε. Παρακαλώ, πρέπει να τηρήσω τον Κανονισµό.
Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι από το έδρανο.
Ελάτε εδώ στην Έδρα να µου το εξηγήσετε. Δεν υπάρχει θέµα
διαδικασίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν µπορώ να σας
δώσω το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να σας πω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έχω την δυνατότητα
να κάνω τον Κανονισµό ό,τι θέλω εγώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δώστε µου το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, δεν
σέβεστε τον κ. Καραθανασόπουλο, τώρα, που του έχω δώσει το
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Να µιλήσω µετά τον κ. Καραθανασόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μετά τον κ. Καραθανασόπουλο.
Παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σπεύδω ευθύς εξαρχής να δηλώσω ότι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας θεωρεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως άλλωστε και η Κυβέρνηση –και δεν το κρύβει- ότι είναι συνέχεια και
εξειδίκευση του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας θα καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και επί
της αρχής, αλλά και επί των άρθρων του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Το ένα ζήτηµα είναι αυτό.
Δεύτερον, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έδωσε ορισµένες διαβεβαιώσεις πριν από λίγο, ότι γίνεται µία προσπάθεια
να εκτονωθεί η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µε τραυµατίες,
µε ανθρώπους οι οποίοι δεν µπορούν να αναπνεύσουν στο µετρό
του Συντάγµατος. Όµως, παρ’ όλα αυτά, αυτό το οποίο εξακολουθεί να ισχύει ακόµα και τώρα είναι η εκτεταµένη ρίψη δακρυγόνων από τις αστυνοµικές δυνάµεις, που αυτό εντείνει ακόµη
περισσότερο την κατάσταση.
Ζητάµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας την άµεση παύση
των συγκεκριµένων ενεργειών από µεριάς των αστυνοµικών δυνάµεων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι φανερό ότι και µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου αυτό το οποίο γίνεται είναι η κλιµάκωση
της πλέον βάρβαρης επίθεσης απέναντι στη λαϊκή οικογένεια.
Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση προσφέρει το σήµερα, αλλά και πολύ
περισσότερο το αύριο της εργατικής τάξης, της νέας γενιάς των
λαϊκών στρωµάτων, αλλά και συνολικά της λαϊκής οικογένειας
και της ανάγκης της να ικανοποιήσει τις βασικές της προτεραιότητες, στο βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτή είναι η
υπέρτατη αρχή, την οποία η Κυβέρνηση –και οφείλουµε να της
το αναγνωρίσουµε- µε συνέπεια, αλλά και µε ιδιαίτερη συνείδηση
πιστά υπηρετεί.
Και το κάνει αυτό µέσα από πολύ συγκεκριµένους τρόπους.
Αρχικά, µέσω της διαµόρφωσης τέτοιων συνθηκών που ουσιαστικά επιβάλλουν µισθούς πείνας και στο δηµόσιο, αλλά και στον
ιδιωτικό τοµέα: Η κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, οι
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, η κατάργηση του κατώτερου µισθού και του κατώτερου µεροκάµατου για τους νέους κάτω των
25 ετών κατά 20%. Το επιτυγχάνει αυτό µέσα από την κατάργηση
του συνόλου των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των
εργαζόµενων.
Αυτά τα δύο βασικά στοιχεία αποτελούν άλλωστε -και όχι τυχαία- τις βασικές παραµέτρους της δηµιουργίας ενός ευνοϊκού
κλίµατος για την άνθηση, για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην ελληνική οικονοµία, για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων όπως άλλωστε είναι και ο
βασικός στόχος συνολικά της πολιτικής, αλλά και της ύπαρξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Μαζί µε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που θέλουν να µειώσουν,
να απαξιώσουν την τιµή της εργατικής δύναµης, προχωρείτε και
σε µια σειρά συµπληρωµατικά µέτρα για να διευκολυνθεί η
δράση του µεγάλου κεφαλαίου, να θωρακιστεί η κερδοφορία
του. Προχωρείτε παραδείγµατος χάριν, στην απελευθέρωση των
αγορών, που είναι µια διαδικασία που δεν άρχισε σήµερα, την
περίοδο της κρίσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει από τα
µέσα της δεκαετίας του ’90 αµέσως µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και στα πλαίσια υλοποίησης της απελευθέρωσης κίνησης
κεφαλαίων και εµπορευµάτων. Και η διαδικασία της απελευθέρωσης των αγορών στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις µεταφορές, είναι µια δυνατότητα, µια αντικειµενική αναγκαιότητα
σήµερα για να µπορέσει το συσσωρευµένο κεφάλαιο να επεκτείνει τη δράση του και την κερδοφορία του σε άλλους τοµείς.
Και µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία της απελευθέρωσης και των
ιδιωτικοποιήσεων, αυτοί οι οποίοι χάνουν είναι οι εργαζόµενοι
στους χώρους αυτούς, όπου ουσιαστικά οι απολύσεις, η συµπίεση των δικαιωµάτων τους είναι γεγονός. Και δεν χάνουν µόνο
αυτοί, αλλά συνολικά η λαϊκή οικογένεια µέσα από την αύξηση
των τιµολογίων, τις δυσκολίες ικανοποίησης αυτών των αναγκών.
Τρίτο ζήτηµα. Επιταχύνετε, διευρύνετε ακόµη περισσότερο
την εµπορευµατοποίηση βασικών τοµέων της κοινωνικής ζωής
της λαϊκής οικογένειας: τον τοµέας της υγείας, τον τοµέα της
παιδείας, τον τοµέα της υγείας, της πρόνοιας. Και µέσα από
αυτήν τη διαδικασία της συκοφάντησης σε πρώτη φάση της δράσης σ’ αυτούς τους δηµόσιους τοµείς, της συνειδητής υπονόµευσης -την οποία έκαναν διαχρονικά και οι κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- θα µπορέσει να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό πεδίο να δράσει το µεγάλο κεφάλαιο και µάλιστα,
µε πολύ υψηλό επίπεδο κερδοφορίας. Ένα παράδειγµα είναι ο
τοµέας της υγείας.
Ο τρίτος άξονας όλης αυτής της ενότητας αφορά την προσπάθεια -η οποία θυµίζω και πάλι δεν είναι σηµερινή, δεν έχει καµµία
σχέση µε το δηµόσιο χρέος- για παράδειγµα, της εκποίησης των
οργανωµένων ακτών στην Αττική, όπου έγινε σε φάση άνθισης
και ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονοµίας στη χώρα µας. Η
εκποίηση µιας σειράς φιλέτων για την ανάπτυξη της τουριστικής
δραστηριότητας έγινε τα προηγούµενα χρόνια. Και σήµερα προχωρείτε στη γενίκευση, στην εκποίηση των φιλέτων αυτών, για
να µπορέσει να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δράση, καταργώντας και τους όποιους ελάχιστους περιορισµούς περιβαλλοντικούς, πολεοδοµικούς, χωροταξικούς. Δίνετε γη και ύδωρ.
Η τέταρτη ενότητα έχει να κάνει µε την αναφορά στη φορολογική σας πολιτική. Εκτός, λοιπόν, από την επιδροµή που είναι διαχρονική απέναντι στην λαϊκή οικογένεια, αυξάνοντας υπέρµετρα
την κατεξοχήν αντιλαϊκή φορολογία, την έµµεση φορολογία, θέλετε µέσα από το εθνικό φορολογικό σχέδιο, το οποίο θα φέρετε
το επόµενο διάστηµα, να ενισχύσετε, να διευρύνετε ακόµη περισσότερο τα προνόµια προς το µεγάλο κεφάλαιο, στο όνοµα ότι
ο φορολογικός νόµος πρέπει να έχει ευνοϊκό αντίκτυπο στην επιχειρηµατικότητα. Και όταν µιλάτε για επιχειρηµατικότητα ποσώς
σας ενδιαφέρει ο επαγγελµατίας, ο βιοτέχνης, ο έµπορος. Σε
αυτόν βάζετε αντικειµενικά κριτήρια. Αυτόν στοχοποιείτε µε τη
φοροδιαφυγή, όταν νόµιµα διαµορφώνετε τη φοροασυλία για το
µεγάλο κεφάλαιο, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε συνθήκες
απελευθέρωσης της κυκλοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου σε
διεθνές επίπεδο, δεν µπορούν να υπάρξουν φορολογικοί περιορισµοί και εµπόδια στη δράση του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτό
είναι γεγονός όχι µόνο για τη χώρα µας, αλλά για το σύνολο των
καπιταλιστικών οικονοµιών.
Και όλα αυτά βεβαίως τα κάνετε µε αφορµή το δηµόσιο χρέος.
Είναι αφορµή η διόγκωση και ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός.
Μέσα απ’ αυτήν την προσπάθεια αυτό το οποίο κάνετε είναι
βεβαίως να φορτώσετε τα βάρη της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
στις «πλάτες» της λαϊκής οικογένειας η οποία δεν ευθύνεται για
το δηµόσιο χρέος. Όχι µόνο αυτό, αλλά η όποια ανάπτυξη ακολουθήσει µετά την κρίση θα είναι πάνω σε µία «καµένη γη» όσον
αφορά την κατάσταση που θα βιώνουν οι εργαζόµενοι. Αυτό βεβαίως είναι αδιέξοδο γιατί ακριβώς θα διαµορφώσει νέες συνθή-
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κες για µία ακόµη πιο βαθιά, πιο οξυµένη, πιο µεγάλη κρίση όχι
µόνο στην ελληνική οικονοµία αλλά στη διεθνή καπιταλιστική οικονοµία.
Βεβαίως εµείς το λέµε καθαρά: Παρέχουν πολύτιµη υπηρεσία
στην Κυβέρνηση όλα αυτά τα κόµµατα –πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας- που εγκλωβίζουν και περιορίζουν το ζήτηµα στη διαχείριση του δηµοσιονοµικού χρέους µε προτάσεις
διαχειριστικής αντιµετώπισης του χρέους πασπαλισµένες σε ορισµένες περιπτώσεις και µε µπόλικες έντονες δόσεις ριζοσπαστικότητας.
Η βάρβαρη, λοιπόν, επίθεση που έχετε εξαπολύσει και η κλιµάκωσή της απέναντι στη λαϊκή οικογένεια και στην εργατική
τάξη πρώτα και κύρια συνδυάζεται άµεσα µε τους εκβιασµούς,
τις απειλές, την τροµοκρατία, τον αυταρχισµό. Κάνετε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκρύψετε τον πραγµατικό εχθρό του
λαού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε
Πρόεδρε, στο χρόνο που ολοκλήρωσαν και οι προηγούµενοι εισηγητές. Υπήρχε µία ανοχή από το Προεδρείο και για τους δύο
προηγούµενους εισηγητές. Στο πλαίσιο αυτό κι εγώ θα ολοκληρώσω στο χρόνο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Απ’ αυτήν, λοιπόν, την άποψη, ανεξάρτητα από τις λαϊκές διαθέσεις, είναι συγκεκριµένα τα κέντρα τα οποία προβάλλουν τη
λογική ότι και οι τριακόσιοι φταίνε. Για ποιο λόγο το λέµε αυτό;
Διότι µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία, όπως η σουπιά χύνει το µελάνι για να προστατευθεί, έτσι κι εσείς χύνετε το µελάνι για να
προστατέψετε τους κεφαλαιοκράτες και βεβαίως δεν φοβάστε
να θυσιάσετε ακόµα και κάποιον από το πολιτικό προσωπικό που
υπηρετεί τους κεφαλαιοκράτες, αρκεί και µόνο να µη στοχοποιηθούν οι βασικοί υπεύθυνοι που είναι το µεγάλο κεφάλαιο και η
δράση του, που είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τα προβλήµατα τα οποία βιώνει ο λαός σήµερα στην Ελλάδα, αλλά όχι µόνο
στην Ελλάδα.
Αποκαλύπτεται περίτρανα τις τελευταίες µέρες το τι φοβάται
το σύστηµα, οικονοµικό και πολιτικό. Φοβάται την οργανωµένη
λαϊκή πάλη, τις απεργίες. Είναι τυχαίο µήπως το ότι η Νέα Δηµοκρατία εξέφρασε το ταξικό της µίσος απέναντι στην περιφρούρηση της απεργίας στο λιµάνι; Αυτό, βεβαίως, αποκαλύπτει
περίτρανα ότι η εναλλακτική της πολιτική -την οποία εδώ πέρα
προσπαθούν µε διάφορες δόσεις φιλολαϊκισµού να προασπίσουν- δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποφασιστικά να υλοποιηθούν τα µέτρα που
εξυπηρετούν το µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας. Βεβαίως η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει την οργανωµένη λαϊκή πάλη αξιοποιώντας, στήνοντας τις γνωστές προβοκάτσιες.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, των κέντρων των καθοδηγητών αυτών
των ενεργειών, Αστυνοµία και κουκουλοφόροι εξυπηρετούν τον
ίδιο ενιαίο στόχο. Ποιος είναι αυτός; Αφ’ ενός µεν να προσπαθήσουν να χτυπήσουν το λαϊκό κίνηµα και ταυτόχρονα, να επιδράσουν στη λαϊκή συνείδηση ότι µε την εκτεταµένη βία η Κυβέρνηση θέλει να αποδειχθεί ότι είναι ανίκητη, ότι δεν µπορεί τίποτα
να τη σταµατήσει απέναντι στον «οδοστρωτήρα» τον οποίο θέλει
να εφαρµόσει.
Εµείς το λέµε καθαρά: Είναι βαθύτατα γελασµένοι εάν έχουν
αυτήν την αντίληψη. Το ποτάµι της λαϊκής οργής δεν γυρίζει
πίσω και δεν θα τα καταφέρουν η Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα
«παπαγαλάκια» του συστήµατος και οι διάφοροι πρόθυµοι που
θέλουν να τη στηρίξουν και οι τροικανοί ούτε µε τον αυταρχισµό
ούτε µε τους εκβιασµούς ούτε µε τις απειλές να επιλέξουν ανάµεσα στο «σφαγείο» των δικαιωµάτων τους και της ζωής τους και
στη χρεοκοπία, δηλαδή να επιλέξουν ανάµεσα στη Σκύλλα και
στη Χάρυβδη. Αυτό ο λαός, µπορεί και πρέπει να το ξεπεράσει
γιατί υπάρχει διέξοδος και η διέξοδος είναι µία και µοναδική, να
αλλάξει χέρια η εξουσία, να φύγει η εξουσία από τα χέρια των
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µονοπωλίων και να περάσει στα χέρια του λαού για να οργανώσει
ο λαός, ο άµεσος παραγωγός του πλούτου, µία οικονοµία που
να ικανοποιεί τις σύγχρονες και διευρυµένες ανάγκες κι όχι το
κέρδος, αποδεσµευµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε ταυτόχρονη διαγραφή του δηµόσιου χρέους.
Αυτό, βεβαίως, θα είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης των αγώνων της οργάνωσης της πάλης σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, σε
κάθε περιοχή και συνοικία. Η κοινωνική συµµαχία των στρωµάτων των εργαζόµενων, των επαγγελµατιών, της φτωχής αγροτιάς, της νεολαίας των λαϊκών στρωµάτων θα έχει ως στόχο την
αλλαγή της εξουσίας. Άρα, δηλαδή, η προϋπόθεσή της είναι η
συνάντηση και η συµπαράταξή της µε το ΚΚΕ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
Θα καταθέσουµε τις αιτήσεις για την ονοµαστική ψηφοφορία
και δηλώνουµε ότι θα αποχωρήσουµε από τη συζήτηση, γιατί δεν
πιστεύουµε ότι µε επιµέρους µικροδιορθώσεις µπορεί να αλλάξει
αυτό το έκτρωµα που συζητούµε τώρα.
(Στο σηµείο αυτό οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος αποχωρούν από την Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κύριε Σταµάτη, είπαµε προηγουµένως και µε τον προηγούµενο Πρόεδρο ότι δεν έχετε το λόγο και δεν υπάρχει διαδικασία
να έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν υπάρχει το δικαίωµα του Βουλευτή να διατυπώσει µια φράση; Ένα δικαίωµα πέραν του Κανονισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν προβλέπεται καθόλου από τον Κανονισµό. Ειλικρινά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και σήµερα δεν προβλεπόταν από
τον Κανονισµό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Προσέξτε. Αν θέλετε πείτε στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο να διατυπώσει
οτιδήποτε. Αλλιώς…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αν σας ενοχλεί η παρουσία Βουλευτών...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, βέβαια. Μα τι
λέτε τώρα; Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Χωρίς να µπορούν οι Βουλευτές να
πάρουν το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Διαδικασίες συµφωνηµένες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με βάση τον Κανονισµό…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για τόσο σηµαντικά νοµοθετήµατα
η Κυβέρνηση έχει σκοπό να ακολουθήσει αυτήν τη διαδικασία;
Αν έχει σκοπό να ακολουθήσει τη διαδικασία µε την οποία οι
Βουλευτές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Τότε θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι αποχωρώ. Καταλάβατε;
Είναι πολύ σοβαρή η ερώτηση που θέλω να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορεί να γίνει.
Δεν µπορεί να τεθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Βασιζόµενοι σε ένα Κανονισµό που
τελικά δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο Κανονισµός πρέπει να σας θυµίσω µε κάθε σεβασµό…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και εδώ θα περιοριζόµαστε σε ένα
Κανονισµό που δεν ξέρω ποιος ψήφισε.
Ακούστε να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορεί να γίνει
έτσι διάλογος. Δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ακούστε επί της ουσίας. Αφήστε µε
να εκφραστώ και, επιτέλους, να πάρω µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορώ να σας
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δώσω το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μην είστε τυπολάτρης. Η ουσία µετράει.
Ο λαός αυτός βρίζει εµάς όλους χωρίς πολλοί από εµάς να το
δικαιούµαστε.
Αφήστε µε να εκφραστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορώ να σας
αφήσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Θέλω να πάρω µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορώ να
δεχθώ αυτήν τη διαδικασία. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ σα Βουλευτής όπως και πολλοί
συνάδελφοι υβρίζονται για τριάντα πέντε ηµέρες. Λοιδορούνται.
Κάποιοι έχουν απειληθεί. Και εσείς δεν µε αφήνετε να κάνω µια
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ξέρετε ότι σας
εκτιµώ, αλλά δεν µπορείτε να συνεχίσετε έτσι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Λυπάµαι. Το Προεδρείο προσπαθεί
να εµποδίσει Βουλευτές να µιλήσουν ως…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο,
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν µπορείτε να συνεχίσετε έτσι.
Έχετε το λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Σταµάτη.
Νοµίζω ότι κάθε Βουλευτής έχει το δικαίωµα να ζητήσει το
λόγο, πρώτον, επί του Κανονισµού και δεύτερον, για προσωπικό
θέµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα µιλήσει τώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ροντούλη,
στον κ. Βορίδη δεν έχω δώσει ακόµα το λόγο. Ο κ. Βορίδης ήρθε
για να διευκολύνει τη διαδικασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ εσείς πάντα δείχνετε διάθεση κατανόησης.
Κάθε Βουλευτής έχει το δικαίωµα και επί του Κανονισµού να
ζητήσει το λόγο όποτε θέλει και για προσωπικό θέµα. Ο κύριος
συνάδελφος σας ζητάει το λόγο επί του Κανονισµού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ µετά τον κ. Βορίδη να του δώσετε το λόγο για
ένα λεπτό, να εξηγήσει ποιο είναι το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεφαλογιάννη, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό µπορεί να γίνει µε
βάση το άρθρο 67 του Κανονισµού που λέει ότι όταν προκύπτει
θέµα για παραβίαση συγκεκριµένης διάταξης του Κανονισµού ή
για τη µη τήρηση σειράς κ.λπ., πρέπει να υποβληθεί εγγράφως
στον Πρόεδρο της Βουλής από δυο τουλάχιστον Βουλευτές.
Μπορείτε να τηρήσετε αυτήν τη διαδικασία, να βάλετε και εσείς
µια υπογραφή και να δούµε το αίτηµα στο πλαίσιο του Κανονισµού.
Κύριε Βορίδη, έχετε το λόγο τώρα.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, ειδικός αγορητής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για εννέα λεπτά, ή παραπάνω
µε τη σχετική παραβίαση που έχει γίνει και για τους υπολοίπους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητώντας επί της αρχής του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου
ενδεχοµένως και θα αρκούσε για εµάς να πούµε ότι εφόσον είναι
ένας νόµος εφαρµοστικός του µεσοπροθέσµου κατά λογική ακολουθία δε γίνεται να έχουµε καταψηφίσει το µεσοπρόθεσµο και
να συζητούµε για το αν θα ψηφίσουµε ή δεν θα ψηφίσουµε το
συγκεκριµένο νόµο.
Ευχής έργον, για εµάς τουλάχιστον, στο βαθµό που καταψηφίσαµε το µεσοπρόθεσµο, θα ήταν να µην εφαρµοστεί ποτέ το
µεσοπρόθεσµο. Άρα, προφανώς να καταψηφίσουµε και το συγκεκριµένο νόµο.
Εδώ νοµίζω ότι ανακύπτουν περαιτέρω ζητήµατα. Παραδείγµατος χάριν: Θα µπορούσε κάποιος να συµφωνεί µε τις αποκρατικοποιήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ή µε ορισµένες από
αυτές. Εδώ, όµως, τα ατοπήµατα του µεσοπροθέσµου συνεχίζουν κι ως προς τη διαδικασία.
Πρώτο ζήτηµα το οποίο έχει να κάνει µε τις αποκρατικοποιήσεις, γιατί αφορά αυτόν το νόµο: Μπορείς στα σοβαρά να κά-
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νεις αποκρατικοποίηση σε συµφέρουσα τιµή, έχοντας προσδιορίσει το χρόνο πωλήσεως εκ των προτέρων; Πώς γίνεται αυτό;
Αυτό επηρεάζει τη χρηµατιστηριακή αξία. Αν ξέρω ότι υπάρχει
µία δέσµευση ότι ένα περιουσιακό στοιχείο θα πωληθεί µία συγκεκριµένη στιγµή, δεν είναι σαφές ότι οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές πρόκειται να αναµείνουν µέχρι του τελευταίου χρονικού
σηµείου, ώστε να επιτύχουν τη συµφερότερη τιµή; Δεν τα λέµε
αυτά όταν κάνουµε αποκρατικοποιήσεις. Όταν κάνουµε οποιαδήποτε µεταβίβαση µετοχών δεν τα λέµε. Ανοίγει µία συζήτηση. Δεν
υπάρχει δέσµευση. Μπορεί να καταλήξει, µπορεί να µην καταλήξει, γιατί διαπραγµατευόµαστε.
Υπάρχουν άνθρωποι στην Κυβέρνηση που έχουν ασχοληθεί µε
το ζήτηµα, έχουν επαφή µε το αντικείµενο, κάνουν διαπραγµατεύσεις εµπορικές κι έχουν κάνει διαπραγµατεύσεις µεταβιβάσεως µετοχών, επιχειρήσεων, για να µας πουν αν το έχουν κάνει
ποτέ έτσι, αν είπαν, δηλαδή, ότι, ξέρετε, έχουµε χρόνο καταληκτικό την τάδε του µηνός όπου θα έχουµε οπωσδήποτε πουλήσει
το περιουσιακό στοιχείο; Πρώτο ζήτηµα.
Δεύτερο ζήτηµα: Υποθέτω ότι στη Βουλή έρχεται µία συγκεκριµένη διαδικασία, προκειµένου να τύχει της εγκρίσεώς της και
να πείσει τη Βουλή ότι αυτή είναι η καταλληλότερη, η σωστότερη, η ορθότερη διαδικασία. Και για να πειστεί το ελληνικό Κοινοβούλιο να την ψηφίσει, τι προϋποθέτει αυτό; Προϋποθέτει ότι
θα πειστούµε για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Διότι εδώ –το τονίζω- δεν διαφεντεύουµε το τσιφλίκι του παππού µας το οποίο το
πουλάµε σε όποια τιµή θέλουµε, όποια ώρα θέλουµε. Είναι δηµόσια περιουσία και προφανώς όλοι είµαστε υπόλογοι στον ελληνικό λαό για τις όποιες επιλογές κάνουµε, για τον τρόπο
διαχειρίσεως.
Μάλιστα. Τι λέει εδώ η Κυβέρνηση ότι θα κάνει; Θα φτιάξει λέει
ένα ταµείο -το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου- στο οποίο αυθωρεί και παραχρήµα, αµέσως, θα µεταβιβάσει όλα τα προς αξιοποίηση, εκµετάλλευση, πώληση περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου. Μετοχές, άυλες αξίες,
δικαιώµατα, ακίνητα. Εν συνεχεία, αυτό το ταµείο θα προχωρήσει
στην αξιοποίησή τους. Μάλιστα. Κι αν ρωτήσει το ελληνικό Κοινοβούλιο, µε ποια διαδικασία θα προχωρήσει στην αξιοποίησή
τους; Ποια είναι η διαδικασία; Εντάξει, το ταµείο. Πώς θα την
κάνει την αξιοποίηση αυτό το ταµείο;
Ξέρετε τι µας απαντάει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου; Λέει:
Η αποτίµηση της αξίας θα γίνει σύµφωνα µε όσα ορίζει –αυτό το
λέει το άρθρο 5 ή 6- το άρθρο 8. Κι αν πάτε στο άρθρο 8, θα δείτε
ότι λέει πως αυτό θα καθοριστεί από έναν κανονισµό που θα εγκρίνει το ταµείο.
Με συγχωρείτε, στους Έλληνες Βουλευτές τι απαντήσατε
τώρα; Στην ελληνική Βουλή τι απαντήσατε ως προς τον τρόπο
αποτίµησης της περιουσίας; Ξέρετε τι απαντήσατε; Ότι το ταµείο
θα κάνει έναν κανονισµό που θα µας λέει πώς θα αποτιµηθεί η
περιουσία. Κι εµείς πρέπει να σας δώσουµε νοµοθετική εξουσιοδότηση γι’ αυτό; Εµείς πρέπει να συµφωνήσουµε τώρα σε αυτό;
Εµείς, λοιπόν, που θέλουµε ορισµένα να αποκρατικοποιηθούν,
αλλά ταυτόχρονα θέλουµε να ξέρουµε τον τρόπο, θέλουµε να
ξέρουµε το πώς θα προσδιοριστεί το τίµηµα, θέλουµε να ξέρουµε ότι θα γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση αυτής της περιουσίας,
πρέπει να συµφωνήσουµε; Εσείς µας ζητάτε λευκή επιταγή, ώστε
ένα ταµείο να κάνει ό,τι θέλει.
Ποιοι είναι σε αυτό το ταµείο; Είναι άνθρωποι που επιλέγει η
Κυβέρνηση. Δεν είναι, όµως, µόνο αυτοί. Είναι και δύο οι οποίοι
συµµετέχουν στο διοικητικό συµβούλιό του χωρίς δικαίωµα
ψήφου, αλλά για να παρατηρούν. Ποιοι δύο; Αυτοί οι δύο είναι
οι εκπρόσωποι των δανειστών µας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Η Κυβέρνηση -µε την έγκριση του ελληνικού Κοινοβουλίου στο
βαθµό που ενεκρίθη πλέον το µεσοπρόθεσµο- ανέλαβε πολιτικές
δεσµεύσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Οι πολιτικές δεσµεύσεις, οι οποίες εκφράστηκαν µέσα στο µεσοπρόθεσµο είναι ότι θα προχωρήσει στην αξιοποίηση συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δεν είναι αρκετό; Πρέπει
να είναι και κάποιοι, οι οποίοι θα εποπτεύουν τη λειτουργία;
Έχουµε φτάσει σε αυτόν το βαθµό ηγεµονικής συµπεριφοράς;
Διότι πλέον δεν είναι το ζήτηµα του ότι δανειστήκαµε χρήµατα.
Πλέον το ζήτηµα είναι ότι ο δανειστής µας δεν µας αφήνει καν
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να κάνουµε κουµάντο στο πώς θα τον αποπληρώσουµε. Πρέπει
να είναι εκεί για να εποπτεύσει τη διαδικασία, την κάθε πράξη.
Υπάρχει –λέει- και ένα συµβούλιο εµπειρογνωµόνων άνευ της
γνωµοδοτήσεως του οποίου παράγεται ακυρότητα των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου, στο οποίο επταµελές συµβούλιο εµπειρογνωµόνων τα τρία µέλη είναι διορισµένα από τους
δανειστές µας. Ε, δεν τους το δίνουµε όλο, να µας πουν και τι
θέλουν, να µας ανακοινώσουν και τα αποτελέσµατα να τελειώνουµε.
Σε αυτό τώρα πρέπει να συµπράξει η ελληνική Βουλή; Εγώ
ρωτάω τη Νέα Δηµοκρατία. Το εγκρίνετε αυτό; Αυτήν τη διαδικασία θα την ψηφίσετε; Εγώ σας λέω να δούµε το ζήτηµα της
αποκρατικοποίησης και να το δούµε αποτελεσµατικά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μάλλον εκεί να κοιτάζετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άκουσα ότι υπάρχει η σκέψη να ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάποια άρθρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι. Χαίροµαι πολύ.
Άκουσα ότι υπάρχει αυτή η σκέψη, να ψηφίσετε το ταµείο και
τη λειτουργία του. Το ταµείο έχει αυτές τις ρυθµίσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να θυµάστε συγκεκριµένα
άρθρα για να σας πούµε ναι ή όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Κεφαλογιάννη, για εµένα η
ουσία είναι ότι µπορεί κάλλιστα κάποιος να είναι….
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συµφωνούµε µε αυτά που
λέτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορεί κάποιος να είναι υπέρ των
αποκρατικοποιήσεων, αλλά να βλέπει ότι εδώ υπάρχει µια δραµατική διαδικασία.
Έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα που συνδέεται, βεβαίως, µε τις
αποκρατικοποιήσεις. Έρχοµαι στο κοµµάτι της ακίνητης περιουσίας. Λέει η Κυβέρνηση: «Δώστε µου τη δυνατότητα» αυτό ζητά
από εµάς να εγκρίνουµε «να παρακάµψω όλη την πολεοδοµική
νοµοθεσία, να φτιάξω ειδική ουσιαστικά πολεοδοµική νοµοθεσία
για την αξιοποίηση των ακινήτων». Υπάρχει περίπτωση να γίνει
αυτό; Υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό; Καταλαβαίνουµε τι
ζητείται αυτήν τη στιγµή; Ακούστε το επιχείρηµα για να περάσει,
γιατί νοµικώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα περνούσε ποτέ. Είναι –
λέει- έκτακτες οι συνθήκες. Υπάρχουν λόγοι µείζονος εθνικού
συµφέροντος. Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να τα παρακάµψουµε
όλα.
Εγώ έχω ασκήσει σφοδρότατη κριτική –το ξέρετε- στη πολεοδοµική µας νοµοθεσία. Είναι πολύπλοκη, είναι δαιδαλώδης, είναι
γραφειοκρατική, είναι αντιπαραγωγική, πολλές φορές είναι υπερβολική, δεν πετυχαίνει έτσι όπως είναι καν το αποτέλεσµα που
είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την κατανόησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μάλιστα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θα δεχόµουν –και αυτό το λέω στην Κυβέρνηση- να µας φέρνετε οργανωµένα σχέδια αναπτύξεως συγκεκριµένων ακινήτων
και εκεί να συζητήσουµε τις κάµψεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θέλουµε να
αναπτύξουµε το Ελληνικό. Τι ορίζει; Ποιες είναι οι χρήσεις γης
που έχουµε στο Ελληνικό; Αυτές. Ποιος είναι ο συντελεστής δόµησης που έχουµε στο Ελληνικό; Αυτός. Να δούµε ενδεχοµένως
εξαιρετική νοµοθεσία για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Γιατί
όµως; Γιατί έχουµε στο µυαλό µας τι θέλουµε να φτιάξουµε στο
Ελληνικό. Θέλουµε να φτιάξουµε γήπεδα γκολφ. Θέλουµε να
φτιάξουµε ένα µεγάλο τουριστικό πάρκο. Θέλουµε να φτιάξουµε
παραθεριστική κατοικία. Δεν ξέρω. Αν έχουµε στο µυαλό µας τι
έχουµε να κάνουµε στο Ελληνικό, µπορούµε να φτιάξουµε νοµοθεσία που ενδεχοµένως µε τη λογική την έκτακτη να µπορούσε
να αντέξει στο συνέλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Παίρνω όµως όλα τα ακίνητα και χωρίς να λέω τι ακριβώς έχω
στο µυαλό µου να κάνω αρχίζω και λέω ότι θα καµφθεί η πολεοδοµική νοµοθεσία;
Και τι θα συµβεί, παραδείγµατος χάριν, µε τα όµορα ακίνητα,
άλλες διατάξεις που υπάρχουν µέσα και οι οποίες καταργούν εµ-
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πράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών πάνω στα ακίνητα του δηµοσίου;
Δηλαδή, αφαιρούν περιουσία πολιτών µε έκτακτες διαδικασίες
απαλλοτριώσεως και ορισµένες φορές –το γράφει και η Επιστηµονική Έκθεση και θα έλεγα να της ρίξετε µια µατιά, γιατί θα συναντήσετε πρόβληµα σ’ αυτό- καταργώντας δικαιώµατα που
υπάρχουν πάνω στα ακίνητα, χωρίς καν τη διαδικασία της απαλλοτριώσεως. Μα τι πράγµα συζητάµε; Πώς είναι δυνατόν να ψηφιστούν αυτά από το ελληνικό Κοινοβούλιο;
Περνώ στο τρίτο τµήµα. Ακούστε κάτι άλλο. Ξέρετε, έχουµε
ένα Εµπράγµατο Δίκαιο, έναν Αστικό Κώδικα. Τον έχουµε τον
έρµο από το 1946. Μάθαµε και µεγαλώσαµε µε αυτόν, µε την κυριότητα, µε τη νοµή, µε την κατοχή. Ξέρουµε τα βάρη, τις υποθήκες, τις προσηµειώσεις, ξέρουµε τι µας γίνεται. Υπάρχει
διάκριση ψιλής κυριότητας, ξέρουµε τι σηµαίνει µίσθωση, αν και
αυτό είναι Ενοχικό. Ξέρουµε, λοιπόν, τι είναι όλα αυτά.
Τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, για να αξιοποιήσει καλύτερα τα ακίνητα, θέλει να φτιάξουµε ένα καινούργιο
δικαίωµα, το δικαίωµα στην επιφάνεια. Τι είναι το δικαίωµα στην
επιφάνεια;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχετε κάνει Βυζαντινό-Ρωµαϊκό παλιά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να σας πω την αµαρτία µου, κύριε
Υπουργέ, αν και υποθέτω πως τώρα δεν µε ρωτάτε µε την ιδιότητά σας του καθηγητού…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μην απαντάτε, αστειεύοµαι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Η αλήθεια είναι ότι δεν το θυµάµαι
από το Ρωµαϊκό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή διάβασα τώρα για
να ενηµερωθώ, πράγµατι είναι θεσµός που υπήρχε, αν και όχι
έτσι ακριβώς όπως εισάγεται τώρα. Ακούστε, όµως, τι λέει και τι
µας προτείνει η Κυβέρνηση. Θα φτιάξουµε ένα θεσµό Εµπραγµάτου Δικαίου, ειδικό µόνο για τα ακίνητα του δηµοσίου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δυνητικά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ο θεσµός δεν είναι δυνητικός, ο θεσµός δηµιουργείται. Η χρήσις του είναι δυνητική. Ο θεσµός φτιάχνεται, όµως. Εδώ νοµοθετούµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για να εφαρµοστεί, φτιάχνεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κανένας θεσµός δεν είναι υποχρεωτικός. Αν δεν θες να µισθώσεις, δεν µισθώνεις. Αν δεν θες να
πουλήσεις, δεν πουλάς. Όµως, και η πώληση και η µίσθωση
υπάρχουν, είναι διαπλασµένες νοµικά.
Διαπλάθουµε, λοιπόν, εµείς εδώ ένα νοµικό θεσµό, το θεσµό
της επιφανείας, για να κάνουµε τι; Για να δώσουµε στα δηµόσια
ακίνητα, σε κάποιον που θα πάρει αυτόν το θεσµό, µε κάποιο τίµηµα, τη δυνατότητα να χτίζει, χωρίς να αποκτά την κυριότητα.
Οπότε, αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα κάποιων ετών,
αυτός αποφασίζει να ασκήσει ή να µην ασκήσει ένα µονοµερές
δικαίωµα που του παρέχεται για περαιτέρω παράταση του χρόνου της επιφάνειας. Αυτό, γιατί το παρέχουµε, δεν έχω καταλάβει και µάλιστα, όχι στο δυνητικό, αλλά εδώ, έτσι όπως
διαπλάθεται -διότι αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο
συµφωνίας- εµείς το βάζουµε να το ασκεί από τώρα, εκ του
νόµου. Εν πάση περιπτώσει, όµως, αφού το κάνουµε αυτό, γιατί
γίνεται; Για να µπορεί να πάρει το ακίνητο, λέει, να χτίσει και µετά
να µας µένει το ακίνητο ύστερα από πενήντα ή ογδόντα χρόνια.
Ερώτηση: Τι θα γίνει, εάν εν τω µεταξύ το δηµόσιο αποφασίσει
να πωλήσει την κυριότητα, παρ’ ότι εδώ υπάρχει η επιφάνεια, και
αποκτήσει την κυριότητα ιδιώτης και άρα δεν θα µπορεί να υπάρχει η επιφάνεια τώρα εδώ, γιατί πλέον το δηµόσιο κτήµα δεν θα
είναι δηµόσιο κτήµα, αλλά θα είναι ιδιωτικό; Τι θα αρχίσει να
κάνει; Εδώ, δηλαδή, φτιάχνουµε πράγµατα τα οποία είναι νοµικά
εκτρώµατα, παραλογισµοί, ιδιαίτερες συνθήκες, που δεν ξέρω
ποιος τις ζητά και γιατί. Για να το πω διαφορετικά, δεν ξέρω και
τι του λύνουν του ανθρώπου. Γιατί εµείς κάλλιστα δεν θα µπορούσαµε να µισθώσουµε το ακίνητο για πενήντα ή για ογδόντα
χρόνια, να µας προκαταβάλει όλο το µίσθωµα τώρα και να
έχουµε τακτοποιηµένη τη σχέση, να µην υπάρχει κανένα ζήτηµα
και να χτίσει ο άνθρωπος και να κάνει ό,τι θέλει; Ποία η χρεία
αυτού του ειδικού θεσµού της επιφανείας, που διασπά το Αστικό
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µας Δίκαιο άνευ λόγου;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Αυτό από κάποιο ευρωπαϊκό
κράτος το έχουν δει…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κάποιος, κάπου, το σκέφτηκε και το
ζήτησε. Τους φάνηκε καλή ιδέα. Να πω, όµως, κάτι. Τώρα είµαστε υποχρεωµένοι να δανειζόµαστε. Δεν θα ξεφτιλίσουµε και τον
Αστικό Κώδικα, επειδή πρέπει να δανειστούµε. Δάνειο παίρνουµε, είπαµε!
Πάµε τώρα παρακάτω. Φορολογικό. Με συγχωρείτε πολύ.
Υπάρχει καµµία εξήγηση; Τι πιστεύετε ότι θα επιτύχει κάποιος µε
αυτούς τους φόρους, οι οποίοι είναι εντελώς, µα εντελώς παράλογοι; Αυτός ο τόπος -το λέµε και το ξαναλέµε- ότι είναι όµορφος, ότι είναι ευλογηµένος, ότι έχει πολύ ήλιο, ότι έχει θάλασσα,
ότι περνάµε ωραία, ότι είναι µια χαρά, ότι είναι από τα βασικά
µας πλεονεκτήµατα. Μάλιστα. Και επειδή είναι έτσι όµορφος, µία
από τις ωραίες συνήθειες που έχουµε σε αυτήν την πατρίδα είναι
ότι πηγαίνουµε και σε καµµιά ταβέρνα που έχει και κανένα ουζάκι, πίνουµε κανένα κρασάκι παραπάνω, έχει ωραία µπαράκια,
ο κόσµος γενικά περνάει καλά. Είναι εξωστρεφής κόσµος και
περνάει καλά.
Είχαµε πει να βάζουµε ένα ΦΠΑ 10%, να µην πειράζουµε τους
ανθρώπους τουλάχιστον. Παρεµπιπτόντως δουλεύει πολύς κόσµος στα µπαράκια, στις ταβέρνες και µάλιστα νέος κόσµος.
Δουλεύουν νέα παιδιά. Συντελεστής ΦΠΑ. Από το 10% στο 23%.
Τι διάλεξαν να κάνουν οι άνθρωποι σε αυτό το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό κοµµάτι. Αυτό βρήκαν να χτυπήσουν. Από το 10%
στο 23%. Δείτε τα αντικειµενικά κριτήρια. Τα έχετε δει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και θα πω για τη φορολογία περισσότερα, φαντάζοµαι, στην επί των άρθρων συζήτηση. Λέω µόνο
αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ολοκληρώνω.
Αντικειµενικά, να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή µε αντικειµενικά
κριτήρια. Έχει κανείς αντίρρηση; Όχι. Έχουµε, όµως, όλοι συµφωνήσει ότι τα αντικειµενικά κριτήρια πρέπει να έχουν ένα στοιχειώδη ορθολογισµό; Μάλιστα. Ποιο είναι το τεκµήριο
διαβιώσεως για κάποιον που έχει αυτοκίνητο 1.200 κυβικών; Ξέρετε τι λέει; Τέσσερις χιλιάδες ευρώ το χρόνο.
Εγώ θα ρωτήσω τους συναδέλφους το εξής: Επειδή έχετε αυτοκίνητο 1.200 κυβικά, ξοδεύετε 350 ευρώ το µήνα για το αυτοκίνητο; Τι είναι τα 350 ευρώ το µήνα; Θέλω να πω, ότι εδώ έχουµε
ξεφύγει εντελώς. Είναι παράλογος ο τρόπος των αποκρατικοποιήσεων. Εισάγονται θεσµοί, οι οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε
την ελληνική πραγµατικότητα. Ορίζονται αποκρατικοποιήσεις σε
τακτό χρονικό διάστηµα, την ώρα που ξέρουµε ότι αυτό δεν θα
αποφέρει κανένα οικονοµικό όφελος. Υπάρχει µια φοροεπιδροµή
άνευ προηγουµένου. Εποµένως, αυτός είναι ο τρόπος µε τον
οποίο υλοποιείται το µεσοπρόθεσµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι είναι τελείως
αδύνατο σε οποιονδήποτε, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
πιέσεως, να υπερψηφίσει τέτοια νοµοθετήµατα, τα οποία είναι
καταστροφικά για τον τόπο, για την οικονοµία και τελικώς καταστροφικά και για τους δανειστές µας, διότι εάν ο τόπος και η οικονοµία καταστραφεί, δεν πρόκειται και αυτοί ποτέ, µα ποτέ, να
πάρουν τα χρήµατά τους πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βορίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης, ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Κυβέρνησης, απευθύνοµαι ιδιαίτερα στους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, που µε τη συνδροµή της κ. Έλσας Παπαδηµητρίου,
που από ότι κατάλαβα εξέφραζε και περισσότερους από την εκ
δεξιών Αντιπολίτευση, υπερψηφίσατε πριν λίγες ώρες το µεσοπρόθεσµο µε τους περίφηµους εκατόν πενήντα πέντε.
Λύσατε το πρόβληµα µέσα στη Βουλή. Αυτό που δεν έχετε
λύσει, είναι το πρόβληµα που έχετε µε την κοινωνία. Όσους τόνους χηµικά και αν ρίξετε, όσο και αν γεµίσετε βία το κέντρο της
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Αθήνας, παίζοντας το παιγνίδι µε τη συνδροµή των κουκουλοφόρων και άλλων ακραίων στοιχείων, όπως οι δυνάµεις της Χρυσής
Αυγής, δεν µπορείτε να αλλάξετε ένα βασικό. Ότι πάνω από το
75% του ελληνικού λαού σε όλες τις δηµοσκοπήσεις είναι απέναντι σε αυτά τα µέτρα και µέσα σε αυτούς η πλειοψηφία των
ψηφοφόρων που σας έφερε στα κυβερνητικά έδρανα και στα
βουλευτικά έδρανα, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Εκεί έχετε ένα πρόβληµα και γι’ αυτό, στα µέτρα που εφαρµόζουν τις προβλέψεις
του µεσοπρόθεσµου -τον περίφηµο εφαρµοστικό που συζητούµε
τώρα µε την άθλια διαδικασία του κατεπείγοντος, που είναι απαράδεκτη κοινοβουλευτικά- τρέχετε, για να περάσετε µέσα σε
λίγες ώρες µέτρα 80.000.000.000 περίπου.
Για να καταλάβουν όσοι µας ακούν και µας βλέπουν, θέλετε
να περάσετε 7.000.000.000 ευρώ πρόσθετα µέτρα µέσα στο
2011, γιατί ο προϋπολογισµός σας έχει πέσει έξω κατά
7.000.000.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις προβλέψεις σας και
50.000.000.000 ευρώ µε διαδικασίες γενικού πωλητηρίου όπωςόπως και όσο-όσο υπό τη σκληρή επιτροπεία της τρόικας σε ένα
καθεστώς διεθνούς οικονοµικού ελέγχου και συνολικά, µέχρι και
το 2014, 28.500.000.000 ευρώ.
Γι’ αυτό πάτε να τα περάσετε σαν τον κλέφτη µέσα σε λίγες
ώρες. Για να αποφύγετε το λογαριασµό. Δεν θα τον αποφύγετε
ακόµη κι αν πάρετε και την αυριανή ονοµαστική ψηφοφορία µε
τους ίδιους περίπου αριθµούς.
Γιατί, κύριε Οικονόµου, θα σας ρωτήσει ο πολίτης, που του
λέτε, πλήρωσε κι άλλο µε φόρους, πλήρωσε κι άλλο µε µείωση
µισθών, πλήρωσε κι άλλο µε µείωση συντάξεων: «Καλά, ρε µεγάλε, εσύ δεν µου έλεγες ότι θα περιορίσεις τη φοροδιαφυγή,
ότι θα περιορίσεις της διαφθορά, ότι θα βάλεις και τους πλούσιους να πληρώνουν; Πού είναι τα αποτελέσµατά σου;»
Θα σας ρωτήσει αυτός που του κόψατε µισθούς και συντάξεις
και το 2010 άγρια και που κόψατε και το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων άγρια και το 2010 και το 2011 βυθίζοντας σε µεγαλύτερη ύφεση, σε µεγαλύτερη ανεργία: «Τι κάνατε για να περιορίσετε τις κρατικές, πελατειακές σπατάλες, τα ακριβά έργα, τις
ακριβές προµήθειες, τις απευθείας αναθέσεις, τα κολλητιλίκια,
που παράγουν έξοδα;» Δεν πρέπει να δώσετε λογαριασµό;
Και εν πάση περιπτώσει, γιατί πέσατε έξω στην υλοποίηση του
προϋπολογισµού, έτσι ώστε να µας λέει ο κ. Βενιζέλος ότι είναι
τα στοιχεία εξαµήνου µείον δύο δισεκατοµµύρια στα έσοδα, συν
ένα δισεκατοµµύριο στις δαπάνες; Και είναι µετριοπαθής, οι αποκλίσεις είναι µεγαλύτερες.
Πώς θα αποδώσετε, µε ποιους µηχανισµούς, µε ποια πολιτική
βούληση; Γιατί εσείς που αποδειχθήκατε κακοί µάγειρες στην
εφαρµογή µιας λανθασµένης συνταγής, που είναι το µνηµόνιο 2,
θα αποδειχθείτε αποτελεσµατικότεροι, δικαιότεροι, πιο ευαίσθητοι µε το µεσοπρόθεσµο, που είναι σκληρότερο, πιο άδικο και
πιο πιεστικό µε τον εφαρµοστικό του νόµο από το µνηµόνιο 1;
Εµείς θα ζητήσουµε ονοµαστική ψηφοφορία σε όλα τα άρθρα.
Δεν έχουµε τους δεκαπέντε που απαιτεί ο Κανονισµός, αλλά
βλέπω ότι και άλλες δυνάµεις το ζητούν, όπως το ΚΚΕ, που
έφυγε -ελπίζω αν υπάρξουν και άλλες δυνάµεις- έτσι ώστε όλοι
να πάρουν την ευθύνη τους.
Έρχοµαι σε ένα θέµα που είναι σοβαρό πολιτικό και αξιοπιστίας και συνέπειας και του Υπουργού και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου, -έχω την εκτίµηση- και του
Υφυπουργού, του κ. Οικονόµου, που είναι παρών. Αυτό το µεσοπρόθεσµο και ο εφαρµοστικός θα µεταφραστούν σε µία δανειακή σύµβαση, η οποία θα ετοιµαστεί µετά από κάνα-δυο µήνες.
Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης; Περιµένω να την ακούσω σήµερα. Αυτή η δανειακή σύµβαση νούµερο 2 θα έρθει στη Βουλή
για έγκριση ή απλώς για ενηµέρωση και συζήτηση;
Και η θέση της Κυβέρνησης είναι ότι απαιτείται έγκριση µε
εκατόν ογδόντα ψήφους, όπως έπρεπε να γίνει και υποστήριζε
ο κ. Βενιζέλος και είχαµε ζητήσει κι εµείς, αλλά δεν µας ακούσατε, και για τη δανειακή σύµβαση νούµερο 1, µε εκατόν
ογδόντα ή µε εκατόν πενήντα ένα;
Και εν πάση περιπτώσει πώς θα λύσετε και το παράδοξο, αν
αποφασίσετε πως χρειάζεται έγκριση και χρειάζεται αυτήν τη
φορά µε εκατόν ογδόντα για να υπηρετηθούν, λόγω του διακρατικού χαρακτήρα αυτής της σύµβασης, και κάποιες προβλέψεις
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συνταγµατικές, πώς θα αντιµετωπίσετε και µια εκκρεµότητα
ντροπής που έχετε;
Η δανειακή σύµβαση νούµερο 1, κύριε Οικονόµου, έχει κατατεθεί ως νοµοσχέδιο από τις 3 Ιουνίου 2010 στη Βουλή µε υπογραφή Παπακωνσταντίνου και δεν την έχει φέρει ακόµα το
Προεδρείο της Βουλής και η Κυβέρνηση στη Βουλή ούτε καν για
συζήτηση. Δεν είναι ένα θέµα δηµοκρατίας αυτό; Το λέω, γιατί
ακούµε και πολλά µαθήµατα δηµοκρατίας από τον Υπουργό Οικονοµικών που είναι και συνταγµατολόγος.
Έρχοµαι στις µεγάλες κατηγορίες που θίγει αυτό το νοµοσχέδιο, προσπαθώντας να αναλύσω τα κύρια σηµεία και ό,τι δεν
προλάβω, θα το πω αύριο στα άρθρα.
Ταµείο. Άρθρα 1 έως 9. Το εργαλείο µε το οποίο θα πωληθούν
σε συνθήκες ύφεσης χαµηλών αποτιµήσεων στο Χρηµατιστήριο
και στη χρηµαταγορά µπιρ παρά, όπως-όπως και όσο-όσο και µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ό,τι έχει µείνει από τα «ασηµικά»
του δηµοσίου. Καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο, ηλίθιο, να λες ότι θα πουλήσω οπωσδήποτε το Μάιο της τάδε χρονιάς το τάδε φιλέτο, την τάδε κερδοφόρα επιχείρηση, το τάδε
πανάκριβο οικόπεδο µαζί µε τον αιγιαλό του, την παραλία του και
θα φτιάξετε και λιµάνια; Και το δίνω σ’ ένα ταµείο που απαγορεύεται να µου το επιστρέψει; Διότι αυτήν την δικλίδα βάζετε,
ότι ό,τι παραχωρήσετε στο ταµείο, ακόµα και εάν προσφέρονται
εξευτελιστικά τιµήµατα, δεν µπορεί να πει το δηµόσιο «όχι, δεν
πουλάµε, ρε φίλε, το κρατάµε για καλύτερους καιρούς». Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι έγκληµα; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό
το µαζικό πωλητήριο θα ρίξει και την κτηµαταγορά και τις χρηµατιστηριακές αποτιµήσεις; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που λέει για τους επόµενους µήνες
κάθε δέκα µέρες µία πώληση είναι «περάστε, το αφεντικό τρελάθηκε και τα πουλάει τσάµπα»;
Και υπάρχει και ένα θέµα δηµοκρατίας, εθνικού φιλότιµου και
λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί δεχθήκατε στο πανίσχυρο Συµβούλιο
Εµπειρογνωµόνων µε επτά µέλη, τους τρεις να τους διορίζει η
τρόικα; Από πού και ως πού το δεχθήκατε αυτό; Σας το υπαγόρευσε η τρόικα; Το προτείνατε εσείς, επειδή είναι εθνικά ωφέλιµο
και χρήσιµο; Γιατί πρέπει να έχει και δύο µπάστακες στο διοικητικό συµβούλιο του ταµείου η τρόικα για να ενηµερώνονται; Δεν
αρκεί η αλληλογραφία, τα e-mail; Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι εκχώρηση κυριαρχίας, αποδοχή ενός καθεστώτος διεθνούς οικονοµικού ελέγχου;
Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέµα. Προτιµούσα να είναι ο κ.
Βενιζέλος παρών, αλλά είµαι βέβαιος ότι θα του το µεταφέρετε,
γιατί απαιτείται απάντηση µέσα στην Ολοµέλεια σήµερα. Ο κ. Βενιζέλος στις 12 Ιουνίου 2011, πριν από δύο εβδοµάδες δηλαδή,
σε µία µεγάλης κυκλοφορίας κυριακάτικη εφηµερίδα, είχε πει ότι
για κάθε ιδιωτικοποίηση, χρειάζεται να έρχεται χωριστός νόµος
για έγκριση στη Βουλή. Γιατί υπάρχουν και θέµατα ευθύνης των
ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό ως αρµόδιος
Υπουργός το αντικατέστησε στο άρθρο 3, παράγραφος 10 από
ένα «δύναται». Δύναται η Κυβέρνηση σε συνεννόηση µε την
τρόικα και το ταµείο, εάν γουστάρει, εάν θέλει, εάν επιτρέπει η
τρόικα, να φέρνει αυτήν την έγκριση µε νόµο στη Βουλή. Πού
πήγαν οι απόψεις του κ. Βενιζέλου; Εξατµίστηκαν µόλις έγινε
Υπουργός; Ποιος δεν τον αφήνει να κάνει πράξη τις βαθύτατες
πεποιθήσεις του; Γιατί υποθέτω ότι όταν δίνει µία συνέντευξη,
αυτά που λέει τα πιστεύει.
Δεν καταλαβαίνετε ότι αν έρθει µία πώληση, έτσι όπως την
έχετε ετοιµάσει, µε ένα ευτελές τίµηµα που είναι όσο τα ετήσια
κέρδη ή όσο τα κέρδη ενάµιση χρόνου, θα υπάρχουν θέµατα ευθύνης; Δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εµπλακεί η Βουλή; Δεν
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τηρηθούν κάποιες δεσµεύσεις για
να µην εγείρονται θέµατα µετά;
Μας λέει ο Υπουργός «ελάτε να µπείτε στο διοικητικό συµβούλιο του ταµείου».
Μα αυτήν την πολιτική, καλούνται να την υλοποιήσουν αυτοί
που την πιστεύουν, αυτοί που είναι έτοιµοι να συνεργαστούν και
να υποταχτούν και στα κελεύσµατα της τρόικας, αυτοί που έχουν
αποφασίσει να πουλήσουν όπως-όπως, όσο-όσο, κάθε δέκα
µέρες µια εταιρεία. Εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτήν την πολιτική, δεν είµαστε κατάλληλοι για να την υλοποιήσουµε. Βλέπω
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ότι έχουν αρχίσει οι συνεννοήσεις µε τη Νέα Δηµοκρατία για να
βρείτε ανθρώπους που θα τα υλοποιήσουν από κοινού. Έχετε
και προξενητή τον κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος προτείνει και ποιος
θα είναι ο πρόεδρος και κάνει τον πασαδόρο. Δεν ξέρω ποιος θα
καρφώσει.
Εµείς θέλουµε όµως να ελέγχουµε, διότι µπορεί να διαφωνούµε µε αυτήν την πολιτική, αλλά ως Βουλευτές και εκπρόσωποι
κάποιων που µας έστειλαν εδώ µε την ψήφο τους θέλουµε να
ελέγχουµε τους όρους, πολύ περισσότερο που σε αυτά τα
άρθρα –και το επισήµανε και ο κ. Βορίδης, ο οποίος είναι πολύ
φιλελεύθερος και θα ήθελε να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, αλλά
το επισήµανε ακόµη και αυτός- ο τρόπος µε τον οποίο αποτιµάται
η περιουσία είναι λευκή επιταγή στο διοικητικό συµβούλιο και
τους εµπειρογνώµονες µε βάση έναν κανονισµό που θα φτιάξουν. Δηλαδή, τι λέτε στους Βουλευτές; Λέτε στους Βουλευτές:
Εξουσιοδοτήστε µε να βάλω εγώ κάποια golden boys εγχώριας
κοπής µαζί µε κάποια golden boys που θα διορίσει η τρόικα, για
να πουλήσουν, να αξιοποιήσουν, να ξεπουλήσουν. Τα ρήµατα
ποικίλουν.
Ποια είναι η ουσία; Επειδή δεν ζούµε σε έναν κόσµο ουδέτερο,
ξέρουµε πολύ καλά ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρηµατικά συµφέροντα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που ενδιαφέρονται
από µια γονατισµένη ελληνική οικονοµία και από ένα υπερχρεωµένο ελληνικό κράτος να πάρουν, ει δυνατόν και τσάµπα, κοψοχρονιά, τα καλύτερα φιλέτα. Οργανώνονται συµµαχίες και πολλοί
από τους συµβούλους των ιδιωτικοποιήσεων έχει αποδειχθεί όχι
µόνο στην Ελλάδα, σε όλον τον κόσµο ότι είναι ατζέντηδες των
υποψηφίων αγοραστών. Τι φρένα θα µπουν εδώ για τον έλεγχο
του δηµοσίου συµφέροντος;
Έρχοµαι στα άρθρα περί πολεοδοµικής ωρίµανσης. Εκεί
υπάρχει µία απαράδεκτη φιλοσοφία, η οποία στο όνοµα της επιτάχυνσης, του ευπώλητου, του «να κάνουµε γρήγορα τις δουλειές» δίνει τα πάντα. Χαρακτηριστικό το άρθρο 14: Αυτός που
θα αγοράσει τα ακίνητα, τα φιλέτα του δηµοσίου, θα πάρει και
τον αιγιαλό, θα πάρει και την παραλία, θα µπορεί να φτιάξει και
λιµάνια για πενήντα χρόνια από ένα ταµείο το οποίο δεν θα µπορεί να το ελέγχει η Βουλή, απλώς θα ενηµερώνεται, µε µία πώληση που µπορεί να έρθει στη Βουλή, µπορεί να µην έρθει και
µε κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης του τιµήµατος οι οποίες θα
αποφασιστούν από την τρόικα και τους κολλητούς τους. Γιατί,
µη µου πείτε, αν έχετε βάλει στο νοµοσχέδιο ότι τρεις στους
επτά θα τους διορίζει η τρόικα, ότι έχετε τα κότσια να βάλετε και
ανθρώπους στο διοικητικό συµβούλιο του ταµείου που να µη σας
έχει πει το «ναι» η τρόικα πριν τους βάλετε.
Δικαίωµα επιφανείας, άρθρα 18 έως 26.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ την ίδια ανοχή, κύριε Πρόεδρε, µε τους προηγούµενους.
Τι είναι το δικαίωµα επιφανείας; Είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Η κλασική πασοκική µεθοδολογία να βαπτίζουµε το κρέας
ψάρι για να πουλάµε ευκολότερα το προϊόν και να παραµυθιάζουµε τους ψηφοφόρους µας ή τους πρώην ψηφοφόρους µας ή
τον ελληνικό λαό. Τι λέει; «Δεν πουλάω το ακίνητο, πουλάω την
επιφάνεια για ενενήντα εννιά χρόνια και ό,τι χτιστεί πάνω στην
επιφάνεια και στον αιγιαλό και στην παραλία κ.λπ. είναι αυτουνού
ο οποίος αγόρασε την επιφάνεια, αλλά εµείς δεν πουλάµε». Είναι
σαν το «οι βάσεις φεύγουν, ο αγώνας δικαιώνεται» του 1983. Και
θυµίζει εκείνον τον τραγέλαφο, κύριε Οικονόµου, που επακολούθησε τη συνέντευξη Τύπου της τρόικας πριν από κάµποσο καιρό
που βγήκαν και είπαν: «Συµφωνήσαµε ιδιωτικοποιήσεις πενήντα
δισεκατοµµύρια και µάλιστα γρήγορα».
Και εσκίσθη το παραπέτασµα του ναού! Βγήκε ο κ. Καρχιµάκης
και είπε: «Δεν θα µας πείτε εσείς τι θα κάνουµε. Δεν πουλάµε».
Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε: «Θα βάλουµε και στο Σύνταγµα
ότι απαγορεύεται να πουλάµε». Και µετά βάλατε στο νοµοσχέδιο
ό,τι είχε αναγγείλει η τρόικα, 50 δισ. µε γρήγορες διαδικασίες
και «πλακάκια» µε τη Νέα Δηµοκρατία! Όµως για να κρατήσετε
το «φερετζέ» ότι τάχα δεν πουλάτε, δηµιουργείτε αυτό το δικαίωµα της επιφανείας, το οποίο είναι νοµικός τραγέλαφος, για
να λέτε ότι «δεν πουλάµε, αλλά του επιτρέπουµε για εκατό χρό-
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νια να χτίζει στην επιφάνεια».
Έρχοµαι επ’ ολίγον στα φορολογικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσο πιο σύντοµα
γίνεται, σας παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, µε αυτό ολοκληρώνω.
Θα πω µερικά παραδείγµατα για να καταλάβετε τον παραλογισµό και την αδικία.
Επιβάλλεται τέλος επιτηδεύµατος σ’ όλους τους ελεύθερους
επαγγελµατίες: Το ίδιο σε έναν που έχει µικρό ψιλικατζίδικο στη
Σίκινο µε αυτόν που έχει ένα πανάκριβο bar restaurant στη Μύκονο! Το ίδιο, 300 ευρώ. Το ίδιο σ’ αυτόν που έχει ένα µικρό γαλακτοπωλείο της γειτονιάς µε αυτόν που έχει το Da Capo! Πού
είναι η κοινωνική δικαιοσύνη;
Να πάµε στο θέµα της έκτακτης εισφοράς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντοµα, αν
θέλετε, γιατί έχετε υπερβεί το χρόνο, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κλείνω λέγοντας το εξής. Τα
χειρότερα υπάρχουν στα τελευταία άρθρα και θα τα αναλύσω
στη συζήτηση επί των άρθρων.
Στο άρθρο 39, έχουµε δραστική περικοπή της στήριξης των
ανέργων µέσω της αυστηροποίησης των κριτηρίων για το πότε
µπορεί να στηρίζεται ένας άνεργος, σε µία χώρα που έχει τη µικρότερη στήριξη των ανέργων.
Άρθρο 43. Καθιερώνετε τους εργαζόµενους των 590 ευρώ µεικτά.
Άρθρα 40 έως 42: Ακόµη µεγαλύτερο ξεχείλωµα και ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας.
Άρθρο 44: Τσεκούρωµα στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά και
πάλι στο τέλος δραστική περικοπή ακόµη και του ΕΚΑΣ για τους
µισούς περίπου από τους δικαιούχους. Με συγχωρείτε, αλλά
είναι µέτρα ντροπής. Έτσι µόνον εξηγείται ότι τα φέρνετε σαν
τον κλέφτη, µε τις διαδικασίες του κατεπείγοντος. Όταν θέλετε
να περάσετε µέτρα 80 δισ. -50 δισ. από ιδιωτικοποιήσεις και άλλα
30 δισ. περίπου από άλλα οικονοµικά µέτρα- σε λίγες ώρες,
χωρίς να λέτε τι έγινε ένα χρόνο τώρα µε αυτήν τη λάθος, επικίνδυνη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθείτε µε το µνηµόνιο 2, όχι εκατόν πενήντα πέντε «ναι» δεν σας σώζουν, αλλά δεν
σας ξεπλένει ούτε ο Πηνειός ποταµός!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
κ. Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης, ζητεί να εγκριθεί άδεια απουσίας του από τις εργασίες του Σώµατος από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011 ως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011, για
προσωπικούς λόγους, στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Η Βουλή ενέκρινε
τη ζητηθείσα άδεια.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο, και θα έχετε και τον
αναλογούντα χρόνο υπέρβασης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µπορούσα να διανοηθώ ότι θα
έχω τον αναλογούντα χρόνο, διότι θα απεδείκνυα εν τοις πράγµασι ότι είµαι εχθρός του κατεπείγοντος, το οποίο θεωρώ ότι
είναι το πρέπον και το αρµόζον για την περίπτωση, αν ακολουθούσα το παράδειγµα των συναδέλφων που προλάλησαν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όσοι είναι υπέρ του χρόνου είναι εχθροί;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και εκτός από τους συναδέλφους που προλάλησαν,
οφείλω να σας πω ότι και οι ακούσαντες «ελάλησαν» µε πολλά
απ’ αυτά που ειπώθηκαν!
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή έγιναν και φιλοσοφικές αναφο-
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ρές στον Αριστοτέλη, στον Γκράµσι και σε διάφορους άλλους,
αφού σας διαβεβαιώσω για τη σοβαρή προσοχή που δίνω πάντοτε στους προσωκρατικούς, θα ξεκινήσω µε δύο έννοιες, τη συναίνεση και τον εκβιασµό, οι οποίες συζητιώνται πάρα πολύ εδώ.
Και, βεβαίως, δεν θα είµαι θεωρητικός. Θα αναφερθώ στο µεσοπρόθεσµο.
Όταν λέµε «συναίνεση» µας απαντούν ότι «την έχουµε τη συναίνεση», διότι σε πολλά µέτρα απ’ αυτά τα οποία προτείνουµε
συµφωνούν. Κι αυτό το κάνουν οι συνάδελφοι παρά το ότι ανήκουν σε άλλα κόµµατα κ.λπ..
Κατ’ αρχάς, η συναίνεση δεν απευθύνεται σε συναδέλφους
άλλων κοµµάτων. Απευθύνεται σε όλα τα µέλη του Κοινοβουλίου.
Και δεν ζητούµε συναίνεση στην µεταξύ µας συνεννόηση γιατί
αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Νοµίζετε ότι η απαίτηση του κόσµου
είναι να συνεννοηθούµε ως κόµµατα µεταξύ µας; Ο κόσµος αυτό
το θεωρεί τόσο ελάχιστο και τόσο ανεπαρκές που έχει στρέψει
τα µάτια του αλλού.
Όταν λέµε «συναίνεση», εννοούµε κάτι διαφορετικό, να συνεννοηθούµε για το τι συζητάµε και τι προσπαθούµε να κάνουµε και
για να δούµε εν συνεχεία αν συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε.
Εµείς αυτό το οποίο λέµε µε επιµονή εδώ και καιρό είναι ότι η
Ελλάδα έπρεπε να κάνει µια αναγκαστική προσγείωση κάτω από
δυσµενείς καιρικές συνθήκες και µε σκοπό –όχι να συντριβεί- να
έχει τις ελάχιστες δυνατές απώλειες κατά το δύσκολο αυτό εγχείρηµα και βεβαίως για να απογειωθεί στη συνέχεια.
Όµως, εδώ δεν συµφωνούµε. Εδώ γίνονται διάφορες περιγραφές. Άλλοι περιγράφουν µια οµαλή πτήση, υποβάλλουν ερωτήµατα για την ποιότητα του σέρβις, υποβάλλουν διάφορες
διαµαρτυρίες για το υψηλό κόµιστρο και βεβαίως ουδείς ενδιαφέρεται για το πώς –µετά την αναγκαστική προσγείωση και αφού
θα έχουµε περιορίσει τις ζηµιές και τα ανθρώπινα θύµατα- θα
µπορέσουµε να απογειωθούµε ξανά.
Περιγράφετε στην πραγµατικότητα µια άλλη κατάσταση, η
οποία δεν υπάρχει. Άρα, δεν έχετε καµµία συναίνεση. Συναίνεση
δεν είναι να συζητάµε. Βεβαίως, συζητάµε. Ούτε περιορίζεται η
συναίνεση στο να µη σπάµε τα κεφάλια µας µεταξύ µας. Αυτό
υπάρχει. Φθάνει; Δεν φθάνει. Σας ζητάµε να µιλάµε λογικά, να
συµφωνούµε στο τι κάνουµε. Εσείς δεν συµφωνείτε στο τι κάνουµε. Εσείς νοµίζετε ότι εδώ γίνεται κάτι άλλο.
Όµως, έχω να σας πω ότι συµβαίνει και κάτι πολύ χειρότερο.
Όχι απλώς περιγράφετε µια κατάσταση που δεν υπάρχει, αλλά
ασκείτε και κερδοσκοπία επ’ αυτής. Προφητεύετε καταστροφή,
προφητεύετε δηλαδή ότι θα γίνει η καταστροφή και έχετε συνδέσει και την πολιτική σας τύχη µε την επιβεβαίωση της καταστροφής. Ελπίζετε, δηλαδή, προφητεύοντας καταστροφές να
γίνει αυτοδικαιούµενη η προφητεία και να επιβεβαιωθείτε κοµµατικά.
Τι νόηµα έχει αυτό το πράγµα; Αν υποθέταµε ότι θα επιτρέπαµε να συµβεί αυτό το πράγµα, θα είχε κανένα νόηµα; Μήπως
πρέπει από τώρα να σας απονείµουµε όλα τα παράσηµα για την
καταστροφολογία και να απεµπολήσετε το δικαίωµα να την
ασκείτε;
Παρακαλώ θερµότατα σε τόσο κρίσιµες καταστάσεις να επικεντρωθούµε σε αυτό το οποίο συµβαίνει. Και αυτό που συµβαίνει δεν υπηρετείται µε αυτό το πάρα πολύ κακόηχο που ακούω
συνέχεια που δείχνει, δυστυχώς, ότι ορισµένοι από εµάς ή δεν
έχουν προσέξει τι ακριβώς συζητάµε ή το κάνουν επίτηδες.
Ακούω να λέγεται ότι µετά το µνηµόνιο 1 ήρθε το µνηµόνιο 2.
Τι σχέση έχει η µεσοπρόθεσµη στρατηγική µε µνηµόνιο; Το µνηµόνιο ήταν µια δανειακή σύµβαση, µε πολύ δυσάρεστους, επαχθείς και εν πολλοίς απαράδεκτους όρους, οι οποίοι έγιναν για
έναν και µόνο σκοπό, για να µπορεί η χώρα να δανείζεται γιατί
δεν µπορούσε να δανειστεί.
Ακούω να λέγεται ότι απέτυχε το µνηµόνιο. Γιατί; Σταµάτησε
η δανειοδότηση; Βεβαίως, αν κάποιος απέδιδε εις το µνηµόνιο
και άλλες δικές του προσδοκίες, βεβαίως απέτυχε. Αλλά αυτό –
ξέρετε- είναι πάρα πολύ εύκολο. Οι Γάλλοι το λένε «designer l’
adversaire». Περιγράφεις έναν αντίπαλο που δεν υπάρχει και λες
«άµα δεν τον ήξερες, απέτυχες».
Όµως, ο σκοπός δεν ήταν αυτός. Ο σκοπός ήταν, επειδή οι
προηγούµενοι άφησαν το αεροπλάνο από καύσιµα, να βρούµε
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κάπου καύσιµα, για να µην πέσει και σκοτωθούµε όλοι. Αυτό ήταν
το µνηµόνιο και µέχρι στιγµής δεν πέσαµε και δεν σκοτωθήκαµε.
Η πραγµατικότητα είναι αυτή όσο δυσάρεστη και αν είναι για
τους καταστροφολόγους.
Ωστόσο, το µεσοπρόθεσµο ως σχέδιο στρατηγικής δεν έχει
καµµία σχέση µε δάνειο. Ξανάκουσα τα «περί της συµβάσεως,
περί του δανείου». Το µεσοπρόθεσµο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα σχέδιο που καθορίζει τους επόµενους προϋπολογισµούς –πράγµατι- αλλά στηρίζεται σε τέσσερα διαφορετικά
ποδάρια.
Ένα από αυτά τα ποδάρια είναι το δάνειο, το οποίο, πράγµατι,
θα έλθει. Ένα δεύτερο είναι τα έσοδα, τα οποία κάποια στιγµή
πρέπει να κάνουµε σαν κράτος –εδώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στις
παρατηρήσεις της Αντιπολίτευσης- και τα οποία πρέπει να αθροιστούν σε ένα συγκεκριµένο ποσό µαζί µε τα έσοδα που θα
έχουµε από πωλήσεις, από αποκρατικοποιήσεις –όπως θέλετε
πείτε τις- από ιδιωτικοποιήσεις και θα δούµε τι είναι αυτό.
Όµως, βεβαίως, δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν είναι ακριβώς
αυτό το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Έχουµε και άλλα πράγµατα
στη µέση. Έχουµε ακόµη και το µη οριστικοποιηµένο σχέδιο
επενδυτικής στήριξης της Ελλάδας. Υπάρχουν πόροι, οι οποίοι
ήδη είτε από το ΕΣΠΑ είτε µε άλλους τρόπους, θα έλθουν εδώ
για να γίνει αυτό που εσείς λέτε ότι δεν γινόταν µέχρι τώρα που
ήταν η ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι απλώς µια διακήρυξη, την οποία προσυπογράφουµε όλοι.
Η απάντηση που δεν δινόταν ποτέ ήταν πού θα βρεθούν τα
λεφτά για να γίνει η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη γίνεται αφού βάλεις
λεφτά, αφού γίνουν επενδύσεις –δηµόσιες κατ’ αρχήν και να επακολουθήσουν και οι ιδιωτικές, αφού ενθαρρυνθούν- και βρουν
δουλειές οι άνθρωποι. Αφού δεν υπήρχαν λεφτά, πώς θα γινόταν
αυτό;
Σας λέµε ότι στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα υπάρχει και η
επενδυτική στήριξη, όπως επίσης και η υποχρέωση –και είναι το
τέταρτο σκέλος, το οποίο πάλι το υποτιµάτε, το αποσιωπάτε και
δεν ξέρω για ποιο λόγο- το οποίο αφορά στις υποχρεώσεις
ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων –θα ακολουθήσουν και ελληνικάνα αποδεχθούν µια διαφορετική µεταχείριση των οµολόγων του
ελληνικού δηµοσίου. Τι σχέση έχει αυτό µε το µνηµόνιο; Πώς το
αποκαλείτε µνηµόνιο 2;
Και να σας πω και κάτι άλλο; Έχετε χάσει και το µέτρηµα. Κάθε
φορά που γινόταν αλλαγή στο πρώτο µνηµόνιο το αριθµούσατε
µετά µανίας. Αν θυµάµαι καλά, είχατε φτάσει να ονοµάσετε µία
από τις πολλές αναθεωρήσεις µνηµόνιο 4. Τώρα, πώς το κάνατε
2 και το φέρατε πίσω; Και κατηγορείτε την Κυβέρνηση για επικοινωνιακούς λόγους και επικοινωνιακούς στόχους; Νοµίζω
όµως ότι τα θέµατα είναι λίγο πιο σοβαρά απ’ αυτά. Για να τα
δούµε όµως, λίγο από πιο κοντά από αυτά.
Προβλέπεται ότι θα αποτύχουµε και θα χρειαστούν καινούργιες θυσίες, το ακούω αυτό κατά κόρον. Εγώ έχω να σας πω το
εξής: Είναι στο χέρι µας, πριν απ’ όλα στο χέρι του ελληνικού
λαού, αλλά και της Κυβέρνησης να µην έρθουν καινούργιες θυσίες. Αλλά για να είµαστε ξηγηµένοι και σας πούµε και πώς το
βλέπουµε.
Το πρώτο, είναι ότι πρέπει κάποια στιγµή η άµεση φορολογία
να αρχίσει να αποδίδει, διότι παρά τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να µειωθούν οι φόροι συλλήβδην, εµείς δεν είµαστε
υπέρ του να µειωθούν οι άµεσοι φόροι, έτσι για να είµαστε πολύ
καθαροί µαζί σας. Η απόδοση της άµεσης φορολογίας στην Ελλάδα είναι η χαµηλότερη από όλες τις χώρες, στις οποίες καταγράφονται τέτοιοι δείκτες. Χωρίς τον υπολογισµό της
φοροδιαφυγής είναι 9% επί του δηλούµενου εισοδήµατος και αν
υπολογιστεί και η φοροδιαφυγή είναι 2,3% του εισοδήµατος, που
πραγµατοποιείται.
Τι συντελεστές να κατεβάσουµε στην άµεση φορολογία, µπορείτε να µου εξηγήσετε; Ο λόγος που έχουµε τόσο υψηλή έµµεση φορολογία, την οποία, πράγµατι, πρέπει να κατεβάσουµε
και την οποία πράγµατι ορισµένες διατάξεις εδώ δεν την κατεβάζουν, είναι ότι είναι τόσο χαµηλή η άµεση φορολογία. Μη λέτε
λοιπόν, συλλήβδην, ότι όλη η φορολογία πρέπει να κατέβει, διότι
δεν πρέπει να κατέβει όλη.
Το δεύτερο, είναι ότι πρέπει κάποια στιγµή να αποδίδει η δη-
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µόσια περιουσία, η οποία είναι σε µεγάλο βαθµό εγκαταλελειµµένη και καταπατηµένη. Γιατί όταν κάποιος πάει να το κινήσει
αυτό, ανακαλύπτουµε όλες τις δυσλειτουργίες; Και γιατί σας
κάνει εντύπωση, όταν ένας αντισυµβαλλόµενος σε µια µεγάλη
σύµβαση που κάνει το ελληνικό δηµόσιο, δεν έχει το δικαίωµα
να είναι καχύποπτος, ότι όλες αυτές οι δυσκολίες οι νοµικές που
υπάρχουν, η έλλειψη διάθεσης που υπάρχει, είναι σκόπιµες; Και
πρέπει να έχει κάποια εγγύηση ότι εδώ δεν θα χρησιµοποιηθούν
οι πολεοδοµικές διατάξεις -οι οποίες πρέπει να αλλάξουν- εκ του
πονηρού για να µη γίνει τίποτα. Διότι, βεβαίως, εγώ συµφωνώ ότι
το Ελληνικό δεν πρέπει να γίνει σπίτια και µπάζα. Αλλά µε ενοχλεί
αφόρητα ότι έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια που είναι στα
χάλια που είναι σήµερα. Αυτό γιατί δεν ενοχλεί κανέναν; Δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί αυτό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Πάµε και στο επόµενο. Υπάρχει παραγωγική βάση του δηµοσίου; Ασφαλώς και υπάρχει. Το πρόβληµα είναι ότι δεν είναι ιδιωτική και δεν αποδίδει; Όχι, αυτό είναι λάθος. Αλλά πρέπει κάποια
στιγµή η βάση αυτή, η παραγωγική να αρχίσει να αποδίδει, όχι
ζηµίες, αλλά πρέπει να αποδίδει προϊόντα και υπηρεσίες.
Και τέλος, το κοινωνικό κράτος πρέπει να παρέχει περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Εάν αυτά τα τέσσερα τα πετύχουµε –όχι αύριο, µεθαύριο αλλά να αρχίσουµε και τα βάζουµε
σε µία βάση- τότε βεβαίως δεν χρειάζονται νέες θυσίες. Είναι
απολύτως βέβαιο.
Για να τελειώνει, λοιπόν, αυτή η συζήτηση, ως συζήτηση-πλαίσιο, να πω ότι µε το µνηµόνιο λύσαµε το πρόβληµα δανεισµού.
Με το µεσοπρόθεσµο σχέδιο προσπαθούµε να λύσουµε –και θα
λύσουµε, µην έχετε καµµιά αµφιβολία, δεν θα επιβεβαιωθούν οι
προσδοκίες σας- το πρόβληµα της εξυπηρέτησης του χρέους,
που είναι άλλος στόχος. Και θα αποµείνει σε εµάς -και κατά προτίµηση χωρίς τη βοήθεια τρίτων- να λύσουµε ένα σοβαρό πρόβληµα, που έχουµε εµείς και δεν το έχει κανένας άλλος, που είναι
το ότι έχουµε πολύ µεγάλο χρέος.
Αλλά για να µπορέσουµε να λύσουµε αυτό το ζήτηµα, που σηµαίνει ότι η χώρα θα έχει απογειωθεί, πρέπει προηγουµένως το
σκάφος να µην έχει συντριβεί. Και σας παρακαλώ πολύ σε όλες
τις παρατηρήσεις που κάνετε, να λαµβάνετε υπ’ όψιν ότι αυτή
είναι η βάση της συζήτησης, διότι αλλιώς, πράγµατι, δεν υπάρχει
καµµιά συναίνεση εκ µέρους σας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ό,τι
λιγότερο χρειαζόµαστε σήµερα. Τα υπόλοιπα επί των άρθρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ. Παντελή Οικονόµου.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής του
Νοµού Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, για τέσσερα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολούθησα τους εισηγητές και, βεβαίως, τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι καταρρέει το ΠΑΣΟΚ, και µίλησε περίπου δεκαπέντε λεπτά από τα οποία τα οκτώ τα αφιέρωσε σε κριτική, ενώ εκείνος υποτίθεται ότι καυτηρίασε τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ γιατί ασχολήθηκε µε την κριτική στη Νέα
Δηµοκρατία.
Κάνω αυτήν την αναφορά, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι ενδεχοµένως µε τους αφορισµούς µπορούν να δουν προοπτική, ενώ
γνωρίζουν ότι και δηµιουργοί των προβληµάτων είναι και εν πάση
περιπτώσει, αυτά που προτείνουν δεν µπορούν να λύσουν τα
προβλήµατα.
Επειδή αυτήν τη στιγµή υπάρχει µια κοινωνική αναστάτωση,
επειδή υπάρχουν προβλήµατα που και εµείς αναγνωρίζουµε, νοµίζουν ότι µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να πουν και να γίνει πιστευτό από το λαό ότι υπάρχει µια κυβέρνηση που δεν
αντιµετωπίζει σωστά τα πράγµατα, ότι καταρρέει το ΠΑΣΟΚ
κ.λπ..
Θέλω, λοιπόν, να τους διαβεβαιώσω ότι η ελληνική ιστορία και
γενικότερα η ιστορία της ανθρωπότητας έχει πάρα πολλά παραδείγµατα σε σχέση µε τις διάφορες φάσεις, είναι γνωστό το
«σταύρωσον» και το «ωσανά», είναι γνωστό η καταδίκη και το Παλαµήδι για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και οι γεµάτες πλατείες µε
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τα αγάλµατά του και όλα αυτά που καταδεικνύουν, πράγµατι, ότι
όταν η κοινωνία αντιληφθεί ότι υπάρχει µια κυβέρνηση που,
πραγµατικά, ενδιαφέρεται για το καλό της, τότε πολύ γρήγορα
αλλάζει άποψη. Εµείς αυτό περιµένουµε να γίνει από την ελληνική κοινωνία, όταν γίνει κατανοητό ότι οι επιλογές µας είναι καίριες, είναι σωστές, είναι αυτά που, πραγµατικά, δίνουν λύση στο
πρόβληµα.
Είναι γνωστό ότι παραλάβαµε µια κατάσταση, που ήταν γνωστή ως κρίση δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Κάναµε το µεγάλο
κατόρθωµα να πετύχουµε το µνηµόνιο 1, τη δανειακή σύµβαση
των 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Βεβαίως, δανειστήκαµε από
κράτη, από φίλους-λαούς και όχι από κερδοσκόπους. Αυτά τα
110 δισεκατοµµύρια ευρώ µας έλυσαν και µας λύνουν συνεχώς
το πρόβληµα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µέχρι να δούµε
πότε και πώς θα κάνουµε εκείνες τις αναγκαίες αλλαγές, ώστε
να περιοριστεί ή να µηδενιστεί αυτό το δηµοσιονοµικό έλλειµµα.
Βεβαίως, µε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο ερχόµαστε να δούµε
και πώς αντιµετωπίζουµε και την κρίση χρέους. Εδώ νοµίζω ότι
είναι η µεγάλη τοµή που γίνεται σήµερα µε το να µπει το πλαίσιο
µέσα από το οποίο µπορούµε να πετύχουµε µε τον καλύτερο
τρόπο αυτόν τον στόχο.
Έχει µεγάλη σηµασία αυτή η διαδικασία που ακολουθείται,
έστω και αν πηγαίνουµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος
λόγω των γνωστών καταστάσεων που διαµορφώνονται και στην
Ευρώπη αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Από πολλούς ακούγεται, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ταχύτητα και η εµµονή µας σε κάποιες διαδικασίες έχει να κάνει µε µαζικό
πωλητήριο, µε ξεπούληµα. Νοµίζουν έτσι ότι µε αυτόν τον τρόπο
µπορούν να συσπειρώσουν δυνάµεις. Βεβαίως µπορεί να συσπειρώνουν ευκαιριακά κάποιες δυνάµεις. Αλλά όταν αντιληφθούν τι
γίνεται, ίσως τότε να αλλάξουν τροπάριο.
Είναι σαφές ότι στο Κεφάλαιο Α’ το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου βάζει ουσιαστικά έναν πολύ σηµαντικό όρο που έχει να κάνει µε κάθε δάνειο. Είναι η συµµετοχή
του δανειζόµενου. Θεωρώ ότι η συµµετοχή του δανειζόµενου,
που αναλύεται σε όλες τις τράπεζες, σε όλες τις δανειακές συµβάσεις, έχει να κάνει µε το πώς θα αξιοποιήσει µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το δάνειο που παίρνει.
Βεβαίως, µπαίνουν φραγµοί και µπαίνουν και δικλίδες. Δεν
µπαίνουν µόνο από το νόµο, αλλά µπαίνουν σύµφωνα και µε τις
εγγυήσεις που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας έδωσε το µεσηµέρι σε αυτήν την Αίθουσα. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός της
χώρας ότι θέλουµε την Ελλάδα που αξιοποιεί τον πλούτο της µε
πλήρη διαφάνεια, µε πλήρη δηµοκρατικό έλεγχο, µε εξειδίκευση
και παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο. Βεβαίως, αυτό το εγγυήθηκε προσωπικά. Αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τα νερά και την
ενέργεια, τοµείς που θα αξιοποιηθούν µε πλήρη διαφάνεια και
σεβασµό ως τοµείς που έχουν στρατηγική σηµασία. Θα έχει η
Κυβέρνηση στην αξιοποίηση αυτών των τοµέων πάντα ως γνώµονα, πέραν από την εµµονή της στις δηµοκρατικές διαδικασίες
και στον έλεγχο του Κοινοβουλίου, το δηµόσιο συµφέρον, όπως
ακριβώς δηλαδή προβλέπεται στα άρθρα του Κεφαλαίου Α’
αυτού του σχεδίου νόµου που συζητούµε σήµερα.
Είναι πολύ σηµαντικό να δούµε ότι ρυθµίζονται και άλλα θέµατα µέσα από αυτόν τον εφαρµοστικό νόµο, που έχουν να κάνουν µε το πώς θα ωριµάζουν πολεοδοµικά –που είναι το
Κεφάλαιο Β’- κάποιες περιοχές για να γίνονται επενδύσεις.
Θεωρώ ότι η όποια κριτική γύρω απ’ αυτό το σηµείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Δεν είναι δυνατόν σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα να λέµε τη µια µέρα έτσι, ότι δεν προχωράνε οι
επενδύσεις και την άλλη να λέµε αλλιώς, όταν µπαίνουν προϋποθέσεις για να ξεπεράσουµε προβλήµατα γραφειοκρατίας, να διαµορφώσουµε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προκειµένου να
προχωρήσουµε µε γρηγορότερους ρυθµούς.
Θεωρώ σηµαντικότερο το Κεφάλαιο Γ’, µιας και µιλάµε επί της
αρχής, που αφορά την επαναεισαγωγή του θεσµού της επιφάνειας των δηµοσίων κτηµάτων.
Θεωρώ ότι είναι, πραγµατικά, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο,
γιατί υπάρχει το δικαιακό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται, ένα
πολύ χρήσιµο εργαλείο στο να µπορέσουν να προχωρήσουν
επενδύσεις χωρίς να χρειαστεί ενδεχοµένως να πουλήσουµε δη-
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µόσια γη. Αναφέροµαι και στο ξεπούληµα που αναφέρεται από
το Συνασπισµό. Διότι µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να γίνουν επενδύσεις που το κράτος να έχει συµµετοχή στα οφέλη αυτών των
επενδύσεων, χωρίς να χρειαστεί να δώσει γη ή εν πάση περιπτώσει, να πουλήσει δηµόσια περιουσία.
Με αυτήν την έννοια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Στρατάκη, αν έχετε την καλοσύνη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Θέλω την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, κατά την έννοια που δώσατε και στους υπόλοιπους εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν είναι το
ίδιο. Ήταν ειδικοί εισηγητές. Ολοκληρώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Θέλω να τονίσω και επιµένω ότι
εξάλλου, για αυτήν τη διαδικασία µπαίνει ένας φραγµός που είναι
µέχρι τα πενήντα έτη, για να υπάρχει αυτό το δικαίωµα στην επιφάνεια. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι σηµαντικό,
όπως επίσης και τα άλλα µέτρα που λαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό κυρίως τοµέα.
Βεβαίως, ως προς το ζήτηµα που µπαίνει µε τους πλειστηριασµούς και την αναστολή τους, θέλω να καταθέσω ένα σχετικό
σηµερινό δηµοσίευµα τοπικής εφηµερίδας του Ηρακλείου που
λέει ότι περίπου οκτακόσιοι πλειστηριασµοί ήταν να γίνουν τον
Ιούλιο, από τους οποίους τετρακόσιοι στο Νοµό Ηρακλείου και
βέβαια, µε την αναστολή που πετυχαίνουµε, αφήνεται το περιθώριο για να δούµε πώς, ξεπερνώντας την κρίση, µπορούµε να
ξεπεράσουµε προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πριν κλείσω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω µια αναφορά στα
φορολογικά µέτρα που ασφαλώς δεν είναι αυτό που θα θέλαµε
όλοι µας. Εκεί, πράγµατι, υπάρχουν προβληµατισµοί που έχουν
εκφραστεί από τον ίδιο τον Υπουργό, έχουν εκφραστεί από τον
ίδιο τον Πρωθυπουργό και είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς ενδεχοµένως να θέλουµε και εµείς να το κάνουµε. Τι θέλω να πω
µε αυτό; Θέλω να πω ότι, εάν καταφέρουµε µέσα από σωστές
διαδικασίες και κυρίως µε την αλλαγή του φορολογικού νοµοσχεδίου να αλλάξουµε τη σχέση αυτού για το οποίο µίλησε πριν
από λίγο ο κατελθών από το Βήµα Υπουργός, να αλλάξουµε τη
σχέση των έµµεσων µε τους άµεσους φόρους, εάν καταφέρουµε
να διαµορφώσουµε καινούργια δεδοµένα, τότε είναι σίγουρο ότι
θα µπορέσουµε να ξεπεράσουµε προβλήµατα που σήµερα δηµιουργούνται σε ευρύτατες κοινωνικές οµάδες.
Βεβαίως, θα πρέπει να δούµε και κάτι άλλο για το οποίο
έχουµε δεσµευτεί στον προϋπολογισµό, όταν τον ψηφίσαµε.
Μέσα από την πίεση που διαµορφώνεται από κοινωνικές οµάδες
-γιατί ίσως ακόµη δεν είµαστε έτοιµοι να προβάλουµε την καταβολή του επιδόµατος θέρµανσης- να δούµε και πώς εξισώνουµε
αυτόν το φόρο, από τη µια πλευρά, γιατί διαφορετικά είναι και
δίκαιο πέρα από το πετρέλαιο θέρµανσης να διαµορφωθούν και
οι προϋποθέσεις να δοθεί αγροτικό πετρέλαιο, όπως δίνεται το
ναυτιλιακό πετρέλαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τελείωσε ο χρόνος
σας, κύριε Στρατάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Είναι ο αγροτικός τοµέας που
πρέπει να αναπτυχθεί και είναι αυτό µια αναγκαιότητα. Μπορούµε, όµως, να βάλουµε διαδικασίες, ώστε να ξεφύγουµε από
τη λαθρεµπορία και από τη µεγάλη φοροαποφυγή που γίνεται,
περίπου της τάξης των 4-5 δισεκατοµµυρίων ευρώ και ταυτόχρονα, να βρούµε τρόπους ενίσχυσης και της ανάπτυξης και της
παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της ενίσχυσης των φτωχών
και των αδύναµων νοικοκυριών και ιδιαίτερα σε βόρειες περιοχές
που έχουν ανάγκη περισσότερο αυτήν τη θέρµανση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε το
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Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Εµµανουήλ Στρατάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µακροοικονοµική ισορροπία δεν πρόκειται να
πετύχετε, όσο δεν εξασφαλίζετε κοινωνική ισορροπία. Και αυτό
είναι αδύνατο να συµβεί µε αυτά τα ανελέητα µέτρα, µε αυτό το
στύψιµο που κάνετε στον Έλληνα φορολογούµενο και στην ελληνική επιχείρηση.
Είχα την ευκαιρία πριν δυο µέρες που ήµουν στις Βρυξέλλες,
εκπροσωπώντας τη Νέα Δηµοκρατία στη δεκάτη τετάρτη Σύνοδο
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, να επισηµάνω αυτά τα επιχειρήµατα και στον Πρόεδρο Μπαρόζο και µάλιστα, να αναφερθώ και στην έκθεση του ΟΗΕ, που
αναδεικνύει ακριβώς την κοινωνική πλευρά της κρίσης. Είναι κρίσιµο να τη δούµε και εµείς, αλλά να τη δουν και οι εταίροι και δανειστές µας.
Επί του θέµατος τώρα, θέλω να πω δυο πράγµατα. Ακόµα και
τα πιο βάρβαρα µέτρα, είναι βέβαιο ότι µετά από πολλά χρόνια
µε κόπο, µε µόχθο, µε πόνο θα διορθωθούν, ακόµα και τα πιο
ανόητα, όπως αυτό που κάνατε µε το ΝΑΤ, να περικόπτετε δηλαδή αναδροµικά τις συντάξεις των αποµάχων της θάλασσας και
µάλιστα, για εισόδηµα που έχει παραχθεί εκτός χώρας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, η απαλλοτρίωση -γιατί περί αυτού πρόκειται- της κυριότητας της πατρίδας, δεν πρόκειται ποτέ να ανακληθεί. Κανείς δεν λέει όχι στο να αξιοποιήσουµε την περιουσία
και µάλιστα, αργήσατε. Έπρεπε να το είχατε ήδη κάνει. Όµως,
αυτό δεν είναι αποκρατικοποίηση. Είναι δυσφήµηση της αποκρατικοποίησης και µάλιστα, µε ακροβασίες οικονοµικές, νοµικές και
χωροταξικές -αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι- χρησιµοποιώντας ως µοχλό ένα ταµείο που τολµώ να το αποκαλέσω «παράγκα» της τρόικας. Όλοι αναφέρθηκαν στα δυο µέλη της
τρόικας που θα παρακολουθούν και στα τρία από τα επτά µέλη
της που θα αποτελούν τη γνωµοδοτική επιτροπή. Θα προσθέσω
ακόµα, ότι επιτρέπετε, επιδιώκετε και αποσπάσεις υπαλλήλων
από τους διεθνείς οργανισµούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
το ΔΝΤ.
Δείτε λίγο το σχετικό άρθρο. Δηµιουργείτε δηλαδή, ένα ταµείο
που θα επιτηρεί τη διαδικασία, από τη βάση της πυραµίδας µέχρι
την κορυφή της. Και όλα αυτά µε πρόχειρες διατάξεις.
Όπως είπε ο κ. Παπαδηµούλης, εκχωρούµε εισπράξεις και περιουσία όπως-όπως και όσο-όσο. Εγώ θα προσθέσω και άρονάρον. Γιατί αυτό γίνεται τώρα µε τις πρόχειρες αυτές διατάξεις.
Και ενώ, όλα αυτά τα εισπρακτικά συµβαίνουν µονοµερώς,
στην ανάπτυξη δεν συµβαίνει τίποτα απολύτως. Ακούστε µε παρακαλώ! Είκοσι µήνες τώρα σας λέµε να εκµεταλλευθείτε πολύτιµους δωρεάν Κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ. Σας είπαµε να
ζητήσετε µειωµένη εθνική συµµετοχή, να ζητήσετε την αύξηση
του ποσοστού της κοινοτικής συµµετοχής. Δεν κάνατε τίποτα,
παρά µόνο λοιδορείτε ό,τι έχει γίνει µέχρι σήµερα.
Επικαλούµαι, µάλιστα εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και απόψεις της που έχουν εκφραστεί επίσηµα πως ό,τι «τρέχει»
εδώ και είκοσι µήνες στην ανάπτυξη είναι τα έργα-«γέφυρες», ο
αναπτυξιακός νόµος και το «παρκάρισµα» πόρων σε ταµεία χαρτοφυλακίου.
Θα σας κάνω συγκεκριµένες προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Ο µηδενισµός της εθνικής συµµετοχής, που πρότεινε ο κ. Γιούνγκερ,
αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης. Ποιος, όµως, θα το διαπραγµατευτεί; Ο κ. Χρυσοχοΐδης, που µόλις προχθές, είπε ότι
πρόκειται για «φρούδες ελπίδες» και αναγκάστηκε µετά, να ανακαλέσει όταν είδε ότι ο κ. Μπαρόζο είναι δεκτικός σε τέτοιου είδους ευελιξίες;
Θα σας αναφέρω όµως πρώτα ένα µεγάλο λάθος σας και θα
ήθελα από εσάς µια εξήγηση: Γιατί στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο σηµείο Ι.18 δεχθήκατε να συνδεθούν
οι όποιες ευελιξίες προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µε τους όρους του µνηµονίου; Άλλο πράγµα είναι η ανάπτυξη µε
τα κοινοτικά κονδύλια και άλλο πράγµα ο δανεισµός. Είναι τελείως διαφορετικά. Πρόκειται για ένα κατάπτυστο σηµείο που
δεχθήκατε να περιληφθεί σε µιάµιση σελίδα στην οποία λοιδο-
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ρείται η χώρα, χωρίς να πείτε µία λέξη, χωρίς να προσπαθήσετε
να το αφαιρέσετε.
Ξυπνήσατε ξαφνικά και βάλατε τον Πρωθυπουργό να στείλει
επιστολή στον κ. Μπαρόζο για να του πει: «Βοήθα και δώσε ευελιξίες». Θα καταθέσω για τα Πρακτικά επιστολή, που ο κ. Μπαρόζο είχε στείλει στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Καραµανλή,
αφού εµείς είχαµε διαπραγµατευθεί εγκαίρως ζητώντας την αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συµµετοχής, όπως δικαιούµασταν από τους κανονισµούς. Και αυτό µας απέφερε 2,7
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2006.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα σας προσδιορίσω τώρα το πακέτο που πρέπει να διεκδικήσετε και το οποίο αποτελεί τον διαπραγµατευτικό πήχυ που βάζουµε στο ΠΑΣΟΚ: Πρώτον, να προωθήσετε την αναθεώρηση
εδώ και τώρα του ΕΣΠΑ και µάλιστα αναδροµική ισχύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΕΣΠΑ το σχεδιάσαµε το
2005, το διαπραγµατευτήκαµε το 2006 και εγκρίθηκε το 2007.
Έκτοτε, παραµένει το ίδιο, λες και δεν άλλαξε κάτι από την
κρίση. Να διεκδικήσετε, λοιπόν, αναδροµική αναθεώρηση για
όλη την περίοδο. Δεύτερο. Να διεκδικήσετε κατάργηση των περιορισµών των µεταβατικών περιφερειών, ώστε όλη η χώρα να
αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο.
Τρίτο. Να διεκδικήσετε ευρεία αύξηση του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και, µάλιστα, αναδροµικά. Ταµειακά, δεν θα υπάρξει κανένα όφελος εάν αυτό συµβεί µόνο για
τα έτη 2012 και 2013.
Τέταρτο. Να διεκδικήσετε επέκταση του πακέτου, –ακούστε
µε, κύριε Οικονόµου- και στο Γεωργικό Ταµείο και στο Ταµείο
Αλιείας. Το ΕΣΠΑ διαθέτει 20,4 δισεκατοµµύρια ευρώ σηµερινά
λεφτά. Τα Προγράµµατα Γεωργίας και Αλιείας διαθέτουν 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να διεκδικήσετε λοιπόν, τις ίδιες ευελιξίες και
για τα ταµεία αυτά.
Πέµπτο. Να διεκδικήσετε επέκταση της ευελιξίας του κανόνα
Μ συν 3 σε Ν συν 4, ώστε να µην αποδεσµευθεί ούτε 1 ευρώ. Είµαστε υπό καθεστώς επιτήρησης, έχουµε πρόβληµα χρηµατοδότησης και όλα αυτά πρέπει, όχι µόνο να τα διεκδικήσετε, αλλά
και να τα κερδίσετε. Κατάργηση λοιπόν όλων των περιορισµών.
Έκτο. Θέλω παρακαλώ, να µου πείτε αν αποδέχεστε την ακόλουθη πρότασή µου και αν θα τη διεκδικήσετε εδώ και τώρα:
Χρηµατοδότηση των «παράπλευρων» δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ. Και εξηγούµε: όπως ξέρετε, ό,τι και να πετύχετε στο ΕΣΠΑ, ακόµη και 100% σε
συγχρηµατοδότηση, υπάρχει ένα ποσό παράπλευρων εθνικών
δαπανών, όπως π.χ. οι απαλλοτριώσεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι 10%.σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 1080/2006, άρθρο 7, παράγραφος 1Β. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι διατεθειµένη να δεχθεί πάνω από 10%. Ήµουν
χθες µιάµιση ώρα µε τον κ. Άνερ, Γενικό Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του µετέφερα
αυτήν µου την πρόταση. Είναι στο χέρι σας να πάτε να τη διαπραγµατευθείτε και να κερδίσετε για την Ελλάδα αυτήν τη νέα
ευελιξία για τις απαλλοτριώσεις. Ζητείστε να ισχύσει για όλα τα
έργα, κι αν αυτό δεν ευδοκιµήσει, ζητείστε να ισχύσει τουλάχιστον για τις συµβάσεις παραχώρησης.
Έβδοµο. Κατάργηση των περιορισµών για τα έργα που παράγουν έσοδα. Υπάρχουν σήµερα έργα που παράγουν έσοδα, κύριοι συνάδελφοι; Όταν ένα έργο παράγει έσοδα, το ποσοστό
συγχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περιορισµένο. Έχουν σήµερα, λόγω της ύφεσης, τα ίδια έσοδα οι αυτοκινητόδροµοι ή οι συγκοινωνίες;
Ένα επιχείρηµα παραπάνω, είναι και το γεγονός ότι οι φορείς
που κατασκευάζουν τα έργα δεν µπορούν να βγουν στις χρηµατοπιστωτικές αγορές να δανειστούν, για να τα ολοκληρώσουν.
Θα σας δώσω και άλλα επιχειρήµατα, αν θέλετε. Αλλά πρέπει να
πάτε εκεί για να διαπραγµατευτείτε. Δεν το κάνατε για το µνηµόνιο. Κάντε το τώρα το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
όµως, σας παρακαλώ, κύριε Μουσουρούλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
Όγδοο. Ζητείστε την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
για την παγκοσµιοποίηση υπέρ της Ελλάδας. Δεν έχουµε πάρει
µία δεκάρα. Και εσείς κάθεστε και κοιτάτε τα λεφτά. Να συµπεριλάβετε στο πακέτο διεκδίκησης και το ταµείο αυτό.
Ένατο. Διεκδικείστε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δύο νέα δάνεια: ένα για τους ΟΤΑ που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν έργα και ένα για την περίφηµη
µόχλευση δηλαδή για τις παρεµβάσεις του ΕΣΠΑ που επιδιώκουν
την κινητοποίηση του ιδιωτικού τοµέα. Πώς όµως να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τοµέας, όταν η πρόσβαση στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα είναι σχεδόν απαγορευµένη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αντίστοιχα, µε το ΕΣΠΑ 1, θα προσδιορίσω τώρα και διεκδικήσεις, για το ΕΣΠΑ 2, αν και µέχρι σήµερα, κύριε Υπουργέ, δεν
έχει καταγραφεί καµµία τεχνική προετοιµασία, αλλά και διπλωµατική ή πολιτική παρουσία σας στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοινώνει τις προτάσεις της για την περίοδο 20142020 και είστε απόντες. Το δε κλίµα για τη χώρα µας είναι δυσµενές λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Επιπλέον, έχουµε και
τη µείωση των πόρων µε «αυτογκόλ» από τα αποδυτήρια, λόγω
των πειραµατισµών της ΕΛΣΤΑΤ. Προσπαθεί βέβαια να τα µαζέψει ο κ. Χρυσοχοΐδης.
Πρώτο. Ζητήστε να υπολογίζεται η ύφεση για το νέο πακέτο,
και να µη λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο η τριετία 2007, 2008, 2009.
Να ληφθεί υπ’ όψιν και η ύφεση.
Δεύτερον. Ζητήστε να ανασταλεί η προσθετικότητα. Όπως ξέρετε, εκτός από τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, οφείλουµε να συνεχίσουµε να επενδύουµε στην περιφερειακή
ανάπτυξη από αµιγώς εθνικούς πόρους που δεν υπάρχουν. Αυτό
πρέπει, λοιπόν, να ανασταλεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτο: Διεκδικείστε η εθνική συµµετοχή για τις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς µνηµονίου να είναι εθελοντική.
Τέταρτο. Διεκδικείστε διαφοροποίηση. Άλλο είναι µία φτωχή
περιφέρεια –και σας καλώ να συµφωνήσουµε όλοι- σε µία φτωχή
χώρα της Ευρωζώνης υπό καθεστώς µνηµονίου και άλλο µία
φτωχή περιφέρεια σε µια χώρα που δεν είναι στην Ευρωζώνη και
δεν έχει και µνηµόνιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Πέµπτο. Διεκδικείστε ισχυρή προκαταβολή, π.χ. 20%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Έχετε κάνει µεγάλη υπέρβαση του χρόνου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω ένα τελευταίο. Σας θέτουµε και εµείς τον πολιτικό
πήχυ. Όπως είχατε κάνει κι εσείς τότε, όταν ο κ. Παπανδρέου
είχε πει στον κ. Καραµανλή να «µην τολµήσει να γυρίσει πίσω
από τις Βρυξέλλες µε λιγότερα από 118 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Τον πολιτικό πήχυ, τον υπολογίζουµε ως προς την καθαρή θέση
της χώρας µας. Σας λέµε, λοιπόν, η διαφορά µεταξύ του τι εισπράττουµε και του τι πληρώνουµε στον κοινοτικό προϋπολογισµό να µην πέσει κάτω από το 4% του ΑΕΠ.
Σε όλα αυτά, έχετε και ένα ακόµα. Είναι το Πρωτόκολλο 28 της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Διαβάστε το. Ορισµένες από αυτές τις
ευελιξίες που σας περιγράφω περιλαµβάνονται σε αυτό το πρωτόκολλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Μουσουρούλη, τελειώνετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ό,τι λάθος µπορούσατε να κάνετε όχι µόνο το
κάνατε, αλλά και δεν το καταλάβετε. Αν θέλετε να γίνετε χρήσιµοι και να µην είστε θλιβεροί καρπαζοεισπράκτορες, διεκδικείστε
αυτά που σας λέµε ή παραιτηθείτε.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε το Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μουσουρούλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας του ΛΑΟΣ, ο κ. Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος.
Παρακαλώ, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η Νέα Δηµοκρατία καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες να προσεταιριστεί το ΠΑΣΟΚ και ίσως το καταφέρει στο
τέλος.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Γιατί, κύριε συνάδελφε; Γιατί
βγάζετε αυτό το συµπέρασµα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να πείτε προτάσεις,
να δούµε την απορρόφηση που είχε η Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση των κονδυλίων που διέθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τι
επίπεδα κινήθηκε, τι στόχους πέτυχε και πώς τελικά, όταν ξαφνικά βρίσκεστε στην Αντιπολίτευση, έχετε ιδέες τις οποίες, όµως,
όταν είσαστε στην κυβέρνηση, δεν µπορείτε να τις σκεφτείτε, τις
ξεχνάτε.
Καλό είναι, όµως, το ότι προσεγγίσατε το ΠΑΣΟΚ, διότι σε
εσάς δεν ισχύει η σχέση της συνεννόησης που ζητάµε εµείς,
αλλά της συνενοχής την οποία έχετε έτσι και αλλιώς.
Πιστεύω ότι η φιλότιµη προσπάθεια του κυρίου Υπουργού δεν
φτάνει, γιατί η ατοµική βουλησιαρχία του δεν αρκεί για να καλύψει τα τεράστια λάθη, τα κενά, τις αντιφάσεις και το λάθος δρόµο
τον οποίο έχει πάρει η Κυβέρνηση.
Ως εκ τούτου, το να έχουµε ένα ειδικό βάρος παραβατικότητας σε ένα λάθος νόµο δεν είναι αυτό το οποίο βγάζει το αποτέλεσµα να βγούµε από το αδιέξοδο. Αυτό που εισηγείται είναι το
εξής: Και µάλιστα µε µεγάλη προσοχή άκουσα να αναλαµβάνει
όλους τους ρόλους και το ρόλο του επικριτή και το ρόλο του εισηγητή και το ρόλο του µετέπειτα σε ένα επέκεινα του µέλλοντος, το οποίο θα προκύψει µέσα ακριβώς από τη θέλησή του να
φτιάξει αλυσίδα µέτρων, κρίκους δηλαδή που θα συνδεθούν και
θα υπάρχει διέξοδος.
Η διαφορά είναι ότι ο συγκεκριµένος χαλκάς είναι µόνο χαλκάς
στο λαιµό του ελληνικού λαού που τον σφίγγει όλο και περισσότερο και τον αποµυζά η Κυβέρνηση µε λανθασµένες επιλογές,
διότι απλώς θέλει ανάκαµψη καταδυναστεύοντας τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους και σπρώχνοντας τις κοινωνικές
οµάδες σε αδιέξοδα οικονοµικά, παραγωγικά, επαγγελµατικά,
µια και αποτυγχάνουν όλοι οι στόχοι. Όλοι ξέρουµε ότι εάν µειωθεί η αγοραστική δύναµη, θα µειωθεί η κατανάλωση και η παραγωγή και όλος αυτός ο εσωτερικός κόσµος της οικονοµίας θα
υποστεί περαιτέρω αποµείωση, περαιτέρω πτώχευση. Να, τι σηµαίνει ύφεση µείον 4%! Να, που και αυτά τα µέτρα δεν θα αποδώσουν!
Θα ήθελα ακριβώς επ’ αυτού να πω ότι το νοµοσχέδιο, ως προκύπτει, φέρνει κατ’ αρχάς µία επιτροπή, ένα ταµείο, το οποίο έχει
την καλή διάθεση να προχωρήσει στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων µε τρίµηνες αποδόσεις, οι οποίες έχουν προδιαγραφεί. Δηλαδή, όλοι διαβάζουν αυτήν τη στιγµή ότι στο τρίτο
τρίµηνο θα έχουµε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από πού θα τα
έχουµε; Από την πώληση τάδε, τάδε και τάδε στοιχείων. Δηλαδή,
θα δώσουµε τη ΔΕΠΑ 55%, τη ΔΕΣΦΑ 31% και θα ακολουθήσει
µετά µια αλυσίδα εκποιήσεων. Τι θα αποφέρει αυτή η ιδιωτικοποίηση; Θα αποφέρει συγκεκριµένα έσοδα. Δηλαδή, έχουµε
βάλει και την ταµπελίτσα πάνω σ’ αυτά τα οποία εκχωρούνται.
Θα µου επιτρέψει ο κύριος Υπουργός να έχω µνήµη της ιστορικής διαδροµής. Εγώ αγωνίστηκα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαζε
υπερήφανα την αφίσα «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» για την Ελλάδα και την κολλούσαµε κάποτε στους τοίχους, εναντιωνόµενοι σε µία εξέλιξη
κατά την οποία η χώρα µας θα οδηγείτο σε δουλεία από τους οικονοµικούς παράγοντες. Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να έχουµε
µνήµη.
Τώρα, όµως, θα αποκτήσουµε και κρίση. Υπάρχει αφίσα που
απεικονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πωλεί την επιφάνεια της χώρας, ίσως
γιατί λένε –και να µπω στο περιεχόµενο της επιφάνειας, τι σηµαίνει αυτό- ότι το δηµόσιο δεν έχει καθαρούς τίτλους πουθενά.
Όµως, υπάρχει κάτι βαθύτερο µέσα στη νοµική έννοια της επι-
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φάνειας. Εξυπηρετεί πάρα πολύ αυτούς τους οποίους θέλουµε
να προσελκύσουµε στη χώρα, για να πάρουν την επιφάνειά της.
Είχαµε µάθει µέχρι τώρα για τους χθόνιους θεούς, τώρα θα
έχουµε και τους υποχθόνιους. Να δούµε τι θα γίνει στη διαδροµή
αυτής της αναµέτρησης µεταξύ των διαφόρων θεοτήτων, οι
οποίες επικρατούν ανά τους αιώνες στην περιοχή µας!
Κυρία Πρόεδρε, σας καταθέτω τις σχετικές αφίσες για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αφίσες,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το αντάλλαγµα της επιφάνειας, το εδαφονόµιο όπως λέγεται,
δεν είναι µίσθωµα και συνεπώς εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο εισοδήµατος. Προσέξτε, είναι και µη υποκείµενο σε αναπροσαρµογές, όπως τα µισθώµατα. Επίσης, δεν λήγει µε καταγγελία και
µόνο µε παρέλευση του χρόνου ισχύος του. Μέχρι τότε, µόνο
εξαγοράζεται. Το τελευταίο, µάλιστα, αφορά τη δουλεία, τη δυνατότητα της εξαγοράς στην περίπτωση. Εµείς, λοιπόν, µπροστά
µας έχουµε µία µεγάλη διευκόλυνση και φοροαπαλλαγής όλων
αυτών. Και, βέβαια, δεν είναι µία µακροχρόνια µίσθωση, η οποία
θα είχε άλλους κινδύνους.
Εγώ θα περιέγραφα αυτήν τη σχέση σαν τη σχέση της διακορευθείσης κορασίδος που δεν κάνει γάµο, υπογράφει σύµφωνο
συµβίωσης µε όρο τη µονοµερή ικανοποίηση των ορέξεων του
βιαστή της. Διότι περί αυτού πρόκειται στην περίπτωση. Η καινοτοµία αυτή δεν περιγράφεται πουθενά στη νοµολογία µας και
σαφώς δεν περιγράφεται σε καµµία στόχευση φορολογικής είσπραξης απ’ αυτούς. Είναι στην ουσία µία σύµβαση προσχώρησης, όπου ο πραγµατικός ιδιοκτήτης προσχωρεί στα δικαιώµατα
αυτού που παίρνει µία υποτιθέµενη επικαρπία, όπως λέγεται.
Αναστέλλονται δύο άρθρα του κώδικά µας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα αντιµετωπίσουµε στη διαδροµή.
Έρχοµαι σ’ αυτήν την Επιτροπή των Εµπειρογνωµόνων, στο
Συµβούλιο των Εµπειρογνωµόνων, όπου συµµετέχουν τρεις
στους επτά τροϊκανοί. Αυτοί µπαίνουν µέσα, βαστούν αυτό το
γερµανικό σύµβολο της εξουσίας –το ραβδί, για όσους γνωρίζουν- και ως άγριοι κόνδορες καιροφυλακτούν για το τι θα αρπάξουν! Αν αυτοί δεν πουν το «ναι», οι υπόλοιποι τέσσερις, ό,τι
και να πουν, δεν µετράει.
Μετά αυτό πηγαίνει στους πέντε. Στους πέντε κάθονται άλλοι
δύο οι οποίοι δεν παρεµβαίνουν, απλά µε βλοσυρά βλέµµατα επιβάλλουν τη θέλησή τους. Είναι η σχέση η εξής: «Θα σου πω τι
θα πεις και πρόσεξε πώς θα το πεις, γιατί εγώ είµαι που έχω την
εξουσία επάνω σου». Είναι η σχέση υποταγής την οποία έχετε
υπογράψει απέναντι στην τροϊκανή λογική.
Και βέβαια θα έλεγα ότι τα µέτρα αυτά θα είχαν µία σηµασία,
αν στην άκρη του µεγάλου τούνελ υπήρχε φως. Στην άκρη του
µεγάλου τούνελ υπάρχει δυστυχώς, αυτό που όλοι φοβόµαστε:
υπάρχει η πορεία του Άδη και ξέρετε ποιο θηρίο τη φυλάει και
δυστυχώς, δεν έχουµε και χρήµατα να δώσουµε στο βαρκάρη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ολοκληρώσω
κυρία Πρόεδρε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι ο ελληνικός λαός οδηγείται σε µία πάρα
πολύ βασανιστική λιτότητα: ο ελληνικός λαός θα φάει το σουβλάκι του µε 23%, ο ελληνικός λαός δεν θα µπορεί να πιεί το ουζάκι του πλέον, δεν θα µπορεί να κάνει την απλή βόλτα του να
πιεί τον καφέ του. Και δεν µιλάω γι’ αυτούς που είναι σε αναγκαστική αργία: το ένα εκατοµµύριο ανέργους, οι οποίοι δεν τα
έχουν κι αυτά. Αναφέροµαι στο τµήµα του ελληνικού λαού, το
οποίο προσπαθεί να προσφέρει υπηρεσίες. Τα καταστήµατα
εστίασης είναι αυτά που υποδέχονται τους τουρίστες και τώρα
πάει και η «Greek σαλάτα». Τα πράγµατα δυσκολεύουν ακόµα
περισσότερο για εµάς.
Υπάρχει µεγάλη αντιφατικότητα και στα υπόλοιπα µέτρα. Με
πολλή καθυστέρηση συµφωνήσατε µέχρι το 2013 να πείτε ότι θα
άρετε το «πόθεν έσχες» για την αγορά κάποιων ακινήτων, αλλά
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ταυτόχρονα ανεβάζετε το φόρο της ακίνητης περιουσίας, µιας
και κατεβαίνει στις 200.000 το αφορολόγητο όριο.
Και πρέπει να πω, ότι τελικά µέσα σ’ αυτήν τη διαδροµή δεν
είναι ανεύθυνη η Νέα Δηµοκρατία. Το 2009, αν θυµάµαι καλά,
έλεγε: τρέξτε να αγοράσετε δίχως πρόσθετους φόρους αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού, πάνω από δύο χιλιάδες κυβικά. Ή δεν
είναι, έτσι αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Κοροϊδέψατε τον κόσµο τότε και τώρα πουλάνε αυτοκίνητα των 80.000
που έχουν βάλει γραµµάτια µε 5.000 ευρώ. Έτσι είναι γεµάτα τα
πωλητήρια στους δρόµους.
Και βέβαια, θέλω να πω εδώ ότι κλείνω µε µία δυσµενή αίσθηση για όλα αυτά, τα οποία συµβαίνουν. Πιστεύω ότι αν είναι
να κάνουµε κάτι σε αυτήν την Αίθουσα που να µείνει ιστορικά,
είναι σε αυτήν τη συζήτηση να πραγµατοποιήσουµε και να αναγνώσουµε ένα προσκλητήριο πεσόντων εταιρειών του δηµοσίου,
των λιµανιών, των υδάτινων πόρων, της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας και εδώ είναι σοβαρός εθνικός κίνδυνος. Νοµίζω ότι ο
Υπουργός -ο ίδιος ο σηµερινός Υπουργός- έλεγε ότι ποτέ δεν θα
τη δώσουµε, δεν θα την εκχωρήσουµε, θα διατηρήσει το δηµόσιο
τη συµµετοχή του, γιατί είναι εθνικό ζήτηµα. Το ίδιο για τα ΕΛΠΕ,
τη ΔΕΗ και όλα τα άλλα, για τα οποία νοµίζω ότι οι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ τα έχουν πει καλύτερα, τόσο κατ’ ιδίαν, όσο και στην
Αίθουσα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν ακριβώς αυτήν τη µετάλλαξη και συγκρούονται µε αυτήν την εξέλιξη των πραγµάτων.
Κλείνω, λέγοντας κατηγορηµατικά: Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε αυτόν τον εφαρµοστικό νόµο. Όταν ακούω «εφαρµοστικό»
σκέφτοµαι το κολάν, σκέφτοµαι το στενό κορσέ, σκέφτοµαι τελικά τη µεγάλη θηλιά που έχετε βάλει στο λαιµό του ελληνικού
λαού. Νοµίζω ότι θα την κόψει την άλυσο ο ελληνικός λαός και
δεν θα είναι ξανά στα χέρια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Παρακαλώ, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µέρες που ζει η Ελλάδα έχουν
γράψει και συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία.
Η Κυβέρνηση επέλεξε τη συµπόρευση µε την τρόικα και τους
δανειστές και τη µετωπική σύγκρουση µε την κοινωνία. Το
αποτέλεσµα αυτής της σκληρής πολιτικής επιλογής θα είναι ο
αφανισµός όλων των κεκτηµένων δικαιωµάτων των πολιτών, η
διεύρυνση της επισφάλειας, της ανεργίας, της φτώχειας και το
ανελέητο, βεβαίως, ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου και
ολόκληρης της χώρας.
Πώς απαντά όµως η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη σύσσωµη
αντίσταση του λαού; Με καταστολή. Με µία καταστολή άνευ
προηγουµένου, µε χηµικό πόλεµο, µε ανελέητο ξύλο προς τους
διαδηλωτές και µε πολλά ερωτηµατικά, για άλλη µία φορά, για
τους γνωστούς- άγνωστους που δρουν ανεξέλεγκτα φορώντας
κουκούλες και δηµιουργώντας ένα κλίµα απίστευτης τροµοκρατίας, ένα κλίµα που στοχεύει στη µη συµµετοχή του κόσµου
στο κατοχυρωµένο συνταγµατικό του δικαίωµα να διαδηλώνει
απέναντι στα πιο σκληρά και αντιλαϊκά µέτρα που επέβαλε η
σοσιαλιστική κατά τα άλλα, Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από τη
µεταπολίτευση και µετά.
Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης; Κύριε Υπουργέ
των Οικονοµικών, έχετε καταλάβει τι κάνετε; Η δηµοκρατία που
ευαγγελίζεστε, έχει παραβιαστεί πολλάκις από εσάς και από το
σύστηµα που υπηρετείτε. Είστε επικίνδυνοι και κινδυνολογείτε
ακόµα πιο επικίνδυνα µε τα εκβιαστικά διλήµµατα προς τους πολίτες και τους Βουλευτές. Η βία που ασκείτε είναι πολυεπίπεδη.
Βία ασκείτε στους πολίτες µε εκατοντάδες τραυµατισµούς, οι
οποίοι για ώρες ατελείωτες εδώ στο Σύνταγµα περίµεναν µια
βοήθεια και δυστυχώς, οι οµάδες καταστολής συνεχώς τους
έπνιγαν µε δακρυγόνα. Δεν µπορούσαν να φτάσουν ούτε καν τα
ασθενοφόρα. Υπήρχαν συνεχώς καλέσµατα από τους γιατρούς
που είναι στην πλατεία, διότι χτυπήθηκε και το περίπτερο των
πρώτων βοηθειών. Υπήρχαν τραυµατίες, αλλά και ένα παιδί πέντε
ετών, περιστατικό που κατήγγειλε γιατρός από το Σύνταγµα. Ζη-
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τούσαν συνεχώς να φτάσουν γιατροί και φαρµακοποιοί, για να
δώσουν οξυγόνο και ό,τι χρειάζονταν οι άνθρωποι, οι απλοί διαδηλωτές. Επρόκειτο για µια απίστευτη κατάσταση.
Όµως, υπάρχει και η βία που ασκείτε στους πολίτες µε τον κίνδυνο κήρυξης στάσης πληρωµών για µισθούς και συντάξεις. Δεν
έχετε το σθένος και τον πατριωτισµό να διασώσετε τη χώρα και
γι’ αυτό δεν ασκήσατε το δικαίωµα να σκληρύνετε τη στάση της
χώρας απέναντι στους δανειστές. Αυτοί πρέπει να τρέµουν για
στάση πληρωµών και όχι ο ελληνικός λαός, που τον ρίχνετε στο
βάραθρο. Και φυσικά, σ’ αυτή σας την πολιτική επιλογή έχετε και
πρόθυµους να σας στηρίζουν άµεσα ή έµµεσα.
Προσπαθείτε να διαµορφώσετε τα νέα δεδοµένα για τη χώρα,
αλλά λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο. Ένα χρόνο µετά την
εφαρµογή του µνηµονίου, οι εργαζόµενες και εργαζόµενοι, οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι και όλη η κοινωνία είναι στους δρόµους,
πληµµυρίζουν εδώ και τριάντα έξι ηµέρες τις πλατείες µικρών ή
µεγαλύτερων πόλεων.
Σήµερα, αφού µε εκατόν πενήντα πέντε Βουλευτές «καθαρίσατε» µε το µεσοπρόθεσµο, θελήσατε να «καθαρίσετε» και την
πλατεία. Και προσπαθήσατε, βεβαίως, να σφυρηλατήσετε τη συνείδηση του απλού πολίτη, κατασυκοφαντώντας όλους τους υπόλοιπους εργαζόµενους στις άλλες κοινωνικές οµάδες. Βάλατε
τους δηµοσίους υπαλλήλους απέναντι στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και δηµιουργήσατε µια απίστευτη κατάσταση. Όµως, αυτό
γύρισε µπούµερανγκ. Όλοι µαζί µια γροθιά είναι ακόµα εκεί έξω.
Και τροµάξατε και κάνατε φρούριο το ναό της δηµοκρατίας. Και
είναι οξύµωρο, η δηµοκρατία να αστυνοµοκρατείται. Η δηµοκρατία σας σηκώνει φράχτες! Η δηµοκρατία σας αγνοεί την ίδια την
κοινωνία και τα οξυµένα προβλήµατα, τα οποία εσείς και οι προκάτοχες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργήσατε!
Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που ψηφίσατε και ο εφαρµοστικός νόµος που φέρατε ως κατεπείγοντα δεν θα εφαρµοστούν
από την ίδια την κοινωνία. Συντελείτε έγκληµα κατά του ελληνικού λαού και των εργαζοµένων. Ξεπουλάτε την ενέργεια, τα κοινωνικά αγαθά, το νερό, την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό
κράτος. Εκχωρείτε τα πάντα για ένα χρέος που δεν είναι του ελληνικού λαού, αλλά των ανάλγητων πολιτικών σας επιλογών. Ο
λαός λέει «δεν χρωστάµε, δεν πουλάµε, δεν πληρώνουµε».
Επίσης, έχετε διαλύσει την παραγωγική βάση της χώρας. Αφανίζετε τους αγρότες, ενώ θέλετε να ξεπουλήσετε και την Αγροτική Τράπεζα. Σας ενοχλεί το δηµόσιο και θέλετε να το
ελαχιστοποιήσετε. Καταργείτε ή συγχωνεύετε οργανισµούς, δηλαδή κηρύσσετε διάλυση, ακόµα και στα ινστιτούτα που έπρεπε
να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, όπως
ΕΘΙΑΓΕ, ΕΛΚΕΘΕ. Υποβαθµίζετε τα πάντα, όπως και τον ΕΟΜΜΕΧ, που στήριζε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σ’ αυτές υπάρχουν δυόµισι εκατοµµύρια εργαζόµενοι, θέσεις εργασίας. Δεν
σας ενδιαφέρει. Κλείνετε τα πάντα. Θέλετε να ξεπουλήσετε την
Εγνατία Οδό, για να δώσετε και άλλα «φιλέτα» στους εργολάβους σας.
Φορολογείτε τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα, δίνοντας, όµως,
µια φορολογική ασυλία στους «έχοντες και κατέχοντες», στους
µεγαλοµετόχους και σε όσους έχουν τα δισεκατοµµύρια σε τράπεζες του εξωτερικού. Είστε ανάλγητοι. Ακόµα και στο τελευταίο
ψήγµα, θα µπορούσατε να είχατε µια άλλη πολιτική για τα παιδιά
που έχουν περάσει τώρα στις τελευταίες εξετάσεις.
Να µη µιλήσω για τις πολυτεκνικές και για τις µονογονεϊκές οικογένειες. Δεν αφήνετε τίποτα. Κανένα όνειρο! Τα σβήνετε όλα
µε µια µονοκονδυλιά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά που συµβαίνουν είναι
τραγικά και δεν είναι δυνατόν να ζούµε καταστάσεις που ήταν
πριν από πολλά χρόνια, πριν από τη Μεταπολίτευση. Δυστυχώς,
όλα αυτά που κάνετε θα τα βρείτε µπροστά σας.
Φυσικά, δεν πρόκειται να ψηφίσουµε ούτε αυτόν τον εφαρµοστικό νόµο ούτε τα υπόλοιπα, που θα φέρετε. Αυτά δεν µπορούν
να περνούν έτσι, γιατί εσείς θέλετε να ξεπουλήσετε όλη τη χώρα!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
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Το λόγο έχει τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Ελευθέριος
Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ και Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ο εφαρµοστικός νόµος αποτυπώνει τη βασική
αδυναµία της Κυβέρνησης να διαχειριστεί τα αποτελέσµατα της
κρίσης. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει η πολιτική της Κυβέρνησης τους τελευταίους µήνες: Είναι πολύ αναλυτικός, αλλά
και εξειδικευµένος στον εύκολο δρόµο των φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά γενικός και απροσδιόριστος στο δύσκολο δρόµο
των διαρθρωτικών αλλαγών, στις αποκρατικοποιήσεις.
Για µια ακόµη φορά, η Κυβέρνηση επιλέγει τον εύκολο δρόµο.
Εµµένει στη λογική της υπερβολικής φορολόγησης, ενώ τις δύσκολες, τις µεγάλες τοµές και τις διαρθρωτικές αλλαγές είτε τις
µεταθέτετε στο αβέβαιο µέλλον είτε τις περιγράφει γενικόλογα,
για να µη δεσµευτεί, απ’ ό,τι φαίνεται.
Είναι προφανές ότι βασικό µέληµα της Κυβέρνησης είναι να
προσπαθήσει, κυρίως, να καλύψει το µεγάλο άνοιγµα που εµφανίζει ο προϋπολογισµός του 2011. Γι’ αυτό και καταφεύγετε, κύριοι της Κυβέρνησης, στην απαράδεκτη τακτική της αναδροµικής
επιβολής φόρου, όπως είναι ο φόρος επιτηδεύµατος για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, για τα εισοδήµατα του 2010.
Αντίστοιχη λύση, χωρίς ηθικό βάρος, είναι η αναβίωση της περαίωσης, για περιπτώσεις που δεν είχαν ενταχθεί στην τελευταία
ρύθµιση. Προχωρείτε άµεσα, µε πρόχειρο τρόπο τις παρεµβάσεις στην επιβολή νέων φόρων, µε ισοπεδωτικό τρόπο επί δικαίων και αδίκων.
Η νέα φοροκαταιγίδα που επιβάλλεται µε το συγκεκριµένο
νόµο δηλώνει ξεκάθαρα την αδυναµία της Κυβέρνησης να κυβερνήσει. Με κινήσεις πανικού επιδίδεστε σε νέα παράλογη,
αλλά και άδικη επιδροµή φόρων. Λαµβάνετε αποφάσεις για νέες
οριζόντιες επιβαρύνσεις, παρ’όλο που οι πολίτες έχουν εξαντληθεί και αδυνατούν να επωµιστούν και νέα οικονοµικά βάρη. Καταφεύγετε σε νέες συνεχείς επιβαρύνσεις του ιδιωτικού τοµέα
και των συνεπών φορολογουµένων και, βεβαίως, τους καλείτε να
επωµιστούν το κύριο βάρος ξανά και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Υποθέτω ότι και εσείς αντιλαµβάνεστε το ρίσκο που αναλαµβάνετε, γιατί τα µέτρα αυτά δεν θα αποδώσουν τα αποτελέσµατα, που, βεβαίως, περιµένετε αυτή τη φορά, γιατί οι πολίτες
θα φοροδιαφύγουν και, βεβαίως, όπως φαίνεται, όχι γιατί το επιθυµούν, αλλά γιατί πραγµατικά δεν έχουν τα εισοδήµατα, για να
πληρώσουν και αυτό είναι πρόβληµα του δηµοσίου ταµείου, αλλά
και της ίδιας της κοινωνίας. Προτιµάτε να αναλάβετε αυτό το
ρίσκο, παρά να προχωρήσετε πιο γενναία, πιο αποτελεσµατικά
στην ουσιώδη περικοπή των δηµοσίων δαπανών, δηλαδή µε παρεµβάσεις και µε πιο εύκολα µετρήσιµα οικονοµικά αποτελέσµατα.
Κατά την άποψή µας, σε αντίθεση µε τις φορολογικές επιβαρύνσεις, στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων και των διαρθρωτικών
αλλαγών ο εφαρµοστικός νόµος, κατά την άποψή µας, υστερεί.
Είναι γενικός και αόριστος, ώστε είναι βέβαιο ότι σύντοµα θα
πρέπει να φέρετε και άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις. Μακάρι να
κάνουµε λάθος.
Και αυτό, όµως, µας ανησυχεί, κύριοι της Κυβέρνησης, διότι
στις λεπτοµέρειες κρύβεται ο διάβολος και η εµπειρία που
έχουµε από την Κυβέρνηση είναι ότι, δυστυχώς, χάνεται στις λεπτοµέρειες, στα «µικρά γράµµατα».
Έτσι βαλτώσατε και δεν προχωρήσατε µέχρι σήµερα, στους
είκοσι µήνες διακυβέρνησης, ούτε µία αποκρατικοποίηση ούτε
µία ιδιωτικοποίηση ούτε µία διαρθρωτική αλλαγή σε βάθος. Δεν
θελήσατε και επιµένετε να µη θέλετε να συγκρουστείτε. Επιµένετε να αδιαφορείτε γι’ αυτό που εµείς, αλλά και πλείστοι των
Ευρωπαίων εταίρων µας θεωρούν αυτονόητο: τη γενναία ουσιαστική περικοπή των δηµοσίων δαπανών, τον περιορισµό του κράτους, τη σύγκρουση, επιτέλους, µε το κοµµατικοκρατικοδίαιτο
κατεστηµένο.
Για µια ακόµα φορά, µε τις παρούσες ρυθµίσεις ο κίνδυνος
που ελλοχεύει είναι να χαθείτε σε µία νοµικοτεχνική γραφειοκρατία. Δηµιουργείτε το Ταµείο Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας. Συµφωνούµε ως Δηµοκρατική Συµµαχία και υποστηρίζουµε, όπως επίσης και αποδεχόµαστε την πρόσκληση του
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Υπουργείου Οικονοµικών να προχωρήσουµε σε κοινής αποδοχής
πρόσωπα.
Η ανησυχία µας, όµως, είναι ότι ο νέος φορέας, για να είναι
ετοιµοπόλεµος, θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι µήνες και βεβαίως, µακάρι να διαψευστούµε. Δεν νοµίζω πως έχουµε αυτό
το χρόνο στη διάθεσή µας. Είναι σε κάθε περίπτωση βέβαιο ότι
µε αυτό το σχεδιασµό δεν θα µπορέσετε να καλύψετε το χρονικό
προγραµµατισµό, που έχει προβλεφθεί στο µεσοπρόθεσµο.
Επίσης, κύριοι της Κυβέρνησης, θα ήθελα να επισηµάνω ότι
όσον αφορά την ουσία, το ποιες εταιρείες θα αποκρατικοποιηθούν, µε ποιο τρόπο, σε ποιον ακριβώς χρόνο και τη διαδικασία,
δεν µας λέτε απολύτως τίποτα.
Για όλα αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα δεν υπάρχει τίποτα, µα τίποτα στον εφαρµοστικό νόµο και αυτό είναι το ανησυχητικό, ξέρετε.
Θα ήθελα να σας πω ότι η δική µας θέση, ως Δηµοκρατική
Συµµαχία, είναι και καθαρή, αλλά και σαφέστατη. Πιστεύουµε ότι
η διέξοδος για τη χώρα περνά µέσα από την πλήρη αποκρατικοποίηση όλων των επιχειρήσεων, οργανισµών και ΔΕΚΟ, που
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Γιατί είναι πλέον βέβαιο
ότι το κράτος ως µάνατζερ έχει αποτύχει.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στην πρόταση της Δηµοκρατικής
Συµµαχίας που υποβάλαµε στην Ευρώπη και ενέκριναν οι Ευρωπαίοι φιλελεύθεροι. Προτείναµε και έγινε δεκτό το 25% των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις να επιστρέφεται στην ελληνική
οικονοµία για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, αλλά και αναπτυξιακών δράσεων. Αυτός είναι ο δρόµος αντιστροφής της φθίνουσας πορείας της οικονοµίας µας.
Αναφορικά µε τις συγκεκριµένες διατάξεις του εφαρµοστικού
νόµου, µια και ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέψτε µου να τοποθετηθώ στην αυριανή συζήτηση.
Ως Δηµοκρατική Συµµαχία επί της αρχής θα ψηφίσουµε
«παρών», µε διάθεση συνεννόησης και µε αίσθηση ευθύνης. Θα
στηρίξουµε, όµως, συγκεκριµένα άρθρα που βοηθούν στον περιορισµό του κράτους, ενώ θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα
που αναφέρονται στις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις πολιτών
και βεβαίως του ιδιωτικού τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµµαχίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ κ. Αφροδίτη
Παπαθανάση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, δεν έχουν µιλήσει έξι Βουλευτές.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται έτσι. Περιµένουµε από τη Δευτέρα να µιλήσουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θέλω το λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Για ποιο θέµα ζητάτε το
λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν γίνεται, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, δεν
έχουν µιλήσει καν…
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Έχετε µιλήσει, κύριε Λαφαζάνη, πέντε
φορές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ; Κάνετε ένα µεγάλο λάθος,
αλλά δεν πειράζει. Έχετε δικαίωµα να το λέτε κι ας είναι λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ! Δεν θα µιλάτε µεταξύ σας.
Το λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να σταµατήσετε το διάλογο!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µετά θα ήθελα
το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Λαφαζάνη, µπορώ να συνεχίσω;
Θα ξεκινούσα λέγοντας ότι αντιλαµβανόµαστε όλοι την κρισιµότητα των στιγµών. Δυστυχώς, όµως, θα πρέπει να ξεκινήσω
λέγοντας ότι χρειάζεται ψυχραιµία. Και είτε µε συναίσθηµα µιλάς
είτε µε βάση την πολιτική σου εµπειρία, αυτό που χρειάζεται
πάνω απ’ όλα είναι ψυχραιµία και καθαρός λόγος. Από το άλφα
έως το ωµέγα κάθε φορέας να πει ποιες είναι οι επιλογές του και
ποιες είναι οι συνέπειες των επιλογών του.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Με συγχωρείτε, κυρία
Παπαθανάση.
Θα παρακαλούσα για την ησυχία των συναδέλφων, όταν έχει
δοθεί ο λόγος στην αγορήτρια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι!
Με συγχωρείτε, κυρία Παπαθανάση. Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Η κρισιµότητα των στιγµών νοµίζω ότι είναι εµφανής από το φόβο και την αγωνία και την ένταση του κόσµου για το αύριο, το χρόνο που µοιάζει να τελειώνει
κάθε φορά που οι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνουν ιδιότυπες πιέσεις και ανακοινώσεις, µε τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης να έχουν στραµµένη την προσοχή τους εδώ στο
πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Οι δικές µας επιλογές κρίνονται από την ανάγκη για τη σωτηρία της χώρας σε παρόντα χρόνο, γιατί µιλάµε για τον παρόντα
χρόνο. Οι επιλογές µας κρίνονται από την ανάγκη για τη σωτηρία
της χώρας και τον πολιτικό χρόνο που θα πρέπει να κερδίσουµε
µετά την εκταµίευση της πέµπτης δόσης, πρώτον, για τη συνέχιση της δανειακής στήριξης της χώρας ως το 2014, καθόσον µε
τα σηµερινά δεδοµένα οι αγορές θα παραµείνουν κλειστές και
δεύτερον, για τα αναγκαία βήµατα, για την πολιτική διαπραγµάτευση, για το νέο αναπτυξιακό πακέτο βοήθειας προς τη χώρα
και για τη διαπραγµάτευση για τη βιώσιµη συλλογική αντιµετώπιση του χρέους της χώρας.
Είµαστε στη µέση µιας πολύ δύσκολης διαδροµής και δυστυχώς, ως πολιτικός φορέας, είµαστε µόνοι µας στη διαδροµή
αυτή, καθώς τα άλλα κόµµατα αρνούνται την κάθε βοήθεια. Με
το µεσοπρόθεσµο, έναν τριετή προϋπολογισµό που προβλέπεται
ήδη από νόµο που έχουµε ψηφίσει, καλούµαστε να µειώσουµε
ένα έλλειµµα της τάξης των 24 δισεκατοµµυρίων δραχµών σε
ένα επίπεδο της τάξης των 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και αυτό
που οφείλουµε όλοι να αναλογιστούµε είναι τι θα γίνει, τι θα συµβεί το 2015, αν δεν κάνουµε απολύτως τίποτα.
Η µη λήψη µέτρων συνεπάγεται τη διατήρηση των ελλειµµάτων για όλη την περίοδο στο επίπεδο του 10,4%-14,4% του ΑΕΠ,
καθώς και τον εκτροχιασµό του χρέους περίπου στο 200% του
ΑΕΠ το 2015.
Τόσο το µεσοπρόθεσµο, όσο και ο εφαρµοστικός νόµος, δεν
µπορούν να θεωρηθούν πανάκεια για τη σωτηρία της χώρας. Η
λογική των µέτρων και µόνο το κυνήγι των αριθµών, δεν µπορούν
και δεν πρέπει να αποτελέσουν µοναδική πολιτική προοπτική για
τη χώρα και πολιτικό µονόδροµο.
Κανένα µεσοπρόθεσµο και κανένας εφαρµοστικός νόµος δεν
µπορούν να θεωρηθούν επιτυχηµένα, αν δεν συνοδευτούν απ’
όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που οφείλουµε να
κάνουµε -δοµικές και ουσιαστικές αλλαγές- στο κράτος, στη δικαιοσύνη, στην κοινωνική πρόνοια, στις δαπάνες, στον προγραµµατισµό, στο σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων. Όλα αυτά
πρέπει να αλλάξουν.
Χρειάζεται πολιτικά να υπερασπίσουµε τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, να βοηθήσουµε τις αλλαγές και να παρουσιάσουµε
άµεσα ένα σχέδιο ανασυγκρότησης, που θα οδηγήσουν τη χώρα
σε µια τροχιά σταθερής, αλλά και ταυτόχρονα διατηρήσιµης ανάπτυξης.
Σε σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις, έχουµε µπροστά µας ένα
φιλόδοξο πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Πρέπει,
όµως, να στείλουµε ξεκάθαρο µήνυµα στην κοινωνία τι θέλουµε
να κάνουµε, τι διασφαλίζουµε, ώστε να σταµατήσει η κινδυνολο-
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γία και η παραφιλολογία. Να είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει η διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας, της προσβασιµότητας και
των ανταγωνιστικών τιµών στις υπηρεσίες και στα δηµόσια
αγαθά. Να είναι ξεκάθαρο πως δεν µιλάµε για πολιτική «τσουβαλιάσµατος», αλλά διαδικασία σύµφωνη µε το εθνικό και κοινοτικό
δίκαιο, µε διαφανείς διαδικασίες, µε συµβάσεις που θα περάσουν
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δεν υπάρχει κάποιο µέτρο που µιλάει για δεκαήµερο. Και εδώ
πρέπει να πούµε ότι ο στόχος είναι 50 δισεκατοµµύρια ευρώ από
αποκρατικοποιήσεις και φόρους. Άρα, σ’ αυτό που πρέπει να
στοχεύσει η Κυβέρνηση είναι στο να υπάρξει µεγάλη φορολογική
απόδοση και να µπορέσει να περάσει σε µια ισορροπία στο σύστηµα των αποκρατικοποιήσεων.
Συνιστάται το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας. Το
Ταµείο αυτό πρέπει να είναι ευέλικτο. Πρέπει, όµως, να υπάρχει
και η δέουσα προσοχή, η δέουσα διαφάνεια, κυρίως σε ό,τι
αφορά την απλούστευση της πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας και στην πώληση των δηµοσίων ακινήτων.
Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η φορολογική επιβάρυνση που προκαλείται είναι µεγάλη και κανείς
από µας δεν θα ήθελε ή δεν ονειρευόταν κάτι τέτοιο για την κοινωνία και τους πολίτες. Μας στοιχίζει αυτό και δεν είναι χωρίς τίµηµα.
Σηµασία, λοιπόν, για τις πολιτικές της Κυβέρνησης αποτελεί η
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και
ο στόχος αυτός πρέπει να παίξει πρωταρχικό ρόλο στο µεσοπρόθεσµο και στον εφαρµοστικό νόµο που τον συνοδεύει.
Κάθε ευρώ που κερδίζεται από τη φοροδιαφυγή, πρέπει να
επιστραφεί πάλι στους πολίτες σε µια δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών. Είναι αναγκαία η θεραπεία των αδικιών, όπως
είναι αναγκαίο να δούµε και µικρές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά το
φορολογικό σύστηµα.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να δείτε τα θέµατα που αφορούν τις
µονογονεϊκές οικογένειες. Θα ήθελα να δείτε τα θέµατα που
αφορούν τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, καθώς και πώς µπορούν να ενισχυθούν τα προγράµµατα πρόνοιας για οικογένειες
και ανθρώπους, που είναι κάτω από τα όρια της φτώχιας.
Στα κοινωνικά ζητήµατα υπάρχει η σηµαντική προσθήκη στο
άρθρο 46 περί παράτασης της αναστολής των πλειστηριασµών
και θέµατα, τα οποία θα αναλύσουµε στην κατ’ άρθρο συζήτηση
αύριο.
Οι συνθήκες είναι όντως έκτακτες και απαιτούν να δράσουµε
γρήγορα και αποφασιστικά. Οφείλουµε όµως να είµαστε προσεκτικοί γιατί παίζεται το µέλλον της χώρας, ώστε να αποφύγουµε
λάθη και παραλείψεις.
Η πορεία αλλαγών απέναντι σε κάθε στρέβλωση είναι η αναγκαία συνθήκη για την αντιµετώπιση της ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής κρίσης. Γιατί διαφορετικά δεν θα µείνει
ελπίδα ζωντανή. Και την πορεία των αλλαγών αυτή τη φορά δεν
µπορούµε να την αγνοήσουµε, όπως δυστυχώς συνέβη αρκετές
φορές στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τη Βουλευτή Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μισό λεπτό, περιµένετε.
Κύριε Λαφαζάνη, µε συγχωρείτε. Μόνο τρεις Βουλευτές είναι να
µιλήσουν ακόµη. Το Προεδρείο σας ζητά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς θα αποχωρίσουµε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δηλαδή ο κ. Κριτσωτάκης
δεν θα µιλήσει; Εντάξει.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για έξι λεπτά ακριβώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πολύ ωραία και ευχάριστη η ατµόσφαιρα σ’ αυτή την Αίθουσα, αλλά το κλίµα στο κέντρο της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα –θα έλεγα- είναι κλίµα αποπνικτικό, κλίµα αυταρχικής
αυθαιρεσίας και αστυνοµοκρατίας.
Το πρωί –το λέω µετά λύπης µου αυτό- κατήγγειλα εδώ τη συνέργεια των ΜΑΤ µε τους παρακρατικούς κουκουλοφόρους. Κάποιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ –εγώ θα έλεγα καλοπροαίρετα- από
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κάτω µου φώναζαν: «Αποδείξεις».
Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, αν είδατε το ALTER σήµερα και
το βίντεο που έδειξε. Τι ήταν αυτό το βίντεο; Αδιάψευστος µάρτυς. Το βίντεο αυτό έδειχνε τις δυνάµεις των ΜΑΤ να «θωπεύουν»
τους κουκουλοφόρους, να συνοµιλούν µαζί τους την ώρα που
είχαν κάνει συλλήψεις πολιτών -τους οποίους έδειχνε εκείνη την
ώρα- και να τους διοχετεύουν τα ΜΑΤ µέσα από τη Βουλή, για
να διαφύγουν. Αυτά µε βίντεο, που παρακαλώ όλοι να το δείτε,
για να καταλάβουµε τι παρακράτος υπάρχει στα Σώµατα Ασφαλείας και µε ποιο παρακράτος έχουµε να κάνουµε όσον αφορά
τους κουκουλοφόρους. Δεν λέω όλους, προφανώς. Λέω για τα
παρακρατικά κέντρα, τα οποία παίζουν το ρόλο τους και τα οποία
δυστυχώς δρουν υπό την «οµπρέλα» της Κυβέρνησης.
Ζητάµε απ’ αυτό το Βήµα, εδώ και τώρα, από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη να διεξάγει έρευνα και να συλληφθούν
αµέσως αυτοί από τα ΜΑΤ οι οποίοι έφερναν µέσα στη Βουλή
κουκουλοφόρους για να διαφύγουν. Ζητάµε να κάνει έρευνα. Ζητάµε να έλθει στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις. Ζητάµε την παραδειγµατική τιµωρία τους. Ζητάµε σε βάθος εξέταση του θέµατος.
Ζητάµε ειδική Επιτροπή της Βουλής η οποία να ερευνήσει τι γίνεται επιτέλους στα Σώµατα Ασφαλείας και ειδικά στα δυναµικά
αυτά Σώµατα όπως τα ΜΑΤ.
Ζητάµε επίσης και από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνει
έρευνα. Τι είναι η Βουλή; Χώρος ασυλίας για τους κουκουλοφόρους; Έχουν αυτή τη δυνατότητα τα ΜΑΤ, όποιους φοράνε κουκούλα να τους περνάνε µέσα από τη Βουλή, για να τους
προστατεύουν; Εν πάση περιπτώσει, η Βουλή έχει κατακλυστεί
από ΜΑΤ. Δεν λέω για τα ΜΑΤ που προστατεύουν τον περίγυρο
της Βουλής, ώστε να λειτουργεί ο χώρος αυτός. Μιλάω για µέσα
στο χώρο της Βουλής, όπου έχουν κατασκηνώσει πλέον. Αν επιπροσθέτως λειτουργούν και µ’ αυτόν τον αυθαίρετο και προκλητικό τρόπο, µε συγχωρείτε, αλλά δυναµιτίζουν την Εθνική
Αντιπροσωπεία, δυναµιτίζουν το ρόλο που πρέπει να παίξει η
Βουλή, σ’ αυτές τις κρίσιµες ώρες και προκαλούν, θα έλεγα. Εποµένως, ζητάµε και από τον Πρόεδρο της Βουλής αυτή την ώρα
να ερευνήσει την υπόθεση και να πάρει τα απαραίτητα µέτρα.
Το κέντρο έχει γίνει θάλαµος αερίων πλέον. Διεξάγεται ένας
ακήρυχτος, αλλά θανατηφόρος και δηλητηριώδης χηµικός πόλεµος. Αυτός ο πόλεµος απαγορεύεται εν καιρώ πραγµατικού
πολέµου. Επιτρέπεται όµως να χρησιµοποιείται εναντίον διαδηλωτών;
Και µη µου πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτός ο
χηµικός πόλεµος, η αθρόα χρήση των ΜΑΤ γίνεται για τους κουκουλοφόρους, κύριε Κεφαλογιάννη. Όπως θα βλέπετε από τις
τηλεοράσεις -αδιάψευστος πάλι µάρτυς- οι κουκουλοφόροι φοράνε αντιασφυξιογόνα. Εποµένως, για ποιους ρίχνονται τα δακρυγόνα; Γι’ αυτό και δεν παθαίνουν τίποτα οι κουκουλοφόροι
πέφτοντας τα δακρυγόνα. Και συνεχίζουν να δρουν εν µέσω δακρυγόνων.
Τα δακρυγόνα όµως τι κάνουν; Δηλητηριάζουν και δηµιουργούν αφόρητα αναπνευστικά προβλήµατα ακόµα και παθήσεις,
ασθένειες, σοκ, καρδιακά νοσήµατα και λιποθυµίες στους ειρηνικούς διαδηλωτές, οι οποίοι ανυποψίαστοι θέλουν να διεκδικήσουν τα αιτήµατά τους και προβάλλουν τις αγωνίες τους. Γι’
αυτό, ο ακήρυχτος αυτός χηµικός πόλεµος είναι ένας συνειδητός
πόλεµος εναντίον των πολιτών, εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών. Ένας πόλεµος που αποσκοπεί στο να διαλύει συγκεντρώσεις, να δυσφηµεί αγώνες, να κατακρεουργεί δικαιώµατα και να
αδειάζει τις πλατείες. Πολύ φοβούµαι όµως ότι µε αυτόν τον
τρόπο οδηγείτε τα πράγµατα σε πάρα πολύ επικίνδυνο δρόµο,
σε ακραία επικίνδυνο δρόµο.
Η Ελλάδα δυστυχώς -και το είπαµε εγκαίρως- έγινε το πειραµατόζωο για να εφαρµοστούν προκρούστιες οικονοµικές και κοινωνικές ρυθµίσεις οι οποίες επεκτάθηκαν σταδιακά σε όλη την
ευρωπαϊκή περιφέρεια και στο ευρωπαϊκό κέντρο και έχουν αλλάξει τον οικονοµικό και κοινωνικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη βαρβαρότητα. Φοβούµαι ότι η Ελλάδα πάει να γίνει
και το πολιτικό εργαστήριο για µια νέα κουτσουρεµένη αστυνοµοκρατούµενη και ίσως στρατοκρατούµενη δηµοκρατία, η οποία
θα επεκταθεί ως µοντέλο πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δε θεωρώ καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις
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συχνές αυτές αναφορές στο στρατό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο
και ασύνδετο ότι ορισµένοι θυµήθηκαν το στρατό. Και δεν είναι
ορισµένοι τυχαίοι. Είναι αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ο άλλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο άλλος. Πάγκαλος όµως. Πάγκαλος. Άλλος, αλλά Πάγκαλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Τελειώνετε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι τυχαίο ότι θυµήθηκαν
το στρατό για να προστατεύσουν τις τράπεζες.
Και επιτρέψτε µου να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκδότης κυριακάτικης, µεγάλης κυκλοφορίας, εφηµερίδας έγραψε
για τον κίνδυνο στρατιωτικού νόµου στην Ελλάδα.
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι δυο φορές
έχουν διεξαχθεί στρατιωτικές ασκήσεις στο Κιλκίς µε στόχο τους
διαδηλωτές, την επιβολή εσωτερικού νόµου και εσωτερικής
τάξης.
Δεν ξέρω που οδηγούµαστε. Πολύ φοβάµαι ότι η Κυβέρνηση
έχει µπει σε έναν άκρως επικίνδυνο δρόµο. Και αυτή την ώρα πιστεύουµε ότι υπάρχει µόνο µια δύναµη, για να ανακόψει αυτό το
δρόµο: ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διότι απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι υπάρχει ένα ευρύτερο αστικό συναινετικό τόξο γύρω από τέτοιες κρίσιµες επιλογές, ευρύτερο
συναινετικό αστικό τόξο, το οποίο κρύβεται από δήθεν δικοµµατικές αντιπαραθέσεις και διαφωνίες και το οποίο στηρίζει και τον
άγριο αυτόν κοινωνικό πόλεµο, αλλά πολύ φοβούµαι στηρίζει και
τον κοινωνικό αυταρχικό αστυνοµικό πόλεµο σε βάρος του ελληνικού λαού. Αλλά µε πολέµους τέτοιου χαρακτήρα δεν απαντώνται τα προβλήµατα των λαών. Πολύ γρήγορα θα τεθούν στο
περιθώριο και αυτά τα κατεστηµένα και οι κυβερνήσεις, που υπηρετούν αυτές τις επιλογές.
Εµείς αυτή την ώρα, κυρία Πρόεδρε, σε ένδειξη διαµαρτυρίας
για όσα συµβαίνουν και για το ότι η Κυβέρνηση δεν δίνει πειστικές απαντήσεις και δεν έρχεται εδώ ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξης
να δώσει εξηγήσεις –ελπίζω να έρθει αύριο, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος- θα αποχωρήσουµε από αυτή την Αίθουσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λαφαζάνη.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να δώσω µία απάντηση
στον κ. Λαφαζάνη, αν µου κάνει τη χάρη να µε ακούσει πριν αποχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κοιτάξτε, αντιλαµβάνοµαι ότι η
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να υποδηλώσει µε
κάθε τρόπο την πλήρη πολιτική αντίθεση προς το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής και προς τον
εφαρµοστικό νόµο.
Μας έχει πει, επίσης, από την αρχή της συνεδρίασης µε πολλούς τρόπους και πολλές φορές την άποψή της για τα σηµερινά
θλιβερά και αδιανόητα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας, που
πλήττουν την εικόνα της χώρας µέσα στο καλοκαίρι, επιφέροντας µία ζηµία, η οποία δεν είναι µόνο κοινωνική, αλλά και οικονοµική.
Νοµίζω ότι στην αρχή της συνεδρίασης είχαµε την ευκαιρία να
τοποθετηθούµε αναλυτικά πάνω στα γεγονότα. Και είδατε ότι
βγήκα από την Αίθουσα για να επικοινωνήσω µε τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας. Σας έδωσα εξηγήσεις. Σας έχω πει τρεις φορές σήµερα ποια είναι η πολιτική
οδηγία της Κυβέρνησης προς την Αστυνοµία. Τα πράγµατα είναι
πάρα πολύ σαφή. Το συνταγµατικό πλαίσιο οφείλουµε να το σε-
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βόµαστε όλοι.
Και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και οποιονδήποτε άλλο νοµίζει στην Αίθουσα αυτή ότι έχει κάποια ειδικά
δικαιώµατα ως θεµατοφύλακας του Συντάγµατος, της Δηµοκρατίας, των συνταγµατικών δικαιωµάτων, ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να εµφανίζεται ως προνοµιακός εγγυητής. Όλοι έχουµε
την ίδια ευαισθησία και όλοι έχουµε το ίδιο καθήκον. Η τήρηση
του Συντάγµατος αφιερώνεται και επαφίεται στον πατριωτισµό
των Ελλήνων. Κι εµείς εδώ, ως εκπρόσωποι του ελληνικού λαού,
όλοι µας, χωρίς καµµία διάκριση, έχουµε την ίδια µέριµνα και την
ίδια ευαισθησία για το Σύνταγµα, τη δηµοκρατία, την έννοµη
τάξη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα οµαδικής δράσης.
Υπάρχουν φαινόµενα βίας. Υπάρχει µία διάχυτη ένταση στην
κοινωνία και πρέπει να κάνουµε συνειδητές, συστηµατικές και
επίµονες προσπάθειες καταλλαγής. Διότι αυτή η ένταση που γειτονεύει µε τη βία, δεν οδηγεί πουθενά. Καθηλώνει την κοινωνία,
αδρανοποιεί τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, µας βλάπτει
θεσµικά, κοινωνικά, ηθικά και οικονοµικά.
Δεν πρέπει κανείς να χαίρεται για την κατάσταση αυτή. Δεν
πρέπει κανείς να επενδύει στην κατάσταση αυτή. Διότι, όπως
έλεγα και προηγουµένως κατ’ ιδίαν στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, εάν και κάτω από αυτές τις συνθήκες οξείας κρίσης παρατηρούµε στις έρευνες των τάσεων του εκλογικού σώµατος να
µην υπάρχει κάποια ιδιαίτερη άνθιση των απόψεων και των δυνάµεων της Αριστεράς είτε της παραδοσιακής είτε της ανανεωτικής της κοµµουνιστογενούς Αριστεράς κάτι συµβαίνει µέσα
στην κοινωνία που δεν µπορούµε να το συλλάβουµε µε τα παραδοσιακά αναλυτικά εργαλεία του εικοστού αιώνα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σηµαντικά
όλα αυτά, αλλά έχουµε και νοµοσχέδιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Επίσης, δεν πρέπει εδώ να επαναλαµβάνονται παρερµηνείες ή παρεξηγήσεις, οι οποίες έχουν διασκεδαστεί.
Ο κ. Πάγκαλος είπε προχθές ότι δεν εννοούσε τίποτα σχετικό
µε την Ελλάδα, ότι αναφερόταν στο ιστορικό παράδειγµα της Αργεντινής. Μη µου ξαναφέρνετε, δε, στη συζήτηση τις ασκήσεις
του Κιλκίς, για τις οποίες έχω απαντήσει κατ’ επανάληψη στον κ.
Δρίτσα ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, εξηγώντας ότι δεν έχουν
καµµία σχέση µε την Ελλάδα και µε την ελληνική πραγµατικότητα, ότι αυτά αφορούν τις αποστολές στις οποίες µετέχει διεθνώς η Ελλάδα στο Αφγανιστάν, στο Κόσσοβο.
Έχει κανείς αµφιβολία περί του ότι το πολίτευµά µας είναι δηµοκρατικό, θωρακισµένο, στέρεο και ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις
είναι αφοσιωµένες στη συνταγµατική τους αποστολή, που είναι
η διαφύλαξη της ακεραιότητας των συνόρων, δηλαδή αφοσιωµένες στην αποστολή της εξωτερικής ασφάλειας της χώρας;
Είπα το πρωί: Ας αφήσουµε αυτόν τον αταβισµό, ο οποίος καταδιώκει και καθηλώνει τη χώρα.
Εγώ λυπάµαι που αποχωρείτε από τη συνεδρίαση επί της
αρχής. Χαίροµαι, γιατί αυτό σηµαίνει ότι θα επανέλθετε αύριο
στη συζήτηση επί των άρθρων. Ούτως ή άλλως πρόκειται για µια
ενιαία συζήτηση. Είµαι ανοιχτός σε όλες τις παρατηρήσεις και
σε όλες τις προτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ)
Επειδή ο κ. Οικονόµου έκανε µια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση εκ µέρους της Κυβέρνησης και επειδή δεν θέλω να σας
κουράζω παρά πολύ, θα µου επιτρέψετε, για να διευκολύνω τη
συζήτηση αύριο της ενότητας επί των άρθρων, να προβώ τώρα
σε ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις ή αλλαγές, οι οποίες
απορρέουν, σε πολύ µεγάλο βαθµό, από την έως τώρα συζήτηση, προκειµένου να κερδίσουµε χρόνο και να στρέψουµε την
προσοχή µας στην ουσία των θεµάτων.
Στο πρώτο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο δηλαδή για το ταµείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου, θέλω στο
άρθρο 1 -επειδή το ταµείο θα κινηθεί µέσα στις συνθήκες της
αγοράς- να προσθέσω στο επίπεδο αυτό της γενικής εξαγγελίας
του άρθρου 1 την ανάγκη εγγυήσεων πλήρους διαφάνειας.
Επίσης, επειδή δεν θέλουµε, τα περιουσιακά στοιχεία του δη-
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µοσίου που µεταφέρονται στο ταµείο να πάψουν να είναι αντικείµενο επενδύσεων ή άλλων χειρισµών που αυξάνουν την αξία
τους, επειδή θέλουµε να ενσωµατώνονται οι υπεραξίες, το ελληνικό δηµόσιο θα εξακολουθεί να ασχολείται µε το ζήτηµα αυτό
µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών και του κρατικού προϋπολογισµού, καθώς το ταµείο έχει ως µόνη αποστολή τη διαδικασία
της αποκρατικοποίησης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Προσθέτετε κάποια
άρθρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κάποιες µικρές αλλαγές στο
υπάρχον.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα τις καταθέσετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Γι’ αυτό τις εκφωνώ.
Άρα λοιπόν, θα καταθέσω αυτές τις σηµειακές αλλαγές στο
πρώτο κεφάλαιο για το ταµείο αξιοποίησης. Η µια από τις αλλαγές αυτές αφορά την παρατήρηση που έγινε προηγουµένως από
τον κ. Παπαδηµούλη νοµίζω και από άλλους συναδέλφους ενδεχοµένως για το εδάφιο που αναφέρεται στη δυνατότητα, κάποιες
συµβάσεις να µπορούν να κυρώνονται µε νόµο.
Πράγµατι, αυτό και εµένα µε προβληµάτισε, διότι αυτή η εκ
των υστέρων νοµοθετική κύρωση της σύµβασης δεν αλλοιώνει
το χαρακτήρα της σύµβασης, η οποία ισχύει µεταξύ των συµβαλλοµένων. Τα έννοµα αποτελέσµατα έχουν παραχθεί. Η εκ των
υστέρων νοµοθετική κύρωση απλώς περιβάλλει µε την ισχύ
νόµου έναντι τρίτων τη σύµβαση αυτή, χωρίς όµως να αλλοιώνει
τον ενοχικό χαρακτήρα της.
Ξέρετε ότι εγώ σε µια χαρακτηριστική σύµβαση, αυτή για τα
ναυπηγεία και τα υποβρύχια ακολούθησα άλλη µέθοδο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το «µπορεί» το κάνετε πρέπει;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, θα σας πω. Το εδάφιο δεν σηµαίνει τίποτα, γιατί ο νόµος παραπέµπει στο νόµο, ο µελλοντικός
νόµος µπορεί να κάνει ό,τι άλλο θέλει. Εγώ θα πρότεινα να το
διαγράψουµε το εδάφιο αυτό. Θα συνεννοηθώ µε τον Πρόεδρο
της Βουλής να επιφέρουµε το ταχύτερο δυνατό –την άλλη βδοµάδα- τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, η οποία θα
προβλέπει πώς ακριβώς θα ασκείται η αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 49Α για τη διαρκή παρακολούθηση της δράσης
του ταµείου και κυρίως πώς θα ασκείται η αρµοδιότητα του ελέγχοντος και δύο συµβάσεων, που όπως προβλέπει το σχέδιο
νόµου κατατίθενται στην επιτροπή.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί δεν ισχύει και γι’ αυτό
το εδάφιο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί νοµικά, θα σας εξηγήσει και ο κ.
Παυλόπουλος αν το ρωτήσετε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς να µας εξηγήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Το προτιµώ αυτό. Σας ανέφερα
και ένα παράδειγµα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Επειδή το παράδειγµα αυτό το έχω διαµορφώσει ως µια πρωτότυπη µέθοδο
µόνος µου, θα µου επιτρέψετε να διεκδικήσω την πατρότητα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν δεν υπάρχει τίποτα στο
νόµο τότε είναι κολοβό το άρθρο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Καθόλου. Υπάρχουν δηλώσεις µου
εδώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν φτάνουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα, δεν είναι τίποτα παραπάνω ο
νόµος. Ο νόµος δεν δεσµεύει το νοµοθέτη. Το αντιλαµβάνεστε
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, θα
κατατεθούν στα Πρακτικά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Εάν µου επιτρέπετε, αυτό αφορά
το Κεφάλαιο Α’.
Στο Κεφάλαιο Β’, για τα πολεοδοµικά θέµατα, πρέπει να επέλ-
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θουν ορισµένες αµιγώς -προσέξτε- τεχνικές αλλαγές, που δεν
έχουν τίποτα το ουσιαστικό. Εάν προκύψει αύριο από την ανάγκη
ουσιαστικής παρέµβασης, θα το κάνουµε. Τώρα, όµως, µένω στη
φάση νοµοτεχνικών καθαρά και διατυπωτικών αλλαγών.
Τις αλλαγές του Κεφαλαίου Δ’, για τα φορολογικά µέτρα, τις
ανακοίνωσα στην αρχή. Είναι τα µέτρα για τα τέκνα και τους αναπήρους που ανέφερα, καθώς και η επέκταση της αυξηµένης εισφοράς αλληλεγγύης του 5% και σε άλλο κύκλο, εν ευρεία
εννοία, πολιτικών προσώπων.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να προσθέσω και µία περαιτέρω διεύρυνση της αρµοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, ώστε να συνεργάζεται µε το Υπουργείο Οικονοµικών
τώρα που έχουµε άρει το περιβόητο τραπεζικό απόρρητο και
έχουµε κάνει ένα πολύ µεγάλο βήµα προς την κατεύθυνση της
καταπολέµησης της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για µία πολύ µεγάλη εξέλιξη, την οποία θέλω να θωρακίσουµε ακόµα περισσό-
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τερο, µέσα από τη στενή συνεργασία του Υπουργείου Οικονοµικών και της Οικονοµικής Αστυνοµίας.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 44 και να καταθέσω στη Βουλή µία βελτιωµένη διατύπωση της διάταξης που
αφορά τις συντάξεις του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου, γιατί
έχουµε µία αναστάτωση στο χώρο και υπήρξαν εύλογες αντιδράσεις. Η µείωση που πρέπει να επέλθει, θα είναι µεσοσταθµική,
ώστε να µη θιγούν οι χαµηλές συντάξεις, αλλά οι υψηλές και δεν
θα υπάρχει αναδροµικότητα. Θα ισχύσουν όλα από την 1η Ιουλίου 2011 µεσοσταθµικά -άρα, θα προστατευθούν οι χαµηλές
συντάξεις- και χωρίς αναδροµικότητα.
Καταθέτω αυτές τις ρυθµίσεις στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-νοµοτεχνικές βελτιώσεις
, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μπορούµε να τις έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα καταχωριστούν στα
Πρακτικά και θα διανεµηθούν στους Βουλευτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Αποµένουν ορισµένα θέµατα, τα
οποία ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουτρουµάνη και έτσι θα τον περιµένουµε να έρθει αργότερα ή αύριο το πρωί, προκειµένου να χειριστεί τις διατάξεις της αρµοδιότητας του Υπουργείου του.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µπορούµε να τις έχουµε τώρα;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν τις έχω εδώ, θα τις φέρει ο κ.
Κουτρουµάνης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κυρία
Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη,
αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που ανέλυσε ο Υπουργός.
Κατατέθηκαν στα Πρακτικά και θα διανεµηθούν σε όλους σας.
Όταν θα πάρετε το λόγο, θα µιλήσετε. Υπάρχουν δύο συνάδελφοι…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για µισό λεπτό, δώστε µου
το λόγο, σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κεφαλογιάννη, σας
παρακαλώ. Την ανοχή του Προεδρείου και την υπέρβαση του Κανονισµού στο χρόνο νοµίζω ότι τα έχετε αντιληφθεί όλοι σας.
Όσο περισσότερη κατάχρηση κάνουµε σε αυτό…
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Είµαστε και εµείς εδώ, όµως, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Αυτό θέλω να πω. Είναι
δύο Βουλευτές, ο κ. Τσούκαλης και η κ. Αντωνίου, και έχω παρακαλέσει και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τον
Υπουργό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν θα µιλήσω, κυρία Πρόεδρε,
θέλω να κάνω µία δήλωση για το Συνασπισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα µιλήσετε µετά, κύριε
Πρωτόπαπα, όταν θα έρθει η ώρα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Να µιλήσουν οι Βουλευτές πρώτα. Τρεις
µέρες αυτό γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχει µιλήσει ο Υπουργός,
κύριε Πρωτόπαπα. Θα µιλήσετε µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Για µισό λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα µιλήσω πολύ, θα διευκολύνω τους Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Νοµίζω ότι έχετε καταργήσει το Προεδρείο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν έχω καταργήσει το Προεδρείο.
Για να διευκολύνω τους Βουλευτές, δεν θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι
έχουν ειπωθεί όλα. Θέλω απλώς να τονίσω ότι αυτό που κάνει ο
Συνασπισµός, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι
δυνατόν να φεύγουν από τη διαδικασία, επικαλούµενοι άσχετα
πράγµατα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Το θέµα γύρω από την πλατεία και τα λυπηρά επεισόδια έχει
κατ’ επανάληψη συζητηθεί εδώ. Δεν δικαιολογείται να φύγουν.
Εάν ήθελαν να θέσουν θέµα, υπάρχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες, υπάρχει η διαδικασία της ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, της επερώτησης, της ερώτησης προς τον αρµόδιο
Υπουργό. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες, που το θέµα αυτό θα
µπορούσε να συζητηθεί. Τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή τη σηµερινή στάση της αποχώρησης από µία διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ξαναµιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Πρωτόπαπα.
Η πλατεία είναι η ψυχή µας και είναι πιο βαθιά από τις πληγές
µας. Το έχουµε τονίσει όλοι µας και το έχουµε κατανοήσει πολλές φορές εδώ. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστη ατµόσφαιρα,
όπως ειπώθηκε πριν. Είναι πολύ στενάχωρη και πολύ υπεύθυνη.
Παρακαλώ, τον Ανεξάρτητο Βουλευτή τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη, να λάβει το λόγο.

12947

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αντιπρόεδρε, πολύς
λόγος έγινε για την τήρηση του Συντάγµατος. Η Δηµοκρατική
Αριστερά και εγώ προσωπικά µε απορία και θλίψη παρακολουθήσαµε διάφορα συµβάντα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, κατά την
προηγούµενη συζήτηση του µακροπροθέσµου, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πάρα πού σοβαρό πρόβληµα.
Τον τελευταίο µήνα οι Έλληνες πολίτες βρήκαν το κουράγιο,
βγήκαν από το σπίτι τους και πληµµύρισαν τις πλατείες. Ο καθένας από εµάς είχε τη δική του προσέγγιση για το συµβάν. Άλλοι
χάιδεψαν, άλλοι προσπάθησαν να αναλύσουν, άλλοι προσπάθησαν να αξιολογήσουν, να βγάλουν τα σωστά συµπεράσµατα.
Ένα, όµως, είναι γεγονός, ότι αυτό που έγινε χθες και κυρίως
σήµερα, δεν άξιζε σ’ αυτό που ζούσαµε όλες αυτές τις µέρες
στις πλατείες. Είπε η κυρία Πρόεδρος, όλοι παρακολουθούσαν
στις πλατείες. Κυρία Πρόεδρε, δεν άξιζε στην πλατεία αυτό που
έγινε σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, σε ένα κράτος δικαίου δεν ζητάς απολογισµό,
δεν ζητάς ευθύνες απ’ αυτούς, οι οποίοι είναι στις παρυφές και
προκαλούν επεισόδια. Οι ευθύνες σε ένα κράτος δικαίου αναζητούνται απ’ αυτούς που είναι επιφορτισµένοι να τις διατηρήσουν.
Ποιο ήταν το µεγάλο ζητούµενο για την Αστυνοµία, για τους θεσµούς, για την εκτελεστική εξουσία απ’ όλους µας; Να διατηρήσουµε πάση θυσία αλώβητο αυτό το οποίο συνέβαινε στις
πλατείες. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να µου κάνετε τον επιχειρησιακό απολογισµό; Αύριο τι θα έχουµε; Θα έχουµε διαλυµένη
αυτή τη µεγαλειώδη συγκέντρωση της πλατείας, θα έχουµε απίστευτες καταστροφές, θα έχουµε ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό
που επεδίωκαν όλοι αυτοί που συγκεντρώνονταν στην πλατεία.
Εδώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι
απ’ την Αστυνοµία παραβιάστηκε βάναυσα η Αρχή της Αναλογικότητας. Πέτυχε ακριβώς το αντίθετο απ’ αυτό το οποίο επεδίωκε. Και καταστροφές και δεν προστάτευσε την πλατεία.
Εµείς, σαν Δηµοκρατική Αριστερά, χθες είχαµε βγάλει µία ανακοίνωση. Τοποθετηθήκαµε σαφέστατα και µιλήσαµε για άναρχη
συµπεριφορά των κουκουλοφόρων και για αλόγιστη χρήση βίας
εκ µέρους της Αστυνοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο λίγο χρόνο που έχουµε, ερχόµαστε να κάνουµε µία τοποθέτηση επί της αρχής για τον εφαρµοστικό νόµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λάθος. Δεν είναι εφαρµοστικός
νόµος. Είναι νόµος ουσιαστικός, είναι νόµος ρυθµιστικός και θα
µου επιτρέψετε να σας πω, είναι νόµος ανατρεπτικός βασικών
θεσµών και κεκτηµένων υψίστης συνταγµατικής, αλλά και ευρωπαϊκής, περιωπής. Για όσους από εσάς γνωρίζετε και έχετε ασχοληθεί, διαβάστε λεπτοµερώς το κεφάλαιο Β’ και το κεφάλαιο Γ’
και εάν αυτά τα δύο κεφάλαια είναι απλώς εφαρµοστικός νόµος
του µεσοπροθέσµου, τότε πραγµατικά εγώ θα αλλάξω αντίληψη.
Και δεν αναφέροµαι, βεβαίως, σε όλα αυτά, τα οποία έχουν µονοπωλήσει την επικοινωνία, στα φορολογικά µέτρα, στα µέτρα
περικοπής µισθών και συντάξεων, αλλά αναφέροµαι συγκεκριµένα σε αυτά τα δύο κεφάλαια, γιατί είναι ανατρεπτικά.
Με τους τρεις βασικούς θεσµούς που εισαγάγουν, δηλαδή της
πολεοδοµικής ωρίµανσης, της επενδυτικής ταυτότητας, αλλά και
το δικαίωµα επιφανείας, ανατρέπονται βασικά κεκτηµένα, τα
οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και προστατεύονται, όχι µόνο από
το Ελληνικό Σύνταγµα, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Θα αναφερθώ λεπτοµερώς αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων γι’ αυτά. Όµως, θα µου επιτρέψετε να σας παραπέµψω και καλό θα είναι αύριο, όσοι από εσάς δεν το έχετε µελετήσει,
να ασχοληθείτε- στην έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της
Βουλής. Φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, να την έχετε διαβάσει.
Είναι οδηγίες διατυπωµένες µε διακριτικό τρόπο, πλην, όµως,
σαφείς: Μην ψηφίσετε τις συγκεκριµένες διατάξεις ή, αν θέλετε
να τις ψηφίσετε, αναθεωρήστε τις εκ βάθρων. Ανατρέπονται όλες
οι ρυθµίσεις, έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε πάγια νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας, αφού προβλέπει ανατροπές σε
χρήση κοινοχρήστων, σε αυθαίρετη, σε απόλυτη παραχώρηση
αιγιαλού και παραλίας, στην ανατροπή αρχών που αναφέρονται
σε δάση και δασικές εκτάσεις.
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Με το δικαίωµα επιφανείας, ουσιαστικά επαναφέρεται ένας
παλαιολιθικός, ένας παλαιός θεσµός του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, που ήδη είχε καταργηθεί από την έκθεση του Αστικού Δικαίου του 1936 και βεβαίως από την εφαρµογή του Αστικού
Κώδικα. Όχι µόνο αυτό, αλλά επαναφέρεται διά της πλαγίας,
προκειµένου να καταπατηθούν συγκεκριµένα κοινόχρηστα δικαιώµατα πάνω σε δηµόσια κτήµατα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά
επεκτείνεται ακόµη και στη χρήση των κληροδοτηµάτων.
Επειδή ο χρόνος δεν µου επιτρέπει, να επεκταθώ, αύριο στη
συζήτηση επί των άρθρων, θα αναφερθώ συγκεκριµένα στα δύο
αυτά κεφάλαια, στο Β’ και στο Γ’.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νοµού Φθιώτιδας, κ.
Τόνια Αντωνίου.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, πριν τοποθετηθώ, να κάνω δύο παρατηρήσεις, µε όλο το σεβασµό στο Προεδρείο της Βουλής και βέβαια µε τον ανάλογο σεβασµό και στον
Κανονισµό της Βουλής.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση και όχι κατάχρηση,
κυρία Πρόεδρε, διότι δυστυχώς από τη Δευτέρα µέχρι σήµερα,
σε δύο σοβαρές νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης,
δεν έχουν µιλήσει ούτε ενενήντα συνάδελφοι. Χρειάζεται λελογισµένη χρήση και από την πλευρά της Κυβέρνησης και από τους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Δεύτερον, θέλω να απευθυνθώ στην Κυβέρνηση και να πω ότι
η διαδικασία του κατεπείγοντος θα πρέπει κάποια στιγµή να τελειώσει και µάλιστα, όταν αφορά τόσο σοβαρά νοµοσχέδια. Σας
το έχουν πει πάρα πολλοί Βουλευτές από όλα τα κόµµατα και
από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν µπορείτε να καλείτε τη Βουλή των Ελλήνων να νοµοθετεί, µε διαδικασίες εξπρές, αλλαγές στο status της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που ζούµε οι Βουλευτές
το τελευταίο διάστηµα, σίγουρα δεν θα µπορούσαµε να το φανταστούµε ούτε στους χειρότερους εφιάλτες µας. Η βίαιη αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας µας βρίσκει συµµέτοχους
και δεν φοβάµαι να το πω και συνένοχους είτε εκουσίως είτε
ακουσίως.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε από το 2009 να διαχειριστεί
µια εξαιρετικά σοβαρή και πολλαπλή κρίση: κρίση οικονοµική,
κρίση δηµοσιονοµική, κρίση στη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Η
Κυβέρνηση έκανε συγκεκριµένες επιλογές που µας οδήγησαν
στην τρόικα και στο µνηµόνιο. Δεν διαπραγµατεύτηκε αποτελεσµατικά, δεν έθεσε πολιτικούς όρους και τώρα βρισκόµαστε
µπροστά στο µεγάλο αδιέξοδο, που έχει να αντιµετωπίσει η
χώρα και ο ελληνικός λαός.
Η κρίση πλέον, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι µόνο οικονοµική. Είναι πρωτίστως πολιτική και κοινωνική. Ένα χρόνο µετά,
δύο είναι οι βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, οι στόχοι του µνηµονίου δεν βγήκαν, µε αποτέλεσµα να είµαστε πάλι «µε την πλάτη
στον τοίχο». Δεύτερον, αφού δεν πετύχαµε τους στόχους, το
πρόβληµα στη διεθνή αξιοπιστία της χώρας παραµένει και δυσκολεύει αφάνταστα τη διαπραγµατευτική µας θέση απέναντι
στους εταίρους και πιστωτές µας.
Για όλα αυτά, ποιος ή τι ευθύνεται; Ευθύνονται οι χρόνιες αδυναµίες, στρεβλώσεις και παθογένειες του ελληνικού κράτους;
Ασφαλώς ευθύνονται. Ευθύνεται το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης; Ασφαλώς και ευθύνεται. Ευθύνονται οι αστοχίες
άλλων τοµέων της κυβερνητικής πολιτικής; Ασφαλώς ναι.
Σε όλο αυτό το διάστηµα η κοινοβουλευτική οµάδα του
ΠΑΣΟΚ χτύπησε πολλές φορές το καµπανάκι του κινδύνου. Θέσαµε θέµατα λειτουργίας των δηµοκρατικών διαδικασιών. Ασκήσαµε κριτική στα φαινόµενα αναποτελεσµατικότητας. Είχαµε
επισηµάνει ότι η Κυβέρνηση καταπιάστηκε µε τα εύκολα και όχι
µε τα δύσκολα. Δεν µας ακούσατε, κύριοι Υπουργοί, και τώρα
µας καλείτε να επικυρώσουµε τα λάθη σας και τις παραλείψεις
σας.
Και οι πολίτες δικαίως µας απευθύνουν ένα πολύ σκληρό «κατηγορώ», και πολλές φορές ισοπεδωτικό. Βλέπουµε τι γίνεται σήµερα στην Αθήνα. Εδώ στην Αίθουσα µιλάµε για έναν οικονοµικό
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πόλεµο, που πρέπει να αντιµετωπίσει η Βουλή και έξω ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγµή, πάρα πολλοί συµπολίτες βιώνουν έναν
άλλο πόλεµο, µια άλλη κατάσταση στην Αθήνα.
Το δικαιούνται αυτό οι πολίτες, να µας αµφισβητούν; Θα έλεγα
ότι το δικαιούνται, γιατί είναι οι εντολείς µας. Είναι οι εντολείς
του πολιτεύµατος και ορθώς ζητάνε λογοδοσία. Κοιτάξτε γύρω
σας, κύριε Υπουργέ, και πείτε µου. Είναι αυτός ο λαός γραπωµένος στη βολή του; Όχι. Έδειξε ανοχή και αντοχή σε µέτρα
πρωτόγνωρα και δυσβάσταχτα. Άρα, έχετε µπροστά σας έναν
λαό ώριµο και έτοιµο να παλέψει, έτοιµο να δώσει τη µάχη για
τη χώρα.
Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο µπροστά από αυτό το πολιτικό σύστηµα. Αυτό που χρειάζεται είναι εθνική ηγεσία, αποτελεσµατική κυβέρνηση, κοινωνική δικαιοσύνη, δίκτυο στήριξης και
αλληλεγγύης. Πρώτον, εθνική ηγεσία που να διαθέτει σχέδιο
εθνικής ανασυγκρότησης µε αρχή, µέση και τέλος, ηγεσία που
να είναι αφοσιωµένη και δεσµευµένη στην υπεράσπιση της
χώρας και των συµφερόντων του ελληνικού λαού σε κάθε διαπραγµάτευση. Δεύτερον, κυβέρνηση συντονισµένη µε συγκεκριµένες στοχεύσεις, που λειτουργεί µε διαφάνεια και λογοδοσία,
ανοιχτή στο διάλογο, µε όλο βέβαια το πολιτικό σύστηµα και τον
ελληνικό λαό. Τρίτον, κοινωνική δικαιοσύνη µε δίκαιη κατανοµή
βαρών και υποχρεώσεων σε όλους και όχι µόνο στους ίδιους και
τους πιο αδύναµους.
Το είπατε, κύριε Υπουργέ -και αυτό είναι ευχάριστο- ότι σύντοµα θα δούµε ένα νέο φορολογικό σύστηµα και ελπίζω να αποτελέσει µία τοµή στην πολιτική µας ιστορία.
Τέταρτον, δίκτυο στήριξης και αλληλεγγύης, για να µην είναι
στην κρίση ο καθένας µόνος του, αντιµέτωπος µε το πρόβληµά
του, µε την απειλή της φτώχειας, της ανεργίας, της υποβάθµισης
της ζωής τους.
Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φάνηκε να ανοίγει µια χαραµάδα
ελπίδας και αυτή είναι η τεράστια ευθύνη της. Είναι σίγουρα θετικά τα πρώτα βήµατα άλλης πολιτικής που είδαµε. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και ο εφαρµοστικός νόµος, δηλαδή το πλαίσιο
που αλλάζει την υπόσταση της χώρας, είναι αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης του προηγούµενου οικονοµικού επιτελείου.
Κύριοι Υπουργοί, δεν µας αρέσει το µεσοπρόθεσµο, δεν µας
αρέσει ο εφαρµοστικός νόµος. Και δεν µας αρέσει, γιατί δεν είναι
η λύση στο πρόβληµα της χώρας. Είναι πολύ σκληρό, είναι πολύ
άδικο και το χειρότερο: δεν είναι αποτελεσµατικό. Από τη µία η
φοροκαταιγίδα και από την άλλη οι αποκρατικοποιήσεις.
Δεν θα πω πολλά λόγια για το περιεχόµενο, µια και στη λογική
του κατ’ επείγοντος δεν έχουµε πολλές δυνατότητες. Θα πω
όµως, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να δείτε δυο σηµεία. Δεν µπορεί
σε αυτή τη φοροκαταιγίδα να µη λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας
ότι θα πρέπει να πληρώσουν άνθρωποι, που σήµερα είναι άνεργοι. Στο τέλος του 2010, στις αρχές του 2011, έχουν χάσει την
εργασία τους και εµείς τους ζητάµε να πληρώσουν. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε.
Δεύτερον, ένα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά την άλλη Ελλάδα, εννοώ την Ελλάδα έξω από την Αττική, την Ελλάδα της περιφέρειας και οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης το έχουν θέσει
πάρα πολλές φορές, είναι το θέµα της εξίσωσης του πετρελαίου
θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης, που ο εφαρµοστικός νόµος
το φέρνει στο 80%. Γνωρίζετε τη µεγάλο πρόβληµα είναι αυτό
για όλα τα νοικοκυριά, σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, µέσα στον
εφαρµοστικό νόµο δίνεται η δυνατότητα σε εσάς, τον Υπουργό,
να δώσετε ένα επίδοµα θέρµανσης αργότερα.
Πρέπει να δείτε και το επίδοµα θέρµανσης στους αγρότες. Δεν
µπορεί να µιλάµε σε αυτή την οικονοµική κρίση και να λέµε ότι
πρέπει να στηρίξουµε τον πρωτογενή τοµέα, πρέπει να αλλάξουµε την παραγωγική βάση της χώρας -το λέµε είκοσι χρόνιακαι σε αυτήν τη χώρα δεν κάναµε ποτέ πολιτικές στον πρωτογενή
τοµέα. Και σήµερα είναι ο µόνος τοµέας µαζί µε πολύ λίγο τις
εξαγωγικές εταιρίες ορυκτού πλούτου κυρίως, οι οποίες κινούνται. Άρα, θα πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας όχι στη
λογική στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος αλλά λόγω αναπτυξιακού χαρακτήρα και οικονοµικής στήριξης της χώρας να πάρετε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν σας το επίδοµα αγροτικού
πετρελαίου.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Βέβαια έχουµε το τεράστιο θέµα των αποκρατικοποιήσεων. Το
έθεσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι και από τη συµπολίτευση και
την αντιπολίτευση και, κύριε Υπουργέ, είναι κεντρικό θέµα. Για
µένα έχει και ιδεολογικό και πολιτικό πρόσηµο. Για τη δεξιά παράταξη µπορεί να µην έχει αλλά πιστεύω ότι είναι και θέµα οικονοµικό και θέµα αναπτυξιακό. Τα είπατε και εσείς στις
τοποθετήσεις σας.
Ο λαός σήµερα αγανακτεί και για το εισόδηµά του και γιατί αλλάζει το επίπεδο ζωής του αλλά και οι περισσότεροι Έλληνες
αγωνιούν. Και αυτό που µας ρωτούν, κύριε Υπουργέ, είναι: Πωλείται η Ελλάς; Αυτό βλέπουν στον ξένο Τύπο, αυτά είναι τα µηνύµατα, αυτός είναι ο προβληµατισµός και σε όποιες χώρες έχει
πάει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει κάνει συγκεκριµένες
πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θα προσπαθήσω µε σεβασµό στο Προεδρείο.
Από τη Δευτέρα προσπαθούµε να µιλήσουµε ενενήντα Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να µην κάνετε αυτά
που κατηγορείτε.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Θα κλείσω. Πολύ µίλησαν και άλλοι συνάδελφοι πάνω από οκτώ λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας θέσω, κύριε Υπουργέ, το ερώτηµα που έχουν θέσει
πάρα πολλοί και το έθεσα και στον προκάτοχό σας. Μας φέρατε
το µεσοπρόθεσµο µε τις αποκρατικοποιήσεις και κάποια ποσοστά. Εγώ θα ρωτήσω για τη ΛΑΡΚΟ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά
την επιχείρηση. Λέει µέσα το µεσοπρόθεσµο για 55%. Ρώτησα
και τον προκάτοχό σας, ρωτώ και εσάς. Πώς προέκυψε αυτό το
νούµερο; Ποιος το αποφάσισε; Με ποιους συζήτησε το οικονοµικό επιτελείο; Με ποια κριτήρια; Με ποιες µελέτες; Βλέπουµε
ποσοστά εδώ και θέλουµε να µας πείτε αν είναι δεσµευµένα τα
ποσοστά αυτά στις αποκρατικοποιήσεις. Πώς το οικονοµικό επιτελείο αποφάσισε µε αυτόν τον τρόπο; Αποφασίζει στη ΛΑΡΚΟ
55%. Και γιατί δεν είναι 35%, δεν είναι 75%, δεν είναι κάτι άλλο;
Μια ποια λογική;
Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, επειδή, εδώ επί τρεις µέρες έγινε
ουσιαστική κουβέντα και το ερώτηµα που ετίθετο και από την κοινωνία και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και από το Σώµα
εδώ ήταν αν θα πρέπει να στηρίξουµε το µεσοπρόθεσµο ή όχι ή
θα πρέπει να το καταψηφίσουµε. Θα πρέπει να σας πω ειλικρινά
ότι δεν ξέρω αν το δίληµµα της χρεοκοπίας είναι ένα απλό δίληµµα ή είναι ένας απλός εκβιασµός. Οι αντιθέσεις στους κόλπους της Ευρώπης δεν είναι ορατές δια γυµνού οφθαλµού. Εγώ
προσωπικά δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να δώσω την ευκαιρία σε αυτούς που έχουν επενδύσει εκατοντάδες δισεκατοµµύρια να κερδίζουν «στην πλάτη µου» από τη χρεοκοπία της χώρας
µου.
Όµως, κύριε Υπουργέ, η ανησυχία των πολιτών έχει να κάνει
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µε ζητήµατα ζωτικά µε την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια,
µε το δηµόσιο συµφέρον, µε τη διαφάνεια και τη νοµιµότητα
όλης αυτής της διαδικασίας που ανατρέπει τη ζωή και τα όνειρα
των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι το µεσοπρόθεσµο και ο εφαρµοστικός νόµος διασφαλίζουν την εκταµίευση της πέµπτης
δόσης, σταθεροποιούν την κατάσταση για τους επόµενους
µήνες και συµβάλλουν στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας
µας, µέχρι να πάµε στη διαπραγµάτευση για το µνηµόνιο 2 το
φθινόπωρο. Το γνωρίζετε καλύτερα από µας ότι αυτή η διαπραγµάτευση θα είναι η πιο κρίσιµη στη µεταπολεµική µας ιστορία.
Εµείς, έστω και «µε το πιστόλι στον κρόταφο», να σας δώσουµε
το εισιτήριο να πάτε στη διαπραγµάτευση. Εσείς δεσµευτείτε ότι
θα δώσετε τη µάχη.
Κύριοι Υπουργοί της νέας Κυβέρνησης, ανατρέψτε τα γεγονότα, πριν να είναι αργά. Ηγηθείτε και προστατεύστε τη χώρα.
Διαπραγµατευθείτε για το συµφέρον της. Παλέψτε, όπως αξίζει
στην ιστορία των αγώνων της. Δώστε το όραµα, που λείπει σ’
έναν λαό µαχητή.
Και θα ήθελα κλείνοντας να απευθυνθώ στις ηγεσίες των
άλλων κοµµάτων και να πω ότι πρέπει να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων, γιατί αποστολή των ηγεσιών είναι να αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο. Αν δεν θέλουν κι αν δεν µπορούν, δεν έχουν
λόγο ύπαρξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουµάνης θα κάνει την ανακοίνωση και µετά εγώ
θα συµπληρώσω την ανακοίνωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα το λόγο για να καταθέσω µία επαναδιατύπωση σε δύο
ρυθµίσεις, που έχουν ασφαλιστικό περιεχόµενο και αφορούν κυρίως τον ΟΑΕΔ και τα επιδόµατα ανεργίας.
Η πρώτη διευκρινίζει ότι η ειδική εισφορά που καταβάλλεται
από τους δηµοσίους υπαλλήλους, για όσους είναι ασφαλισµένοι
στο Ταµείο Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων το 1% εισπράττεται
από το δηµόσιο και καταβάλλεται στο ταµείο αυτό.
Για όσους δεν έχουν ασφάλιση σ’ αυτό το ταµείο, η εισφορά
πάει στον ΟΑΕΔ.
Η δεύτερη αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες και την αντίστοιχη ειδική εισφορά µε την οποία καθιερώνεται και ταµείο
ανεργίας γι’ αυτούς. Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό
διάστηµα από 1-1-2011 µέχρι 31-7-2011 κατανέµονται ισόποσα
το επόµενο διάστηµα και καταβάλλονται µέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτές είναι οι αλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες αλλαγές, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι
τη δικαιολογηµένη περίσπαση….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η προσοχή δεν είναι
τυχαία, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κι εµείς έχουµε ψυχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος έχει το
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Στο ίδιο κεφάλαιο –ήθελα να προηγηθεί ο κ. Κουτρουµάνης- περιλαµβάνεται µία διοικητικού χαρακτήρα ρύθµιση, µεταξύ Υπουργείου Οικονοµικών και Υπουργείου Εσωτερικών, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Περιλαµβάνεται η αυθεντική ερµηνεία µίας διάταξης που
αφορά τη σχέση της Τράπεζας της Ελλάδος µε τις τράπεζες,
χρήσιµη, για λόγους που δεν θέλω τώρα να αναλύσω. Τη ζήτησε
πάντως η Τράπεζα της Ελλάδος και νοµίζω ότι πρέπει να την κά-
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νουµε δεκτή.
Και η ρύθµιση την οποία θέλω να προσέξετε είναι ότι, επειδή
έχουµε αναλάβει τη δέσµευση να θεσπίσουµε το ενιαίο µισθολόγιο και έχουµε χάσει λίγο χρόνο και λίγο ρυθµό, από 1-7-2011
και µέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου, θέσπιση που πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν και πάντως µέσα στο καλοκαίρι,
οι ωριµάνσεις, όπως λέγεται, οι κάθε είδους ωριµάνσεις, αναστέλλονται προκειµένου να τις επανατοποθετήσουµε στο ενιαίο
µισθολόγιο. Αυτό είναι και µια πίεση, προκειµένου να φτιάξουµε
το ενιαίο µισθολόγιο.
Άρα, καταθέτω και αυτές τις αλλαγές για τα Πρακτικά της Βουλής και παρακαλώ να διανεµηθούν στους Βουλευτές, ώστε να
έχουµε την πλήρη εικόνα στην αυριανή συνεδρίαση επί των άρθρων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να κάνω µία παρατήρηση προς τον Υπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν τελείωσε ακόµη ο
Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κάνουµε αυτές τις διευκρινίσεις
και µε την άδεια των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, οι οποίοι
θα λάβουν το λόγο τώρα, εµένα θα µου επιτρέψετε να φύγω,
γιατί έχω πάλι διάφορες τηλεφωνικές διαπραγµατεύσεις να
κάνω. Είναι εδώ ο κ. Οικονόµου, ο οποίος χειρίζεται όλα τα θέµατα. Αύριο το πρωί θα επανέλθουµε. Όµως, αν θέλετε κάτι να
µε ρωτήσετε τώρα, ρωτήστε µε για να σας απαντήσω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό, κύριε Κεφαλογιάννη.
Παρακαλώ οι αλλαγές που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας,
κ. Κουτρουµάνης, να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για αλλαγές επί αλλαγών
κ.λπ. θα ήθελα να ξαναδείτε τις προηγούµενες αλλαγές που καταθέσατε στο άρθρο 3 για τη διοίκηση του ταµείου, την απάλειψη
που κάνατε στο τελευταίο εδάφιο του 10, αυτό δηλαδή που λέει
ότι «οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των
ταµείων µπορεί να κυρώνονται µε νόµο», εµείς θέλαµε όλοι ότι
«πρέπει να κυρώνονται µε νόµο» και το οποίο το απαλείψατε τελείως…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Σας εξήγησα όµως.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, µου εξηγήσατε και το
κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά επειδή το κάνει χειρότερο, αφήστε
το όπως, είναι αν δεν µπορείτε να το κάνετε «πρέπει να κυρώνονται µε νόµο». Και όταν θα φέρετε τη νέα διάταξη, τροποποιήστε την.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες.
Δεν µε καλύπτει και δεν καλύπτει νοµίζω και την Κυβέρνηση και
τη Βουλή και την Αντιπολίτευση, που θα µετέχει στο ταµείο. Γιατί
είδα µεγάλη συναινετική διάθεση, γι’ αυτή τη παραδοσιακή µέθοδο της κύρωσης δια νόµου. Μπήκε αυτό, εν πάση περιπτώσει
γιατί έτσι αυτό συνηθίζεται. Αλλά όταν µελέτησα εις βάθος τα
θέµατα και άκουσα τη συζήτηση, θεωρώ ότι αυτό το εδάφιο πρέπει να φύγει και να πάµε σε αυτό που σας είπα, στην τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα το κάνετε χειρότερο
έτσι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, πιστέψτε µε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αν το διαβάσετε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Κεφαλογιάννη, εµπιστευθείτε µε τεχνικά, δεν λέω να µε εµπιστευθείτε πολιτικά. Ειλικρινά
σας το λέω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα θέλαµε µια εξήγηση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µας το εξηγήσετε αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας το εξηγήσουµε. Δεν θέλω
τώρα να το εξηγήσω περαιτέρω.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχει πιο ειλικρινές από
αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Σε σχέση µε το αγροτικό πετρέλαιο, το λεγόµενο. Δεν προβλέπεται στο νόµο ρύθµιση περί
αγροτικού πετρελαίου. Θα προβλεφτεί.
Μπορώ όµως να κάνω µια δήλωση, ότι µε ανάλογο τρόπο µε
αυτόν που προβλέπεται για το πετρέλαιο θέρµανσης, θα ρυθµιστεί και το θέµα του αγροτικού πετρελαίου. Διότι πολλοί συνάδελφοι, ο κ. Τζελέπης, ο κ. Μακρυπίδης, η κ. Αντωνίου -συγγνώµη
για τη µη αναφορά όλων των ονοµάτων- θέσατε το θέµα αυτό.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Δεν το διευκρινίζει αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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και Υπουργός Οικονοµικών): Λοιπόν, όπως θα ρυθµιστεί µέχρι
30 Σεπτεµβρίου 2013, η σχέση πετρελαίου κίνησης- πετρελαίου
θέρµανσης, θα ρυθµιστεί µε ανάλογο µηχανισµό και το ζήτηµα
του αγροτικού πετρελαίου, για µην επιβαρυνθούν οι αγρότες.
Τώρα, σε σχέση µε την ΛΑΡΚΟ, δεν είµαι σε θέση να απαντήσω.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Παραδείγµατος χάριν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα συζητήσω µε το Υπουργείο
Ανάπτυξης, που έχει τον τοµέα της βιοµηχανίας και θα σας πω
κάποια στιγµή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε
Υπουργέ, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα εδώ και τρεις ηµέρες
εννοώ, κάνουµε λόγο για πίνακες, κάνουµε λόγο για δείκτες, κάνουµε λόγο για ελλείµµατα, κάνουµε λόγο για δηµόσια χρέη, για
πρωτογενή ελλείµµατα και για διαφόρους άλλους όρους, τέλος
πάντων, που, πιστέψτε µε, ο πολύς κόσµος δεν µπορεί να κατανοήσει.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν –και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη για το ενδιαφέρον σας- να µιλήσουµε και για ανθρώπους
και µάλιστα για ανθρώπους που αποτελούν τους πραγµατικούς
αιµοδότες του ελληνικού έθνους και συγκεκριµένα ήρθε η ώρα
να µιλήσουµε για τις ελληνικές πολυµελείς οικογένειες, δηλαδή
για τις τρίτεκνες οικογένειες, για τις πολύτεκνες οικογένειες,
αλλά ακόµα και για τις µονογονεϊκές οικογένειες, επί των οποίων
ασκείται µια τροµερή πίεση, αφού ένας γονέας θα πρέπει να αναθρέψει δύο, τρία ή παραπάνω παιδιά.
Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ έναντι των οικογενειών αυτών υπήρξε
απαράδεκτη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ
υπήρξε πολιτική εχθροπάθειας έναντι των τριτεκνικών και πολυτεκνικών ελληνικών οικογενειών.
Επιτρέψτε µου να παραθέσω κάποια παραδείγµατα πολιτικών,
που ασκήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Το χορό άνοιξε η κ. Διαµαντοπούλου, η οποία τι έκανε; Κατήργησε την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, που απελάµβαναν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.
Στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος περιέκοψε
τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόµατα, ωσάν αυτό να ήταν το
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας. Ακολούθησε δηλαδή την
πρακτική «βγάζω από τη µύγα ξύγκι» και µε τις περικοπές αυτές
θα επιλύονταν και τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα της χώρας.
Επανήλθε η κ. Διαµαντοπούλου, η οποία ουσιαστικά κατήργησε το καθεστώς των µετεγγραφών για τα παιδιά των οικογενειών αυτών σε µια δυσχερέστατη οικονοµική πραγµατικότητα,
δηλαδή σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία στέρησε από τους
τρίτεκνους και τους πολύτεκνους γονείς τη δυνατότητα να περιορίσουν τα έξοδα της οικογενείας έχοντας το προνόµιο της µετεγγραφής για τα παιδιά τους που θα ακολουθήσουν την άλφα
ή τη βήτα σχολή.
Και το ερώτηµα που πλανάται σε σχέση µε αυτό που λέω είναι
το εξής: Γιατί καταστρατηγήσατε το προνόµιο των µετεγγραφών;
Το καθεστώς που ίσχυε επιβάρυνε οικονοµικά τον κρατικό προϋπολογισµό;
Μηδέν επιβάρυνση, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κρατικός προϋπολογισµός δεν επιβαρυνόταν ούτε ένα ευρώ και όµως ανερυθρίαστα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κατήργησε το
προνόµιο των µετεγγραφών και το πρόβληµα που θα κληθούν να
αντιµετωπίσουν οι οικογένειες –γιατί τα παιδιά θα πάνε να εγγραφούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας- θα είναι δυσεπίλυτο. Πολλά
δε παιδιά δεν θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις σχολές
τους. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι µήνυµα στέλνετε και στις οικογένειες, αλλά και στην ελληνική νεολαία που διψά για γνώση και
µόρφωση.
Και βεβαίως ερχόµαστε τώρα στον κ. Βενιζέλο. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διότι ρίχνοντας, περικόπτοντας το αφορολόγητο όριο για τους τριτέκνους και πολυτέκνους και µε τη
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συνεργασία των φορολογικών συντελεστών που υπάρχουν ανά
κλίµακα δηµιουργεί µια πραγµατική φοροκαταιγίδα, µια φορολογική λαίλαπα που συντρίβει το εισόδηµα τριτέκνων και πολυτέκνων.
Ξέρετε σε ποιο σηµείο φτάσαµε; Φτάσαµε στο σηµείο αυτός
που έχει ένα ή δύο παιδιά να έχει µεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον άτεκνο και αυτός που έχει τρία, τέσσερα και
παραπάνω παιδιά να έχει µεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από αυτόν που έχει ένα και δύο παιδιά.
Υπάρχει, όµως, στο εσωτερικό των πολυµελών οικογενειών και
µία ανισότητα, την οποία θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν.
Με τις ρυθµίσεις σας επιβαρύνονται πάρα πολύ οι τρίτεκνοι και
πολύτεκνοι που έχουν µεσαία εισοδήµατα, δηλαδή µέχρι 50.000
ευρώ. Ενώ οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι που έχουν εισόδηµα
πάνω από 50.000 ευρώ, έχουν ελαφρύτερες επιβαρύνσεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι υπάρχει και εσωτερική ανισότητα στο
σύστηµα που κάνατε.
Καταλήξαµε αγαπητοί συνάδελφοι –για να χρησιµοποιήσω
έναν όρο- τα παιδιά να χρησιµοποιούνται από την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ως τεκµήριο. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε είναι εντελώς παράλογο διότι αν η Ελλάδα αντιµετωπίζει αυτήν τη στιγµή ένα πρόβληµα δεν είναι το
δηµοσιονοµικό. Είναι το δηµογραφικό πρόβληµα.
Η Ελλάδα χάνει αίµα ελληνικό, φθίνει, πεθαίνει ο ελληνικός
λαός. Είµαστε το µόνο κόµµα στην Αίθουσα αυτή που το φωνάζουµε αυτό το πράγµα. Δεν µας ακούτε όµως. Πότε το κάνετε
αυτό; Θα αφήσω την οικονοµική συγκυρία, γιατί αναφέρθηκα
πλειστάκις σε αυτήν, για να σας πω ότι είµαστε εν µέσω πληθυσµιακών βοµβών. Αυτό το λαµβάνετε υπ’ όψιν σας; Δηλαδή, ενώ
τα γειτονικά κράτη αυξάνουν τον πληθυσµό τους µε ραγδαίους
ρυθµούς, εµείς έχουµε µία υπερµεγέθη υπογεννητικότητα.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει προβλήµατα στην οικονοµική
ανάπτυξη, σηµαίνει προβλήµατα στην ασφάλεια της χώρας, σηµαίνει προβλήµατα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε
αυτά τα λαµβάνετε υπ’ όψιν. Προφανώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει
κάνει µία πολιτική επιλογή, η οποία είναι σεβαστή µεν αλλά να
την πούµε για να την ακούσει ο ελληνικός λαός.
Η πολιτική σας επιλογή είναι ότι το δηµογραφικό πρόβληµα
της χώρας θα επιλυθεί ή επιλύεται –έτσι νοµίζετε- µέσω των ανεξέλεγκτων λαθροµεταναστευτικών ροών. Έχετε κάνει αυτή τη
στρατηγική επιλογή. Ό,τι λοιπόν σας λέµε τώρα, εσείς κλείνετε
τα αυτιά, δείχνετε µία αυτιστική συµπεριφορά γιατί θεωρείτε ότι
οι λαθροµετανάστες ή οι µετανάστες, όπως εσείς αρέσκεστε να
τους ονοµάζετε, θα επιλύσουν και το δηµογραφικό µας πρόβληµα, που είναι το υπ’ αριθµόν ένα εθνικό πρόβληµα.
Έχετε κάνει αυτήν την επιλογή και από εκεί και πέρα λαίλαπα
έχει ενσκήψει πάνω στους τριτέκνους και πολυτέκνους. Ό,τι επέτυχαν χρόνια τώρα µε αγώνες, µε τους συλλόγους τους, µε την
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ένα δίχτυ ασφαλείας µε πιέσεις στην κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε πιέσεις στην παρελθούσα κυβέρνηση Καραµανλή, µε αγώνες, το
έχετε αυτή τη στιγµή κατακρηµνίσει. Είστε υπόλογοι στη συνείδηση των οικογενειών αυτών.
Επιτρέψτε µου να σας µιλήσω µε αριθµούς µπας και ξυπνήσετε από την υπνηλία στην οποία έχετε περιέλθει. Θα σας δώσω
αντικειµενικά, αναµφισβήτητα δεδοµένα για να καταλάβετε και
εσείς και οι σύµβουλοί σας το έγκληµα, την ανοησία που κάνετε.
Ακούστε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στοιχεία για να δείτε τη
φορολογική ανοησία του ΠΑΣΟΚ. Είναι στοιχεία που δεν αµφισβητούνται. Πόσοι είναι οι Έλληνες που έχουν τέσσερα παιδιά;
Είναι είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν δύο. Τι φόρο πληρώνουν αυτοί;
Πληρώνουν –δεν σας λέω τα άλλα- 43 εκατοµµύρια. Δηλαδή είκοσι έξι χιλιάδες πολύτεκνοι µε τέσσερα παιδιά πληρώνουν 43
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτός είναι ο φόρος. Πόσοι είναι µε πέντε
παιδιά; Είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι τριάντα δύο. Τι φόρο
πληρώνουν; Πληρώνουν 6 εκατοµµύρια ευρώ µόνο. Αυτοί που
έχουν έξι, επτά, οκτώ, δώδεκα και άνω παιδιά; Είναι χίλιοι εννιακόσιοι σαράντα πέντε. Τι φόρο πληρώνουν; Πληρώνουν 2 εκατοµµύρια.
Εάν τα αθροίσω τώρα όλα αυτά, δηλαδή τα 43 εκατοµµύρια
που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, τα 6 εκατοµµύρια που πληρώ-
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νουν οι πεντάτεκνοι και τα 2 εκατοµµύρια που πληρώνουν οι
έχοντες έξι τέκνα και άνω, βγαίνει ένα νούµερο 51 εκατοµµύρια
ευρώ.
Αυτό είναι το µεγάλο κονδύλιο το οποίο προσπαθεί η Κυβέρνηση εναγωνίως να περικόψει.
Ακούστε, όµως και ένα άλλο συγκριτικό µέγεθος. Σας τα λέω
αυτά, µπας και συγκινηθείτε, γιατί έχετε γίνει χοντρόπετσοι εντελώς. Πόσοι Έλληνες…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μην αναφέρεστε στον κ.
Οικονόµου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν αναφέροµαι στον κ. Οικονόµου.
Θα τα ακούσει, όµως, γιατί είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Δεν σας αφορά προσωπικά το ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αλλά
το ότι είστε χοντρόπετσοι αποδεικνύεται από αυτά που θα σας
πω τώρα.
Πόσοι είναι αυτοί που κάνουν φορολογική δήλωση; Πόσοι είναι
οι Έλληνες που κάνουν φορολογική δήλωση; Είναι πέντε εκατοµµύρια πεντακόσια ενενήντα οκτώ οκτακόσια ογδόντα πέντε.
Ξέρετε, κύριε Κεφαλογιάννη από αυτούς πόσος είναι ο φόρος;
Είναι 8.751.779.503 ευρώ. Ξέρετε τώρα σε αυτό το νούµερο που
σας είπα, των 8 δισεκατοµµυρίων περίπου, ποιο είναι το ποσοστό
που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, οι πεντάτεκνοι, οι εξάτεκνοι κ.λπ.;
Είναι 0,59%. Και εδώ τώρα πάνε να κάνουν αυτά που κάνουν, στο
0,59%. Αυτό τώρα θα σώσει την ελληνική οικονοµία, αυτή η επίθεση στους αιµοδότες του ελληνικού έθνους θα σώσει την ελληνική οικονοµία, θα µας βγάλει από τα αδιέξοδα, θα επιτρέψει να
έρθει η πέµπτη, η έκτη, η έβδοµη δόση.
Μη σώσει και έρθει καµµία δόση! Έχετε εξευτελιστεί στον
κόσµο αυτό! Έχετε εξευτελιστεί! Είναι αδιάσειστα τα στοιχεία.
Σας τα λένε καλά οι σύµβουλοί σας; Και να µου πείτε εάν δεν ευσταθούν τα στοιχεία αυτά. Μέχρι κεραίας ευσταθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ολοκληρώνουµε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και αφού σας τα λέµε αυτά τα πράγµατα, µένετε παντελώς
ασυγκίνητοι και λέτε: «Μα, κάνουµε µία αλλαγή και το αφορολόγητο για τους τριτέκνους, παραδείγµατος χάριν, το αυξάνουµε
στα 20.500 ευρώ». Ξέρετε πόσο ήταν; Ήταν 23.500 ευρώ. Και
λέτε: «Και στους πολυτέκνους δίνουµε συν 2.500 ευρώ για κάθε
παιδί µετά το τρίτο». Όχι. Για να είστε δίκαιοι, θα πρέπει να πείτε
10.000 ευρώ για κάθε παιδί µετά το τρίτο. Αυτό θα ήταν φορολογική δικαιοσύνη για την οποία τόσο κόπτεται ο κ. Βενιζέλος.
Για να τελειώνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την
ανοχή σας- αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής: Ακολουθείτε
µία εθνοκτόνο πολιτική. Η πολιτική σας συντρίβει τον ελληνικό
λαό, συντρίβει τους αιµοδότες του ελληνικού λαού, συντρίβει την
ελληνική κοινωνία, συντρίβει το έθνος. Και εσείς µπορεί να µην
έχετε εθνική ευαισθησία ή να τα θεωρείτε αυτά παρωχηµένα λεκτικά σχήµατα ή οντότητες που δεν υφίστανται. Διότι στο µυαλό
σας εσείς έχετε ένα λαό, ένα «λαπά» λαό, δεν έχετε το έθνος
µπροστά σας.
Να ξέρετε, όµως, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάµεις που πάνω
απ’ όλα βάζουν την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους. Ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός θα αγωνιστεί γι’ αυτή την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει
το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω όλα όσα είπε για τους πολύτεκνους ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ροντούλης…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία.
Όµως, µιας και ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Βενιζέλος, ετράπη
σε άτακτο φυγή…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πράγµατι. Καθαρά λόγια. Μια χαρά
το λέει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και δεν εδέησε να µας
πει…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έπρεπε να καθίσει να ακούσει τους
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Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μια χαρά τα λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ήξερε ότι θα µιλήσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνέχεια την κοπανάει, όταν µιλούν
οι Κοινοβουλευτικοί.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιας και ο Υπουργός
ετράπη σε άτακτο φυγή, µιας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε διακριτικά και µιας και έχουµε µόνο
την ευτυχία να έχουµε τη µισή Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ στην Αίθουσα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα µιλήσω για τα θέµατα του νοµοσχεδίου, αλλά θα ήθελα την ανοχή
σας αύριο επί των άρθρων. Είναι, βέβαια, καταπονηµένο και το
Σώµα, καθώς από το πρωί, από τις 9.00’, είµαστε όλοι εδώ. Επί
των άρθρων θα τοποθετηθούµε.
Ελπίζουµε η Κυβέρνηση αξιόλογες παρατηρήσεις που έγιναν
απ’ όλους τους οµιλητές όλων των κοµµάτων –και του ΠΑΣΟΚ
συµπεριλαµβανοµένου- να τις κάνει δεκτές και στο επίπεδο της
διαφάνειας και στην καλύτερη λειτουργία για την αξιοποίηση της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δηµόσιας περιουσίας και, βεβαίως, γι’ αυτά τα πολύ σκληρά
µέτρα, τα οποία η Κυβέρνηση εισηγείται στη Βουλή και οδηγούν
ένα µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας σε αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεφαλογιάννη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχέδιου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
Για την ψήφιση του νοµοσχέδιου επί της αρχής έχουν υποβληθεί αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο, εκτιµώντας τις
ανάγκες του νοµοθετικού έργου, διακόπτει τη συνεδρίαση για
αύριο ηµέρα Πέµπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9.30’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ώρα Διακοπής: 22.47’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’
Πέµπτη 30 Ιουνίου 2011 (Πρωί)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
Πέµπτη 30 Ιουνίου 2011.
Ώρα έναρξης: 9.30’
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015».
Θα συζητηθούν τα άρθρα του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Αλευράς.
Ορίστε, κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με το νοµοσχέδιο ρυθµίζονται διαφορετικά θέµατα, κυρίως
θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την επείγουσα και έκτακτη
ανάγκη που έχει το ελληνικό δηµόσιο να διορθώσει τις δηµοσιονοµικές αποκλίσεις που έχουν εµφανιστεί κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους.
Ρυθµίζονται, επίσης, θέµατα τα οποία σχετίζονται µε την
ανάγκη που υπάρχει για µία γρήγορη και αποτελεσµατική αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, ακινήτων ιδίως και επιχειρήσεων, προς το σκοπό να υπάρξουν και έσοδα. Ταυτόχρονα η
ορθή αξιοποίηση είναι γνωστό ότι δηµιουργεί έναν κύκλο ανάπτυξης, πρόσθετων επενδύσεων, θέσεων εργασίας, πράγµατα
τα οποία τα έχουµε πάρα πολλή ανάγκη αυτήν τη στιγµή.
Στο Κεφάλαιο Α’ του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται θέµατα τα
οποία αφορούν τις αποκρατικοποιήσεις και τη διαχείριση δηµόσιας περιουσίας µε τη σύσταση ενός ταµείου. Είχα την ευκαιρία
στην επιτροπή να επισηµάνω ορισµένα προβλήµατα, τα οποία ενδεχοµένως µπορεί να παρατηρηθούν κατά τη λειτουργία του ταµείου.
Θα ήθελα να επισηµάνω και σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση και
συζήτηση το γεγονός ότι η αυστηρή υπέρ του ταµείου –υπέρ του
συνιστωµένου νοµικού προσώπου- επιφύλαξη όλων σχεδόν των
δικαιωµάτων διαχείρισης της περιουσίας, χωρίς αποφασιστική
παρέµβαση της Κυβέρνησης, ενδεχοµένως θα έπρεπε να επανεξεταστεί, για να αποφευχθούν στην πορεία προβλήµατα, δυσαρµονίες, αντιθέσεις ή άλλου είδους ζητήµατα.
Από εκεί και πέρα, η οργάνωση και η δοµή λειτουργίας του ταµείου νοµίζω ότι περιέχει δικλίδες, προκειµένου να υπάρξει η µέγιστη δυνατή διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές. Παρ’ όλα αυτά,
θα πρέπει να δει κανένας και τη λειτουργία στην πράξη και πώς
θα διαµορφωθούν οι σχέσεις ανάµεσα στο διοικητικό συµβούλιο
του ταµείου και στην επιτροπή εµπειρογνωµόνων, έτσι ώστε να

µην υπάρξουν καθυστερήσεις, να µην υπάρξουν δυσλειτουργίες,
να µην υπάρξουν προβλήµατα µέσα στις διαδικασίες αυτές.
Στο Κεφάλαιο Β’ ρυθµίζονται θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν
µε την επενδυτική ταυτότητα και την πολεοδοµική ωρίµανση,
όπως λέει το νοµοσχέδιο, των ακινήτων του δηµοσίου.
Πράγµατι, θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι οι ρυθµίσεις
αυτού του κεφαλαίου δεν έχουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
και, ενδεχοµένως, ο κατεπείγων χαρακτήρας, η κατεπείγουσα
διαδικασία µε την οποία συζητάµε αυτές τις ρυθµίσεις µπορεί και
να τις αδικήσει, αλλά και να δηµιουργήσει προβλήµατα.
Επισηµαίνω ότι και η Επιστηµονική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου έχει αναφορές πάνω σε θέµατα που αφορούν αυτό το κεφάλαιο. Κρατώ, όµως, αυτό το οποίο ανέφερε ο Υπουργός στην
επιτροπή ότι έχει γίνει µεγάλη προσπάθεια ώστε οι διατάξεις οι
οποίες προβλέπονται σ’ αυτό το κεφάλαιο, να εναρµονίζονται και
να είναι εντός του πλαισίου της νοµολογίας του Συµβουλίου της
Επικρατείας, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να δείξετε µία µικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, όµως, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, πράγµατι,
να απλοποιήσουµε την πολεοδοµική νοµοθεσία. Δυστυχώς, τέτοιου είδους νοµοθετικές παρεµβάσεις δεν έχουν την πληρότητα
και την αποτελεσµατικότητα που θα µπορούσε να είχε, αν µε
άνεση χρόνου κάναµε αυτές τις αλλαγές της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Δεν είµαι οπαδός της άποψης που λέει να προστατεύσουµε την πολεοδοµική νοµοθεσία. Η πολεοδοµική νοµοθεσία,
δυστυχώς, είναι ένας απίστευτος κυκεώνας γραφειοκρατικών,
πολυδαίδαλων ρυθµίσεων, οι οποίες εµποδίζουν οποιαδήποτε
σκέψη υγιούς ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας, όχι όµως –
και εδώ θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί- σε βάρος του περιβάλλοντος.
Από εκεί και πέρα, στο Κεφάλαιο Γ’ έχουµε την επανεισαγωγή
του θεσµού της επιφανείας, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί µε την
εισαγωγή του Αστικού Δικαίου ως θεσµός που δηµιουργούσε
πρόσθετα προβλήµατα στο νοµικό σύστηµα της χώρας. Βεβαίως, εδώ εισάγεται για τα δηµόσια ακίνητα, για µία περιορισµένη κατηγορία ακινήτων. Κατά την ταπεινή µου άποψη, το
νοµικό µας σύστηµα ήδη διαθέτει ισοδύναµες νοµικά και οικονοµικά λύσεις, όπως είναι οι µακράς χρονικής διάρκειας µισθώσεις
ή παραχωρήσεις χρήσεως. Δεν κατανοώ πλήρως τη σκοπιµότητα
του νεοεισαγόµενου θεσµού. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι για
τους συντάκτες του νοµοσχεδίου είναι ένας θεσµός ο οποίος
µπορεί, πράγµατι, να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση της
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δηµόσιας ακίνητης περιουσίας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι εννοείτε, κύριε συνάδελφε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Εξέφρασα τους προβληµατισµούς,
αγαπητέ συνάδελφε, οι οποίοι είναι λογικό να υπάρχουν για έναν
τέτοιο νέο θεσµό ο οποίος επανεισάγεται. Κατά την ταπεινή µου
άποψη, νοµίζω ότι υπάρχουν νοµικά διαµορφωµένες λύσεις,
χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουµε σε ένα νέο θεσµό, όπως
είναι αυτός της επιφανείας. Είπα και στην επιτροπή ορισµένους
πρόσθετους ενδοιασµούς προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί
και πέρα, σέβοµαι ότι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα εµού
το θέµα προκρίνουν την επανεισαγωγή αυτού του θεσµού.
Στο Κεφάλαιο Δ’ έχουµε τις ρυθµίσεις για τα φορολογικά θέµατα, οι οποίες, πραγµατικά, είναι δύσκολες και δυσάρεστες,
έχουν την ανεπιείκεια που πολύ συχνά έχουν αυτές οι έκτακτες
φορολογικές ρυθµίσεις και γίνονται σε µία εποχή κατά την οποία
η µέση ελληνική οικογένεια δοκιµάζεται σκληρά από την οικονοµική κρίση, την έλλειψη θέσεων εργασίας, από τις αυξηµένες δαπάνες τις οποίες έχει να καταβάλει.
Από την άλλη µεριά, ένα κράτος έχει δύο δρόµους, για να µπορέσει να συντηρηθεί και, µάλιστα, σε µία κατάσταση οµαλά δηµοσιονοµική. Ο ένας δρόµος είναι να µειώσει τις δαπάνες του και
ο άλλος δρόµος είναι να αυξήσει τη φορολογία του. Δυστυχώς,
για πολλά χρόνια, αλλά και σ’ αυτήν τη συγκυρία, το πολιτικό σύστηµα αποφεύγει να τοποθετηθεί είτε προς τη µία κατεύθυνση
είτε προς την άλλη. Αποφεύγει να εξειδικεύει για το ποιες δαπάνες πρέπει να µειωθούν ή για το ποια έσοδα πρέπει να αυξηθούν
ή για το πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση των φορολογικών συντελεστών και όλα αυτά.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να φθάνουµε στο δύσκολο και δυσάρεστο σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε σήµερα. Θέλω να επισηµάνω –το έκανα και στην επιτροπή- ιδιαίτερα το ζήτηµα της
αύξησης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στην κατηγορία των
καταστηµάτων σίτισης, τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, από 13% σε
23%.
Θεωρώ ότι είναι µία δύσκολη φορολογία. Είναι µία απόφαση
η οποία µπορεί να δηµιουργήσει και να συµβάλει σε ενίσχυση
της ανεργίας στον κλάδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε έναν κλάδο ο οποίος είναι έντασης εργασίας και κινδυνεύουµε να δηµιουργήσουµε περισσότερους ανέργους από δω
και πέρα. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει, έστω και στο νέο
φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο θα έρθει το φθινόπωρο, η Κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτήν την αύξηση του συντελεστή ο
οποίος µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από
αυτά τα οποία θα λύσει και µάλιστα προβλήµατα κοινωνικά.
Τέλος, στα επόµενα κεφάλαια ρυθµίζονται θέµατα τα οποία
αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, αφορούν τα δικαιώµατα των
ανέργων, την καταχώρησή τους, όπως επίσης και ορισµένα συνταξιοδοτικά ζητήµατα.
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις. Θα κρατήσω ένα λεπτό δευτερολογίας στο τέλος για κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κ. Αθανάσιο Αλευρά.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα και χθες στη συζήτηση επί
της αρχής στην Ολοµέλεια, του νοµοσχεδίου του εφαρµοστικού
νόµου. Θέλω να επαναλάβω ότι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας
όσον αφορά τον εφαρµοστικό νόµο εκφράστηκε και δεν ψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο.
Όµως, στη διαδικασία που έχουµε τώρα, στη διαδικασία των
άρθρων καταγράφεται η βούληση της Νέας Δηµοκρατίας η
οποία αποδεικνύει στην πράξη ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι απόλυτα συνεπής και κινείται µε απόλυτη υπευθυνότητα σε αυτά που
διαχρονικά εκφράζει και πιστεύει. Δηλαδή το ζήτηµα των απο-
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κρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας,
είναι ζητήµατα αρχής που θέτει η Νέα Δηµοκρατία, είναι ζητήµατα τα οποία έχουµε πει προ πολλού, είναι ζητήµατα τα οποία
εµποδίστηκαν το 2008 και το 2009, από την Κυβέρνηση µε λυσσαλέο θα έλεγα τρόπο και είναι ζητήµατα τα οποία έρχονται να
ψηφιστούν σήµερα µε µεγάλη καθυστέρηση.
Σε αυτά, λοιπόν, τα κεφάλαια 1,2 και 3, κύριε Υπουργέ, που
ουσιαστικά σηµατοδοτούν τη δηµιουργία του µηχανισµού για τις
αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,
η Νέα Δηµοκρατία στέκεται θετικά. Όµως έχουµε να κάνουµε κάποιες επισηµάνσεις-παρατηρήσεις τις οποίες θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικές και παράκληση είναι να τις ακούσετε και να τις
υιοθετήσετε.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι στο κεφάλαιο 1 που ουσιαστικά
ενσωµατώνει τη δηµιουργία του ταµείου, θα καταψηφίσουµε το
άρθρο 4 και το άρθρο 9. Το άρθρο 4, είναι το άρθρο το οποίο εισάγει στο συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων εκπροσώπους από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την τρόικα. Εµείς πιστεύουµε
ότι επειδή είναι ένα κρίσιµο συµβούλιο πρέπει να αποφασίζει καθαρά η ελληνική Κυβέρνηση. Γι’ αυτό δεν το ψηφίζουµε εκτός αν
το αλλάξετε.
Δεύτερον, το άρθρο 9 που δεν ψηφίζουµε, είναι ένα άρθρο το
οποίο απαλλάσσει κύριε Υπουργέ το διοικητικό συµβούλιο από
ευθύνες στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα. Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε νόµο σήµερα, σ’
αυτό το κρίσιµο ζήτηµα και µε το άρθρο 9 να δηµιουργήσουµε
µία κολυµβήθρα του Σιλωάµ µέσα από τη Βουλή και να απαλλάσσουµε εκείνους που αποφασίζουν για την αποτίµηση και για την
αξία των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου.
Οι επιµέρους παρατηρήσεις που έχουµε να κάνουµε –παρ’ ότι
κατ’ αρχάς είµαστε θετικοί στα άρθρα και προτείνουµε στην Κυβέρνηση να δει και να αλλάξει τα συγκεκριµένα ζητήµατα- είναι
τα εξής: Στο άρθρο 2, παράγραφος 7 να υπάρχει το δικαίωµα
της αναµεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου. Πραγµατικά
εγείρονται ερωτηµατικά γιατί µπήκε ο όρος, «δεν υπάρχει δικαίωµα αναµεταβίβασης». Πρέπει να το δείτε, κύριε Υπουργέ.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό και ενδιαφέρον θέµα, το οποίο αν για
παράδειγµα, µετά από δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, ένα ακίνητο δεν µπορεί να πωληθεί, να µπορεί να επιστρέψει πίσω.
Το άρθρο 3, παράγραφος 10, χθες ο κύριος Υπουργός είπε ότι
το αποσύρει και δεσµεύτηκε ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου -επειδή είναι κρίσιµο άρθρο για τον έλεγχο της διαδικασίας
του ταµείου- ότι θα φέρει καινούργια διάταξη στη Βουλή και θα
το αντικαταστήσει µε πιο πλήρεις όρους διαφάνειας γιατί είναι
το ελεγκτικό κοµµάτι του ταµείου.
Εµείς καλοπροαίρετα στεκόµαστε στη δήλωση του Υπουργού.
Όµως, µέχρι να έρθει, δεν µπορεί να υπάρχει κενό. Εµείς, λοιπόν,
λέµε να µείνει το άρθρο 3 παράγραφος 10, κύριε Υπουργέ και
στη λέξη «µπορεί» στην οποία καταλήγει το άρθρο, να µπει η
λέξη «πρέπει».
Όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 4, αυτό δίνει τη δυνατότητα στο διοικητικό συµβούλιο του ταµείου να φτιάχνει έναν
κανονισµό, ο οποίος και θα διαµορφώνει το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων. Μάλιστα, δίνει και λευκή επιταγή στον Υπουργό
Οικονοµικών να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Εµείς,
όσον αφορά το άρθρο 8 παράγραφος 4, λέµε ότι ο κανονισµός
θα πρέπει να περνάει από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Β’, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο για
µας ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο σε περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες. Και γι’ αυτό δεν ψηφίζουµε όλο το Κεφάλαιο Β’.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Γ’, είναι ένα κεφάλαιο που αφορά
το θεσµό της επιφάνειας και θα το στηρίξουµε. Όµως, στο
άρθρο 18, εµείς θέτουµε τον εξής όρο. Δεν θα το ψηφίσουµε,
κύριε Υπουργέ, αν µετά τη λέξη «ελληνικό δηµόσιο», δεν προστεθεί η εξής φράση: «και να απαρτίζουν την ιδιωτική του περιουσία». Και στο τέλος του ίδιου άρθρου να µπει η εξής φράση:
«υπό τους όρους του άρθρου 109 παράγραφος 1 και 2 του Συντάγµατος». Ουσιαστικά αφορά τα κληροδοτήµατα. Πρέπει να
προστατέψουµε το θεσµό των κληροδοτηµάτων. Όλο αυτό, δηλαδή, θα πρέπει να γίνει επ’ ωφελεία των κληροδοτηµάτων. Και
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επειδή καταγράφονται στα Πρακτικά οι παρατηρήσεις µας, θα
σας έλεγα να τις δείτε για το συγκεκριµένο άρθρο 18 του Κεφαλαίου Γ’.
Όσον αφορά τώρα το Κεφάλαιο Δ’, είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Είναι αυτό που ονοµάζουµε «φοροεπιδροµή». Πρόκειται για µια
πρωτοφανή επιδροµή µε µια διαδικασία καθαρά φοροεισπρακτική που δεν έχει αρχή, µέση και τέλος. Ουσιαστικά µ’ αυτόν
τον τρόπο ακυρώνετε ό,τι έχει κάνει ο κ. Παπακωνσταντίνου
µέχρι τώρα σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής. Επίσης, µιλήσατε
για ένα νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Σε όλα αυτά, λοιπόν, είµαστε αντίθετοι και δεν ψηφίζουµε τίποτα από τις φορολογικές σας
διατάξεις.
Όσον αφορά τώρα το Κεφάλαιο Ε’, αυτό περιλαµβάνει τα
άρθρα 37 και 38 και αφορά τη µείωση δαπανών. Αυτά τα άρθρα
θα τα στηρίξουµε. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δείχνει και τη βούληση
της Νέας Δηµοκρατίας. Δείχνει ότι η Νέα Δηµοκρατία δεν διστάζει ακόµα και ως Αντιπολίτευση να παίρνει πάνω της και το πολιτικό κόστος, αναγνωρίζοντας και την κρισιµότητα των στιγµών,
αλλά κυρίως γιατί υπερασπίζεται –κάτι που έκανε πάντα- το καλύτερο για τον τόπο και την πατρίδα. Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς που
βλέπουµε την εξυγίανση των δηµοσιονοµικών µεγεθών της
χώρας περισσότερο µέσα από την µείωση και την περιστολή των
δαπανών, ψηφίζουµε και το άρθρο 37, αλλά και το άρθρο 38.
Όσον αφορά στο Κεφάλαιο ΣΤ’, το οποίο είναι το κεφάλαιο
περί αλληλεγγύης και υγείας για την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, θα έλεγα ότι ουσιαστικά εδώ πρόκειται για
ένα µίνι ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Εδώ καταρρίπτεται όλο αυτό
το δηµιούργηµα της µεγάλης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης της
Κυβέρνησης του κ. Λοβέρδου, ο οποίος θυµόµαστε πάρα πολύ
καλά ότι µιλούσε για ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο
ήρθε. Υπάρχουν οι αναλογιστικές µελέτες που αποδεικνύουν ότι
δεν θα γίνει πάλι παρέµβαση ασφαλιστικού περιεχοµένου.
Αυτό το κεφάλαιο ουσιαστικά είναι ένα µίνι ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που έχει τα πάντα. Έχει µειώσεις συντάξεων, έχει αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών, έχει ΛΑΦΚΑ, αλλά και όλα τα άλλα από
ένα ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, όπως και εργασιακές διατάξεις.
Δεν µπορεί, λοιπόν, να µας βρει σύµφωνους. Εµείς θα ψηφίσουµε το άρθρο 42.
Το άρθρο 44 το χαιρετίζουµε, αλλά δυστυχώς δεν µπορούµε
να το ψηφίσουµε και συµφωνούµε µε τη δηµιουργία ειδικού λογαριασµού ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων. Αυτό το χαιρετίζουµε, αλλά δεν µπορούµε να το
ψηφίσουµε, γιατί βρίσκεται σε ένα κεφάλαιο το οποίο µας δυσκολεύει.
Όσον αφορά τα άρθρα 45 και 46, θα τα ψηφίσουµε. Το άρθρο
45, αφορά τη λειτουργία των καταστηµάτων. Το άρθρο 46, είναι
άρθρο το οποίο αφορά την αναστολή πλειστηριασµών.
Επίσης, το άρθρο 48 στο Κεφάλαιο Ζ’ αφορά τις διατάξεις για
τη γραµµατεία ενηµέρωσης, την οποία επίσης θα στηρίξουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Βρούτση.
Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, ειδικός αγορητής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Δεν
έχουµε ακούσει µέχρι σήµερα µια επιχειρηµατολογία γιατί το
όχηµα το οποίο δηµιουργείτε είναι το κατάλληλο. Τι δεν πήγε
καλά; Γιατί δεν µας αρέσει ο νόµος που έχουµε για τις αποκρατικοποιήσεις; Γιατί δεν µας αρέσει η δηµόσια δοµή που έχουµε
για τις αποκρατικοποιήσεις; Τι είναι εκείνο το οποίο σταµάτησε
της αποκρατικοποιήσεις; Η ανεπάρκεια του νοµοθετικού πλαισίου; Η δυσλειτουργία της διοικήσεως ή η έλλειψη της πολιτικής
βούλησης; Και τα τρία.
Διότι εάν έχουµε επαρκές θεσµικό πλαίσιο, τότε γιατί να φτιάξουµε ένα καινούργιο ταµείο; Το βασικό ζήτηµα που θα έπρεπε
να αναζητήσουµε είναι αν αυτόν τον ενάµιση χρόνο που βρίσκεστε στην εξουσία θέλατε να κάνετε καµµία αποκρατικοποίηση.
Την ξεκινήσατε τη διαδικασία; Έγινε καµµία απόπειρα; Υπήρξε
διεργασία αποκρατικοποιήσεως; Αντ’ αυτού έρχεστε και µας
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λέτε να φτιάξουµε ένα ταµείο.
Παρεµπιπτόντως, τι είναι αυτό που θα πρέπει να εγκρίνουµε
στο ταµείο; Να εγκρίνουµε, παραδείγµατος χάριν, να έχει 30 εκατοµµύρια, τα οποία δεν ξέρουµε για ποιο λόγο χρειάζεστε να τα
βάλουµε εκεί µέσα και πού πρόκειται να πάνε;
Άκουσα παρεµβάσεις στην κατεύθυνση των διορθώσεων, ενώ
η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία διόρθωση. Η Κυβέρνηση µάς φέρνει µια συγκεκριµένη πρόταση. Ακούω, λοιπόν, από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι θα ψηφίσει το να µην µπορεί να
αναµεταβιβαστεί στο ελληνικό δηµόσιο ένα περιουσιακό στοιχείο. Ναι µεν θέλετε να αλλάξει, αλλά ψηφίζετε το άρθρο.
Ή θα ψηφίσετε, λόγου χάρη, ότι εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για λόγους µείζονος σηµασίας δηµοσίου συµφέροντος δηλαδή; Τρίτος να χάνει τα δικαιώµατά του, γιατί µε τη διαδικασία αυτή δεν τηρείται η
προβλεπόµενη από το Σύνταγµα διαδικασία. Είναι η παράγραφος 8 του άρθρου 2.
Προσέξτε τώρα. Για λόγους εκτάκτου δηµοσίου συµφέροντος
–δηλαδή το πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε στις απαλλοτριώσεις
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες- να πηγαίνουµε και να παίρνουµε
τα εµπράγµατα δικαιώµατα και τα βάρη που έχουν εγγράψει τρίτοι στα ακίνητα του δηµοσίου και να τα καταργούµε, χωρίς να
πληρώνουµε αποζηµίωση; Αυτό θα το ψηφίσετε;
Θα ψηφίσετε την εξής διάταξη; Ακούστε τη διατύπωση «από
τη δηµοσίευση της απόφασης της ΔΕΑΑ που προβλέπεται στην
παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του ταµείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωµα
τρίτου». Καταργούµε δηλαδή µονοµερώς, µε νόµο δικαιώµατα
τρίτων. Θα το ψηφίσετε αυτό;
Στο άρθρο 3, που άκουσα ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση το
ψηφίζει, συµφωνεί µε την παρουσία των δύο εποπτών µέσα στο
διοικητικό συµβούλιο, που βάζει η τρόικα; Στο Συµβούλιο Πραγµατογνωµόνων είπατε «όχι». Εδώ είπατε «ναι». Συµφωνείτε µε
αυτό; Σας αρέσει αυτό;
Συµφωνείτε µε την αναδιατύπωση; Διότι εδώ έχουµε αρχίσει
τις πολιτικές πρωτοτυπίες. Ήρθε εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών
και λέει το εξής: Το αίτηµα του Κοινοβουλίου και η επιφύλαξή
του –ή τουλάχιστον πτερύγων του Κοινοβουλίου- ήταν ότι εδώ
θα γίνονται αποκρατικοποιήσεις ουσιαστικά χωρίς να κυρώνονται
από τη Βουλή.
Η αντίρρηση της Βουλής ήταν στο ότι οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ταµείου µπορεί να κυρώνονται µε νόµο, κατά την κρίση του κυρίου Υπουργού και της
Κυβέρνησης. Έλεγε η Βουλή «όχι, θέλουµε να έχουµε έλεγχο και
θέλουµε να είναι υποχρεωτική η κύρωση µε νόµο». Για να το βελτιώσει ο κύριος Υπουργός ήρθε χθες –βελτίωση είναι αυτό- και
το απέσυρε πλήρως -άρα, δεν υπάρχει διάταξη ως προς αυτόµε την εξής επιχειρηµατολογία: «Θέλω να µε εµπιστευτείτε». Μα,
έτσι θα νοµοθετούµε;
Εγώ, λοιπόν, τον εµπιστεύοµαι τον κ. Βενιζέλο απολύτως. Είναι
βέβαιο ότι σε έξι µήνες θα είναι ο κ Βενιζέλος στη θέση αυτή;
Όταν δηλαδή φτιάχνουµε θεσµικό πλαίσιο, το φτιάχνουµε επί
τη βάσει της προσωπικής εµπιστοσύνης ή όχι; Τέτοια θα συζητάµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Το αν εµπιστευόµαστε τον κ. Βενιζέλο; Γιατί; Να συζητήσω και για την Κυβέρνηση. Ξέρουµε αν
θα είναι η ίδια κυβέρνηση σε έξι µήνες ή σε οκτώ; Δηλαδή, η νοµοθεσία φτιάχνεται επί τη βάσει της προσωπικής αξιολογήσεως;
Μα, έχουµε φτάσει τώρα σε επίπεδα πρωτοτυπίας.
Για το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων έχω κάνει την κριτική µου.
Θα ψηφίσετε, δηλαδή, το άρθρο 6 –το λέω για τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- όπου η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων παραπέµπεται στον κανονισµό του άρθρου 8,
όπου δεν υπάρχει καµµία, οποιαδήποτε δέσµευση για τη διαδικασία αποτιµήσεως;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ζητήσαµε, κύριε Βορίδη, να έρθει
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας. Διασφαλίζουµε και το 6
µε αυτό…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς ζητήσατε διάφορα, κύριε συνάδελφε, και καλά κάνατε και τα ζητήσατε. Είπατε «είµαστε θετικοί στο άρθρο και κάποιες τροποποιήσεις έχουµε, καταψη-
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φίζουµε αυτό και εκείνο, αλλά κατά τα λοιπά είµαστε θετικοί».
Ακούσατε καµµία τροποποίηση από την Κυβέρνηση;
Θα αφήσουµε, λοιπόν, ανοιχτή τη δυνατότητα –και µιλώ τώρα
για τις ευθύνες της Αντιπολίτευσης, η Συµπολίτευση ας κάνει ό,τι
θέλει- να κάνει όπως νοµίζει η Κυβέρνηση αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να ξέρουµε τη διαδικασία, αφού ουσιαστικά δεν θα εφαρµοστεί η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων; Δεν την ξέρουµε τη διαδικασία. Χωρίς να ξέρουµε τον
τρόπο αποτιµήσεως, χωρίς να ξέρουµε τίποτε και χωρίς η υπόθεση αυτή να περνάει µέσα από το Κοινοβούλιο για κύρωση; Σε
αυτό το σηµείο έχουµε φτάσει; Και µιλάµε τώρα για τον τρόπο
µε τον οποίο θα αποτιµηθούν, θα αξιοποιηθούν περιουσιακά
στοιχεία του δηµοσίου;
Και βεβαίως, συµµερίζοµαι την παρατήρηση για το άρθρο 9
ότι εδώ χρησιµοποιείται το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιον έλεγχο
κάνει, τώρα; Τι έλεγχο κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο; Κάνει προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας. Και αυτό θα χρησιµοποιείται µε
τη διατύπωση ότι δηµιουργεί τώρα ένα τεκµήριο. Τώρα η αξία
του τεκµηρίου ο θεός και η ψυχή του, αλλά εν πάση περιπτώσει,
προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα τεκµήριο, διότι λέει ότι οι συµβάσεις που θα έχουν υποστεί αυτόν τον προσυµβατικό έλεγχο
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρούνται επωφελείς και συµφέρουσες για το ταµείο. Αυτό τώρα, από την άλλη µεριά, να ρωτήσω την Κυβέρνηση, εσείς νοµίζετε ότι κάνατε και κάτι µε αυτό
που γράψατε; Διότι αυτά θα κριθούν στην πράξη. Αφήνω το ζήτηµα αυτό.
Πάω στο πολεοδοµικό ζήτηµα, στο οποίο ξαναλέω δεν έχετε
ενσωµατώσει καν την κριτική την οποία έχετε ακούσει από το
ΠΑΣΟΚ. Σας είπε ο κ. Καρτάλης να βάλετε τουλάχιστον τις περιοχές Ramsar µέσα, να έχουµε κάποιο περιθώριο, να έχουµε κάποιον περιορισµό. Δεν µπήκε µέσα στα πολεοδοµικά.
Βάζετε ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης 50%! Το 50%
πού, παραδείγµατος χάριν; Στις αλυκές αναβύσσου θα πάτε να
βάλετε 50%; Τι θα τις κάνετε; Χονγκ Κονγκ θα τις κάνετε τις Αλυκές Αναβύσσου; Και αυτό τώρα, προσέξτε, χωρίς κανέναν περιορισµό, στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης.
Εγώ λέω να κάνουµε κάτι άλλο. Δεν το κλείνουµε εδώ σιγάσιγά, να µας λένε τι θέλουν και να φεύγουµε και να τελειώνουµε;
Να τα λέτε εκεί µεταξύ σας µε την τρόικα, να φύγουµε οι υπόλοιποι. Μα, είναι δυνατόν να ζητάτε τέτοιου είδους εξουσιοδοτήσεις από το Κοινοβούλιο και, µε συγχωρείτε, το Κοινοβούλιο
να συµπράττει;
Στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν επιµένω,
γιατί ούτως ή άλλως θα καταψηφίσουµε όλο το κεφάλαιο αυτό
και δεν έχω χρόνο επαρκή. Είµαι ήδη στα οκτώ λεπτά, χωρίς να
έχω πιάσει τα φορολογικά.
Δικαίωµα επιφανείας. Οµοίως δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί πρέπει
να συναινέσουµε στη διάσπαση του εµπραγµάτου δικαίου, µε
ένα δεσµό ο οποίος φτιάχνεται ειδικά και µόνο για τα δηµόσια
κτήµατα.
Και ερωτώ: Τι θα γίνει αν υπάρξει µεταβίβαση κυριότητας του
δηµοσίου και εποµένως, καταστεί η κυριότητα ιδιωτική και εν συνεχεία, επάνω υπάρχει δεσµός επιφανείας; Δεσµεύει ή δεν δεσµεύει; Τι θα γίνει εάν για την αξιοποίηση πρέπει να υπάρξει
συνένωση δηµοσίου ακινήτου και ιδιωτικού ακινήτου και πρέπει
εκεί επάνω να συσταθεί επιφάνεια; Τι θα γίνεται στην περίπτωση
αυτή; Τι θα κάνουµε; Όχι, γιατί όλο εξυπνάδες γίνονται σε αυτήν
την Αίθουσα. Του έρχεται κάποιου από κάπου µία ιδέα και έρχεται εδώ να διαλύσουµε εµείς όλο το νοµικό µας οικοδόµηµα,
γιατί κάποιος κάπως το σκέφτηκε εκείνη την ώρα. Μα, είναι δυνατόν; Και ακούω ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση υπερψηφίζει
αυτό το πράγµα;
Όσον αφορά τα φορολογικά, στο άρθρο 27 καταργείτε, µειώνετε το αφορολόγητο όριο. Αυτό τώρα τι είναι; Θα πάµε να πάρουµε λεφτά από τους ανθρώπους των 8.000 ευρώ και των 9.000
ευρώ γιατί σας φαίνεται ότι διάγουν βίο πολυτελή και πρέπει να
φορολογηθούν; Εντάξει, προχωρήστε.
Καταργείτε τις φοροαπαλλαγές από τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Αν έχετε το θεό σας! Καταργείτε την έκπτωση
από τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Είναι δυνατόν να
φορολογείται ο άλλος για κάτι το οποίο υποχρεωτικά του παίρνει
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ο ασφαλιστικός οργανισµός;
Καταργείτε τη φοροαπαλλαγή, την έκπτωση από το εισόδηµα
για τις ιατρικές αποδείξεις. Και λέτε τώρα εσείς ότι θέλετε να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Εντάξει, µια χαρά. Αν υπήρχε µία φοροδιαφυγή στους ιατρούς,
τώρα θα υπάρχουν εκατόν πενήντα µία!
Το ίδιο κάνετε για την ασφαλιστική αγορά. Και κάνετε και το
χονδροειδέστερο, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο. Έχετε πει
στους ανθρώπους να πάρουν στεγαστικά δάνεια και τους έχετε
πει ότι θα απαλλάσσονται φορολογίας για τους τόκους. Έχουν
κάνει προγραµµατισµό οι άνθρωποι στη βάση της ζωής τους ότι
αυτό το έχουν κερδίσει. Μπορεί να µην έπαιρναν στεγαστικό δάνειο εάν δεν είχαν αυτό το όφελος. Και έρχεται το ελληνικό δηµόσιο και τους το αφαιρεί; Αντιλαµβάνεστε για ποια φορολογική
αφερεγγυότητα µιλάµε; Πλέον ό,τι και να λέει αναπτυξιακά το
ελληνικό δηµόσιο, ουδείς το ακούει. Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
Γιατί ξέρει ότι σε δύο χρόνια θα του το καταργήσουν.
Αντικειµενικές δαπάνες. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα παράδειγµα για τις αντικειµενικές δαπάνες. Έχει κληρονοµήσει κάποιος ένα σπίτι ογδόντα τετραγωνικά µέτρα και έχει
και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών και έχει και µία βάρκα πέντε
µέτρων, µε την οποία πηγαίνει για ψάρεµα. Ξέρετε τι εισόδηµα
του φτιάχνει η Κυβέρνηση; Από αυτά του προκύπτει –προσέξτε,
κληρονόµησε από τη µανούλα του ογδόντα τετραγωνικά σπίτι
και έχει και ένα αυτοκινητάκι 1.200 κυβικών και έχει και µια βαρκούλα που πάει για ψάρεµα- εισόδηµα 1.200 ευρώ να φορολογηθεί. Είναι σοβαρά τεκµήρια αυτά; Είναι σοβαρή προσέγγιση
αυτή; Τι είστε εσείς; Φορολογείτε τη βάρκα των πέντε µέτρων;
Έχουµε και µία βιοτεχνία που φτιάχνει πλαστικά σκαφάκια,
κύριε Πρόεδρε, και θα πάµε τώρα να τα βάλουµε σε τεκµήριο
ώστε να µην τα παίρνει κανένας. Έτσι καταστρέφουµε κι αυτήν
τη δραστηριότητα.
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα. Δεν είναι
«ειδική», είναι µόνιµη και διαρκής.
Έκτακτη εισφορά. Προσέξτε, στις βαρκούλες των έξι µέτρων
εκτός από το τεκµήριο βάζετε και µια έκτακτη εισφορά. Είναι πολυτελείς. Όποιος έχει βάρκα έξι µέτρων ή αυτοκίνητο 1.900 κυβικών, διάγει βίο πολυτελή και πρέπει να πληρώσει µια έκτακτη
εισφορά.
Τέλος επιτηδεύµατος. Πρέπει να πληρώνεις, προκειµένου να
ασκείς το επάγγελµά σου χωρίς καµµία ανταποδοτικότητα. Επιχείρησε την ανταποδοτικότητα να την εξηγήσει ο παριστάµενος
κύριος Υπουργός, λέγοντας ότι επειδή είναι δύσκολο να πιάσουµε τη φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελµατίες –και
είναι κοστοβόρο- γι’ αυτό τους βάζουµε τέλος. Ξέρετε, η έννοια
του τέλους δεν είναι η ανταποδοτικότητα για τη δουλειά που
πρέπει να κάνει το δηµόσιο για να κυνηγάει τη φοροδιαφυγή,
είναι γιατί παρέχει µια υπηρεσία στον συγκεκριµένο. Δεν είναι
υπηρεσία το να ελέγχετε τη φοροδιαφυγή. Δεν είναι υπηρεσία
στον ελεγχόµενο. Μπορεί να είναι υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Αλλιώς ό,τι υπάρχει είναι υπηρεσία.
Το τέλος συνδέεται µε τη χρήση µιας υπηρεσίας, την οποία
παρέχει το δηµόσιο: Μου µάζεψες τα σκουπίδια, έχει δηµοτικό
τέλος. Χρησιµοποιώ το δρόµο, έχει κυκλοφοριακό τέλος. Δεν
είναι «τέλος» το να µε κυνηγάει ο φοροελεγκτικός µηχανισµός.
Είναι παροχή υπηρεσίας σε µένα; Αυτό είναι παροχή υπηρεσίας
στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό καλύπτεται από τη φορολογία. Θα
λέµε άλλα αντί άλλων εδώ µέσα; Θα µας βγάλετε τρελούς;
Αφήστε την άλλη µέγιστη εξυπνάδα, για να πιάσουµε το θέµα
της φοροδιαφυγής, που λέτε ότι δεν χρειάζεται ούτε εισαγγελική
παραγγελία ούτε τίποτα. Όλα τα στοιχεία πρέπει υποτίθεται να
τα δίνουµε.
Πού τα λέτε αυτά; Σ’ ένα τραπεζικό σύστηµα τραυµατισµένο,
σ’ ένα τραπεζικό σύστηµα που κάθε µέρα έχει εκροή καταθέσεων; Κι εσείς λέτε ότι θα στέλνετε ένα χαρτί και θα πρέπει να
σας λέει ο άλλος τις καταθέσεις; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Έχετε υπ’ όψιν πού ζούµε;
Ακίνητη περιουσία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος έχει
200.000 ευρώ ακίνητο είναι µεγαλοϊδιοκτήτης. Μεγαλοϊδιοκτήτης
στα διακόσια χιλιάρικα. Με ογδόντα τετραγωνικά µέτρα στην Αργυρούπολη µεγαλοϊδιοκτήτης! Αυτοί είναι που πρέπει να πληρώ-
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σουν φόρους!
Για το 10% και 23% στις επιχειρήσεις εστιάσεως τα είπα. Θα
έχει δραµατικές συνέπειες. Βεβαίως, αυτονόητα, καταψηφίζουµε
και για τα καύσιµα.
Να ρωτήσω όµως κάτι. Πάµε, υποτίθεται, στον περιορισµό των
δαπανών. Εκεί υπάρχουν µερικά άλλα πράγµατα,…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί κι αυτό που προξενεί εντύπωση; Το
απευθύνω ως ερώτηµα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Λέτε ότι
ψηφίζετε τον περιορισµό των δαπανών, το άρθρο 37. Διαβάσατε
τι έχει µέσα; Λέει: «Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα αντικειµενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου». Ξέρετε τι
θα καθοριστεί; Θα καθοριστεί το ποιο είναι το πλεονάζον προσωπικό. Κι αυτό θα το καθορίσουν µε προεδρικό διάταγµα, µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια; Τους δώσατε «λευκό
χαρτί» να κάνουν κρίσεις για το ποιος θα µείνει και ποιος θα
φύγει στο δηµόσιο, χωρίς να µας λένε τα κριτήρια; Και λέτε ότι
θα ψηφίσετε αυτό το πράγµα; Έτσι θα τους δώσετε τρόπο και
άδεια για να συνεχίσουν την ωραία διατήρηση του κοµµατικού
κράτους που είχαν φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως το πλεονάζον προσωπικό να αξιολογηθεί. Συµφωνούµε. Όµως µε ποια
κριτήρια; Με προεδρικό διάταγµα; Δηλαδή να κάνουν ό,τι θέλουν; Και το ψηφίζετε; Με γεια σας, µε χαρά σας!
Περιορισµός των υπερωριών. Σε όλους περιορισµός των υπερωριών; θα περιορίσουµε λόγου χάρη στους αστυνοµικούς τις
υπερωρίες; Γιατί τα ακούω σήµερα αυτά. Θα τα περιορίσουµε
στους ανθρώπους έξω; Να τους πούµε ότι «ξέρετε, µέχρι 20 σας
δίνουµε»; Θα περιορίσουµε τις υπερωρίες στους πυροσβέστες;
Βεβαίως, να τις περιορίσουµε στο δηµόσιο. Όµως µε οριζόντιο
µέτρο, επειδή δεν έχετε καιρό και δεν προλαβαίνετε να κάνετε
σοβαρή µελέτη για το πού υπάρχει κατάχρηση των υπερωριών;
Κι αυτό το ψηφίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Πάλι µε γεια σας, µε χαρά σας!
Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει κανένα νόηµα. Εµείς τώρα σ’ αυτή τη
λογική δεν µπορούµε να µπούµε. Τι άλλο να επιλέξουµε; Δηλαδή
να κάτσουµε να βρούµε ότι η τάδε υποπαράγραφος έχει κι ένα
θετικό; Ε, έχει κι ένα θετικό. Τι να το κάνουµε τώρα που έχει και
το θετικό;
Όταν όλο αυτό το πράγµα έχει αυτόν το χαρακτήρα, εµείς δηλώνουµε ξεκάθαρα: Πλην της αναστολής των πλειστηριασµών,
δεν θέλουµε να ψηφίσουµε τίποτε άλλο. Είναι δραµατική νοµοθεσία, απαράδεκτη. Είναι επί της ουσίας η καταστροφή του
τόπου µας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ, κ. Βορίδη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν περάσω στα συζητούµενα άρθρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να θέσω ένα µείζον
θέµα δηµοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας, δηµοκρατικής οµαλότητας και δηµοσίου συµφέροντος.
Χθες το κέντρο της Αθήνας για µια ακόµη φορά µετατράπηκε
σε µια κόλαση βίας, αυθαιρεσίας και χηµικών. Όλα τα µέσα ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένου και του φιλοκυβερνητικού
Τύπου, σήµερα είναι γεµάτα µαρτυρίες, στοιχεία, αδιάψευστα
ντοκουµέντα, διασταυρωµένα, ότι χθες αστυνοµικές δυνάµεις,
σε συνεργασία µε παρακρατικές οµάδες και µε την αντικειµενική
σύµπραξη των κουκουλοφόρων που είτε είναι παρακρατικοί είτε
είναι ψευτοαναρχικοί, υπηρετούν τη λογική του παρακράτους,
µετέτρεψαν την Αθήνα σε κόλαση.
Κύριε Οικονόµου, τα µέτρα που ψηφίσατε χθες µε το µεσο-

12961

πρόθεσµο και εξειδικεύετε σήµερα µε τον εφαρµοστικό νόµο
είναι βάρβαρα, αντιλαϊκά µέτρα εναντίον της δηµόσιας περιουσίας, εναντίον του λαϊκού συµφέροντος, σε βάρος του εισοδήµατος, της ζωής, της προοπτικής των χαµηλότερων και των
µεσαίων εισοδηµάτων, εξαιτίας της αδυναµίας σας να φορολογήσετε τον πλούτο, να περιορίσετε τη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή, τη διαφθορά και να περιορίσετε τις δαπάνες του
σπάταλου κοµµατικού, πελατειακού κράτους σας είτε είναι «πράσινο» είτε είναι «γαλάζιο» είτε είναι «πρασινογάλαζο».
Αυτό που είναι όµως επικίνδυνο, είναι να προσπαθείτε να παρακάµψετε τη λαϊκή αποδοκιµασία που καταγράφεται σε ποσοστά 75%, 80% του ελληνικού λαού σ’ αυτήν την πολιτική µ’ αυτό
το αµόκ βίας. Προσπαθείτε να περάσετε µία βάρβαρη πολιτική
χρησιµοποιώντας τη βία και ο στόχος αυτού του σχεδίου –γιατί
περί σχεδίου πρόκειται- είναι να χτυπηθεί το µαζικό, ειρηνικό,
υπερκοµµατικό κίνηµα των αγανακτισµένων που συνοδεύεται
από πολλαπλάσιους αγανακτισµένους που µπορεί να µην ήταν
στις πλατείες αλλά ήταν µαζί µ’ αυτούς και το οποίο αποτελεί παράγοντα πολιτικών εξελίξεων.
Επί είκοσι πέντε µέρες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες γέµιζαν
τις πλατείες ειρηνικά διαµαρτυρόµενοι για µια αντικοινωνική πολιτική, για µια αντιδηµοκρατική πολιτική, για ένα «σάπιο» και
φθαρµένο πολιτικό σύστηµα, για ένα έλλειµµα δηµοκρατίας και
«δεν άνοιξε µύτη» και ακριβώς αυτό το ειρηνικό κίνηµα φοβήθηκε
το κατεστηµένο και οι µηχανισµοί του -κρατικοί και παρακρατικοί- και µπήκε σε εφαρµογή το σχέδιο της βίας.
Τα ντοκουµέντα µιλούν. Χθες το κανάλι του «ALTER» έδειξε
µια οµάδα κουκουλοφόρων να χαριεντίζεται και να συναλλάσσεται µε τους άντρες των ΜΑΤ µιας διµοιρίας και στη συνέχεια σε
πολύ φιλικό στυλ να φυγαδεύονται και να εισέρχονται αυτοί οι
συγκεκριµένοι κουκουλοφόροι στο χώρο της Βουλής. Σήµερα
υπάρχουν πολλές επώνυµες µαρτυρίες που λένε ότι οι συγκεκριµένοι κουκουλοφόροι ανήκουν στο χώρο της φασιστικής άκρας
δεξιάς και προέρχονται από το χώρο των αστικών συγκοινωνιών.
Ερωτώ και παρακαλώ και δι’ υµών, κύριε Πρόεδρε, τον Πρόεδρο της Βουλής. Χρειάζεται µια απάντηση. Τι είναι η Βουλή; Ορµητήριο και άσυλο παρακρατικών; Τι είναι οι αστυνοµικές αρχές;
Θεραπαινίδες παρακρατικών συµπεριφορών;
Δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν στοιχεία, ντοκουµέντα, βίντεο
που έδειξε το «MEGA» που δείχνουν επίθεση σ’ ένα µανάβικο µε
βόµβες κρότου-λάµψης και να φεύγει έντροµος ο πελάτης. Επίθεση σε ταβέρνες και εστιατόρια στην περιοχή του Μοναστηρακίου µε βόµβες κρότου-λάµψης µέσα στους πελάτες.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό θέλει η Κυβέρνηση
να κουβεντιάζετε, όχι για το νοµοσχέδιο, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Οµάδες των ΔΕΛΤΑ, κρατικά
όργανα, να κάνουν άσεµνες χειρονοµίες σε γυναίκες. Επίθεση
χθες το πρωί στις εννιά η ώρα σ’ ένα µπλοκ γυναικών που διαδήλωναν ειρηνικά από οµάδα αστυνοµικών οργάνων που τους επιτίθενται µε κλωτσιές και χηµικά την ώρα που αυτές τους λένε
«είµαστε εδώ». Αυτό το έδειξε το «MEGA» σήµερα το πρωί, κύριε
Οικονόµου.
Ερωτώ, κύριε Οικονόµου: Πού είναι ο κ. Παπουτσής; Από χθες
το µεσηµέρι έχουµε ζητήσει να έλθει εδώ ο Υπουργός ο λεγόµενος «Προστασίας του Πολίτη» και να δώσει εξηγήσεις για όλο
αυτό το «όργιο». Υπάρχει πολιτική εντολή; Πολιτική ευθύνη υπάρχει εξ αντικειµένου. Υπάρχει πολιτική εντολή ή χάσατε τον έλεγχο
ή είσαστε έρµαια παρακρατικών οµάδων µέσα στην Αστυνοµία
που συνεργάζονται µε παρακρατικές οµάδες έξω από την Αστυνοµία;
Έχουµε ζητήσει –και κάνουµε και διάβηµα επ’ αυτού αυτή την
ώρα- εξηγήσεις από τον κ. Πετσάλνικο. Τι λέει γι’ αυτό το περιστατικό της µετατροπής των χώρων της Βουλής σε άσυλο και σε
ορµητήριο για συγκεκριµένους κουκουλοφόρους που έχει φωτογραφηθεί η προέλευσή τους και η ιδιότητά τους;
Υπάρχει ένα θέµα: Η Βουλή, πέρα από αυτά που πρέπει να
κάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, πέρα από την υποχρέωση του
Υπουργού, του κ. Παπουτσή, να έρθει στη Βουλή και να δώσει
εξηγήσεις, δεν πρέπει να ψάξει αυτό το θέµα;
Εµείς σκοπεύουµε, πέρα από την πολιτική καταγγελία φαινοµένων επικίνδυνων για τη δηµοκρατική οµαλότητα, φαινοµένων
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υπονοµευτικών της κοινωνικής συνοχής και της προόδου αυτού
του τόπου, να κυνηγήσουµε την υπόθεση και στο δικαστικό επίπεδο. Συγκεντρώνουµε ήδη όλες τις µαρτυρίες και τα στοιχεία
και θα προσφύγουµε στη δικαιοσύνη. Και καλούµε και τους πολίτες που έχουν τέτοια στοιχεία, να συνδράµουν αυτήν την προσπάθεια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, είστε γελασµένοι αν πιστεύετε ότι µε
τέτοιες µεθόδους, πολύ παλιές, πολύ δοκιµασµένες, αλλά και
επικίνδυνες, θα αντιµετωπίσετε το πρόβληµα που έχετε µε την
κοινωνία και µε ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της κοινωνικής σας
βάσης, που για άλλα σας έστειλε στα κυβερνητικά και στα βουλευτικά έδρανα και βλέπει να υλοποιείτε τα αντίθετα.
Εξηγήσαµε και χθες –και δεν θα χρησιµοποιήσω πολύ χρόνοτους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε όχι µόνο επί της
αρχής, αλλά και στο σύνολο και τα άρθρα του συγκεκριµένου
εφαρµοστικού νόµου, που προωθείται µε την άθλια διαδικασία
του κατεπείγοντος, µε τις πλάτες όχι µόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και
της Νέας Δηµοκρατίας και µε τη σύµπραξη επί της ουσίας της
Νέας Δηµοκρατίας στο µεγαλύτερο και ουσιωδέστερο µέρος
των µέτρων. Για να καταλαβαίνει κανείς και πόσο «µαϊµού» είναι
η αντιµνηµονιακή ρητορική του κ. Σαµαρά.
Τι λέει ο εφαρµοστικός νόµος που θέλετε να ψηφίσετε µέσα
σε λίγες ώρες σαν τον κλέφτη, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο;
Πρώτον, πρόσθετα µέτρα ύψους 7 δισεκατοµµυρίων µέσα στο
2011, χωρίς να µας εξηγήσετε γιατί πέσατε έξω παταγωδώς και
γιατί πρέπει να τα πληρώσουν πάλι –επειδή εσείς δεν µπορέσατε
να πιάσετε τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και την κρατική πελατειακή σπατάλη- οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι έντιµοι φορολογούµενοι, τα κορόιδα. Δώστε λογαριασµό.
Δεύτερον, ιδιωτικοποιήσεις µε στόχο να µαζευτούν 50 δισεκατοµµύρια -ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία χέρι - χέρι, χωρίς τον Καρατζαφέρη αυτή τη φορά- µε µία διαδικασία, όµως, που είναι
στυγνή επιτροπεία της τρόικας, σε µια στιγµή που οι αποτιµήσεις
αυτής της περιουσίας είναι στα τάρταρα και µε διαδικασίες που
θυµίζουν αποικιοκρατικό καθεστώς και µπανανία. Οι άνθρωποι
της τρόικας θα κάνουν κουµάντο.
Τρίτον, άγρια επιδροµή µειώσεων µισθών, συντάξεων και αυξήσεων εµµέσων φόρων σε όλα τα επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα και χθες: Δεν είναι
απλώς άδικο και προκλητικό, είναι τρελό ένα ψιλικατζίδικο στη
Σίκινο να πληρώνει τον ίδιο φόρο, το ίδιο τέλος µε ένα µπαρ ρέστοραν στη Μύκονο που βγάζει πολλά εκατοµµύρια ευρώ. Είναι
παράλογο ένα µικρό γαλακτοπωλείο στην Κυψέλη να πληρώνει
τα ίδια µε ένα πανάκριβο ρέστοραν στο Κολωνάκι.
Επίσης, είναι άδικο, είναι άγριο και θα έχει συνέπειες, το να
κόβετε κι άλλο µισθούς και συντάξεις, διότι πέρα από το ότι µεγαλώνει την αδικία, θα µεγαλώσει και την ύφεση.
Έχει γίνει ένας υπολογισµός που λέει –για όσους ετοιµάζονται
να ψηφίσουν το νοµοσχέδιο µε διαδικασίες fast track- ότι µε αυτά
τα µέτρα που προσπαθείτε να περάσετε µε βία, µε προβοκάτσιες
και µε εκβιασµούς, θα έχουµε το εξής αποτέλεσµα: Οι µισθοί και
οι συντάξεις θα γυρίσουν 40% κάτω από εκεί που ήταν το 2008,
η ύφεση θα περάσει το 2011 το 4% και θα συνεχιστεί και το 2012
–που µας λέγατε ότι θα µπούµε σε ανάπτυξη- η ανεργία η πραγµατική θα ξεπεράσει το 20% και την ίδια ώρα τα ταµεία θα χάσουν 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κι εσείς –σαν δεν ντρέπεστε!κόβετε και περιορίζετε αυτούς που δικαιούνται επίδοµα στήριξης
ανέργων.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταγγέλλουµε
αυτό το αµόκ της βίας. Απαιτούµε επιτέλους –αυτό που ζήτησε
από χθες το µεσηµέρι ο Κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος, ο
Παναγιώτης ο Λαφαζάνης- να έρθει ο κ. Παπουτσής εδώ να
δώσει εξηγήσεις.
Και ζητάµε η Βουλή να αρνηθεί να µετατρέπεται σε ορµητήριο
και σε άσυλο παρακρατικών µε τη συνδροµή αστυνοµικών οργάνων. Είναι ένα θέµα που απαιτεί έρευνα και απαιτεί, µε αφορµή
αυτό, ειδική επιτροπή της Βουλής να ασχοληθεί µε το θέµα της
διάβρωσης τοµέων του κράτους από θύλακες παρακρατικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, θέλετε τώρα το λόγο, ή να προηγηθεί ο κ.
Πρωτόπαπας;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ας προηγηθεί ο κ. Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα ήθελα να πω κάτι σχετικό µε τα
λεγόµενα του κ. Παπαδηµούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν είναι η οµιλία µου. Παίρνω το
λόγο γιατί έθιξε κάποια ζητήµατα ο κ. Παπαδηµούλης, που νοµίζω ότι πρέπει να απαντηθούν.
Όντως, κύριε Πρόεδρε, από καιρό τώρα παρακολουθούµε µία
ειρηνική συγκέντρωση των λεγόµενων «αγανακτισµένων», πολιτών δηλαδή που διαµαρτύρονται για πολλές µέρες στο κέντρο
της Αθήνας. Σε όλη αυτήν την περίοδο υπήρχε ειρηνική συγκέντρωση, ειρηνική διαµαρτυρία και οι πολίτες είπαν τις απόψεις
τους, διεκδίκησαν αυτά που θεωρούν σωστά σε µία Ελλάδα που
υπάρχει ελευθερία έκφρασης και λογικό είναι να υπάρχει και
ελευθερία της διαµαρτυρίας, της συγκέντρωσης, της διεκδίκησης.
Περάσαµε, όµως, τις τελευταίες µέρες σε µία δεύτερη περίοδο, σε µία περίοδο όπου παρουσιάστηκαν κάποιες εκατοντάδες κουκουλοφόρων, οι οποίοι δηµιούργησαν τις συνθήκες για
ένα καθεστώς βίας, επιθέσεων, τραµπουκισµών και βεβαίως εν
συνεχεία προκλήθηκε η παρέµβαση των αστυνοµικών οργάνων
και δηµιουργήθηκαν τα γνωστά, πράγµατι, θλιβερά επεισόδια για
όλους µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε καταδικάσει τη βία. Πρέπει να καταδικάσουµε τη βία
των κουκουλοφόρων απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, που
προσπάθησαν να υπονοµεύσουν και αυτήν τη συγκέντρωση των
αγανακτισµένων πολιτών, των πολιτών που διαµαρτύρονταν, οι
οποίοι τόσες µέρες -και το τόνιζαν και το τονίζουν αυτό- ειρηνικά
ήθελαν να διαδηλώσουν, όπως ακριβώς έχουν δικαίωµα.
Νοµίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούµε ιδιαίτερα στο θέµα των
κουκουλοφόρων. Να σταθούµε σε αυτό και να το ερευνήσουµε.
Χαίροµαι, γιατί πληροφορούµαι ότι ο αρµόδιος Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Παπουτσής, θα µιλήσει σήµερα στη
Βουλή και θα µας ενηµερώσει. Θέλω, όµως, να τονίσω ότι χθες,
πράγµατι, είδαµε δύο βίντεο από τη δράση των κουκουλοφόρων,
τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και να απαντηθούν.
Το πρώτο, είναι το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε και ο συνάδελφος, κ. Παπαδηµούλης, όπου είπε ότι έχει ο ίδιος κάποιες
πληροφορίες -δεν έχω τις ίδιες- και πρέπει να ερευνηθεί και να
απαντηθεί επισήµως, είναι αυτό µε τη συνοµιλία του κουκουλοφόρου µε τα ΜΑΤ. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, επίσης, µε κουκουλοφόρο, όπου είναι ο άντρας που φοράει την κουκούλα και
επιτίθεται απροκλήτως κατά του συναδέλφου µας, του κ. Αλέκου
Αθανασιάδη. Υπάρχει σχετικό βίντεο στο οποίο, ελπίζω, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να επιδείξουν την ίδια ακριβώς ευαισθησία,
όπως πρέπει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Την ίδια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Χαίροµαι ιδιαιτέρως γι’ αυτό, κύριε
Παπαδηµούλη.
Πρέπει και οι δύο αυτές περιπτώσεις να ερευνηθούν και να
απαντηθούν. Όλα πρέπει να απαντώνται. Πρέπει να καταδικάσουµε τη βία, να περιφρουρήσουµε το δικαίωµα και της ελεύθερης διαµαρτυρίας και της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών
-βεβαίως, όπως τόνισα και χθες και επιµένω σ’ αυτό- και της έκφρασης και της ελεύθερης λειτουργίας των θεσµών και της ελεύθερης έκφρασης των Βουλευτών µέσα σε αυτούς.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω ότι όλα αυτά τα χθεσινά θλιβερά
επεισόδια δηµιουργούν και ένα άλλο πρόβληµα το οποίο πρέπει
να επισηµάνουµε και να τονίσουµε, είναι το πρόβληµα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής στο κέντρο της Αθήνας, η οποία επιβαρύνεται ιδιαίτερα και µάλιστα εν όψει της τουριστικής
περιόδου, κάτι το οποίο νοµίζω ότι πρέπει να απασχολεί όλους
µας σε µία εποχή δύσκολη για την οικονοµία και την εργασία.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι κανείς δεν έχει δικαίωµα να εκµεταλλεύεται όλη αυτήν την κατάσταση. Εκεί που
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πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας, είναι στο να αντιµετωπίσουµε τη βία, να δοθούν οι σχετικές απαντήσεις, να εξασφαλιστεί η ελεύθερη έκφραση των πολιτών, η ελεύθερη διαµαρτυρία,
αλλά και η ελεύθερη λειτουργία των θεσµών. Και σ’ αυτό επιµένουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να ήµουν στη θέση σας
την ώρα που πατάτε το κουµπί για να ορίσετε το χρόνο οµιλίας,
διότι κανονικά θα έπρεπε να παραβείτε κάθε κανονισµό και να
µου δώσετε τουλάχιστον µισή ώρα. Για να µη σας τροµοκρατώ,
θα χρησιµοποιήσω το µισό χρόνο από αυτόν που χρησιµοποίησε
ο τελευταίος εισηγητής, ο φίλος µου ο κ. Παπαδηµούλης. Καλύτερα, κύριε Πρόεδρε, να µη χτυπήσετε καθόλου το κουδούνι για
το καλό όλων µας.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα διαµαρτυρίες για
τη διαδικασία του κατεπείγοντος και θα παρακαλούσα, πράγµατι,
όσοι θεωρούν ότι το κατεπείγον δεν πρέπει να υπάρχει ως διαδικασία να ακολουθήσουν τη νόµιµη διαδικασία για την κατάργηση, η οποία ξέρουµε ποια είναι.
Εξ όσων µπορώ να γνωρίζω τέτοια διαδικασία δεν έχει κινηθεί.
Αφ’ ης στιγµής δεν έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία και υπάρχει το
κατεπείγον, νοµίζω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που
δικαιολογείται απολύτως ο χαρακτηρισµός, όχι γιατί υπάρχουν
προθεσµίες, αφού προθεσµίες δεν τέθηκαν από καµµία πτέρυγα
της Βουλής µε δική της πρωτοβουλία –πολύ περισσότερο µε
υστεροβουλία.
Εδώ είναι σαφές ότι υπάρχουν ηµεροµηνίες. Κατ’ αρχάς,
αυτές οι ηµεροµηνίες δεν έχουν τεθεί από κανέναν από εδώ.
Ακούστηκε ότι η παραβίαση αυτών των ηµεροµηνιών θα είχε ενδεχοµένως µοιραίες συνέπειες σε βασικά κοινωνικά αγαθά. Πιστεύω ότι είναι µια πραγµατικότητα, η οποία επιβάλλει τη
διαδικασία του κατεπείγοντος.
Όµως, διαπίστωσα κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο, παρά το ότι
το κατεπείγον, πράγµατι, περιορίζει την ευχέρεια του λόγου, τον
απαιτούµενο χρόνο για να αναπτυχθούν ιδέες. Από τη συζήτηση,
λοιπόν, στην επιτροπή διαπίστωσα ότι γίνονται επαναλήψεις που
σηµαίνει ότι υπάρχει υπερβάλλων χρόνος παρά το κατεπείγον.
Γιατί αν δεν υπήρχε υπερβάλλων χρόνος, δεν θα λέγονταν τα ίδια
και τα ίδια και τα ίδια, όπως επίσης δεν θα περίσσευε χρόνος για
ευφυολογήµατα, για αστεϊσµούς και φοβούµαι να πω –εφόσον
αρχίσατε µε χαρακτηρισµούς, θα σας επιστρέψω έναν χαρακτηρισµό- µε ελαφρότητες. Διότι πραγµατικά...
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Όµως, θα µπορούσαν να µιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία συνάδελφε, δεν αφορά σε εσάς.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Σαν Βουλευτή µε αφορά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν ανέφερα ότι είπατε εσείς κάτι. Γιατί το λέτε αυτό;
Λέω τι άκουσα στην Αίθουσα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Έτσι, βεβαίως µε αφορά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αν θέλετε να πω ότι δεν αφορά σε εσάς αυτό, το λέω ευχαρίστως. Γιατί πράγµατι δεν αφορά.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Δεν είναι προσωπικό το θέµα.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ασφαλώς, δεν είναι προσωπικό, εννοείται!
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι παρά τη διαδικασία του κατεπείγοντος
δεν αποφύγαµε δυσκολίες στη συζήτηση µεταξύ µας, οι οποίες
γίνονται ανεξαρτήτως του πόσος είναι ο διαθέσιµος χρόνος.
Είµαι υποχρεωµένος να υπενθυµίσω αυτό που είπα και χθες.
Όταν ζητάµε συναίνεση, δεν ζητάµε συναίνεση στο να διαλεγόµεθα µεταξύ µας µε καλό τρόπο, γιατί αυτό µε ελάχιστες εξαιρέσεις νοµίζω ότι το έχουµε κατακτήσει.
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Συναίνεση σηµαίνει να συµφωνούµε επί του πραγµατικού, δηλαδή επί του τι συζητάµε. Επαναλαµβάνω ότι συζητάµε τις προϋποθέσεις, µε τις οποίες δεν θα επισυµβούν εθνικές καταστροφές και κοινωνικές ζηµιές αν περάσουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Αυτό είναι το θέµα. Αποφεύγω και την παρελθοντολογία –γιατί φθάσαµε έως εδώ- αλλά δεν µπορώ να αποφύγω κάτι
άλλο.
Απορρίπτω απολύτως την επιχειρηµατολογία από συγκεκριµένο συνάδελφο εδώ, εκπρόσωπο κόµµατος, ο οποίος διαµαρτύρεται διότι θα αλλάξουν πράγµατα. Εγώ είµαι έτοιµος να
συµφωνήσω –και το αποδεικνύουµε- πως θα αλλάξουµε οτιδήποτε προτείνετε και είναι σωστό. Γιατί πολλά πράγµατα γίνονται
υπό την πίεση του χρόνου. Ναι, εδώ αυτό είναι το κόστος του κατεπείγοντος.
Όµως, µε το να θέλει κάποιος συνάδελφος να µην αλλάξει τίποτα, θέλω να τον ρωτήσω τι ακριβώς υπερασπίζεται. Παραδείγµατος χάριν, έγινε ένας διαξιφισµός για το ότι είχαµε ήδη
συζητήσει στην επιτροπή για το τέλος, το οποίο επιβάλλεται
στους επιτηδευµατίες και έγινε και µια ανάλυση του τι είναι
τέλος.
Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου να γίνονται
µαθήµατα περί του τι είναι τέλος ή δεν είναι, αλλά αφού ανοίγετε
το θέµα, ναι, είναι τέλος. Η φορολογική διαχείριση είναι παροχή
προς τον πολίτη και το κόστος για τον ελεύθερο επαγγελµατία
είναι πολύ αυξηµένο σε σχέση µε το µισθωτό και το συνταξιούχο.
Όµως, δεν είναι αυτό το θέµα µας.
Η ερώτηση πρέπει να πάει και σε κάτι άλλο. Μας λέτε ότι µε
αυτά που κάνουµε η φοροδιαφυγή θα πάει από το 1 στο 151. Μα,
δεν µου λέτε, θα µιλήσουµε ειλικρινά µεταξύ µας; Όταν λέµε συναίνεση, αυτό εννοούµε. Είναι ήδη στο 151, κύριοι συνάδελφοι.
Πώς θα πάει στο 151 η φοροδιαφυγή; Ζούµε σε άλλη χώρα; Προσποιούµεθα δηλαδή ότι τα εισοδήµατα είναι τα δηλούµενα, ότι
δεν υπάρχουν άλλα εισοδήµατα και ότι αυτά τα οποία δεν είναι
δηλούµενα θα τα αφήσουµε;
Λέει κάποιος συνάδελφος εδώ πέρα –και πραγµατικά είναι
πολύ σηµαντικό- ότι θα αλλάξει η πολεοδοµική νοµοθεσία. Ε,
πρέπει να αλλάξει. Η αλλαγή είναι αυτή που εισηγούµεθα; Ασφαλώς και όχι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όπως επίκειται φορολογική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, επίκειται και πολεοδοµική και θα
υπάρξει άπλετος χρόνος να συζητηθούν όλα αυτά τα οποία λέτε.
Επί τη ευκαιρία, θέλω, πράγµατι, να πω στους συναδέλφους
της Νέας Δηµοκρατίας που µίλησαν και χθες και σήµερα ότι πολλές από τις παρατηρήσεις τους θα µελετηθούν. Αν προλάβουµε
σήµερα, ασφαλώς θα ενσωµατωθούν παρατηρήσεις και επ’
αυτού θα µιλήσει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος έρχεται.
Όµως, έχω να σας πω ότι είναι ήδη κάποιο υλικό όλες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων από όλες τις πτέρυγες για τη φορολογική νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα έρθει νωρίς το
φθινόπωρο.
Το ίδιο θα γίνει και για τα πολεοδοµικά. Όµως, δεν µπορούµε
να λέµε, µην αλλάζετε την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, τη
φορολογική µεταχείριση, την πολεοδοµική νοµοθεσία. Σας αρέσει εδώ που έχουµε φθάσει; Δηλαδή, εδώ που φθάσαµε, φθάσαµε αλλάζοντας ή παραµένοντας κάπου κολληµένοι;
Βεβαίως, καταλαβαίνω κάποιος συνάδελφος να θέλει να δώσει
πιστοποιητικά δεξιού φρονήµατος. Υπάρχουν και οι νοσταλγοί
της πολυκατοικίας στην Αίθουσα. Το καταλαβαίνω. Θέλει να πει
ότι είναι συντηρητικός και δεξιός, µην αλλάζετε τίποτε, µην πειράζετε τους φοροφυγάδες. Διαφωνούµε απολύτως, είµαστε σε
άλλο µήκος κύµατος, θα κάνουµε άλλα πράγµατα. Και θα τα κάνουµε, όχι επειδή έτσι θέλουµε, αλλά επειδή έτσι, όπως τα έχει
φέρει η ζωή, είµαστε Πλειοψηφία σήµερα. Και θέλω να πω ότι
αυτή η σχολή σκέψης είναι µία πολύ µικρή µειοψηφία και δεν
µπορώ να µπω στον κόπο να καταµετρήσω µήπως είναι µειοψηφία και εντός του κόµµατος, το οποίο εκπροσώπησε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης.
Θα κάνω µία αναφορά στο θέµα της περιουσίας. Εγώ συµφωνώ ότι πολλές από τις διατάξεις -και αυτό επισηµάνθηκε από
τους συναδέλφους- δεν θα είναι αυτές που θα θέλαµε να είναι.
Είναι πάρα πολύ λογικό και πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και σ’
αυτό. Τα αντισταθµίσµατα σας τα είπα χθες. Σας είπα τι περιέχει
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το µεσοπρόθεσµο. Γιατί µας ζητούνται αυτά τα πράγµατα; Γιατί,
αγαπητοί συνάδελφοι, αποδείχθηκε ότι πολλά πράγµατα τα
οποία λέµε, δεν τα κάνουµε τελικά. Είναι ωραίο να είµαστε υπερήφανοι οι Έλληνες και πρέπει να είµαστε υπερήφανοι που είµαστε Έλληνες, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και
αρνητικές όψεις. Είναι, παραδείγµατος χάρη, πολύ αρνητική όψη
να λέµε ότι θα κάνουµε αποκρατικοποιήσεις αυτού του ύψους
και να µην κάνουµε τίποτα. Σας φαίνεται περίεργο ότι οι άλλοι
ζητούν κάποια εγγύηση ότι θα κάνουµε κάτι;
Βεβαίως, την ίδια ευαισθησία που έχετε εσείς, την έχουµε και
εµείς. Νοµίζετε ότι εµείς δεν θα θέλαµε να βρούµε, παραδείγµατος χάριν, ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο, εάν το εκχωρήσουµε
εφάπαξ, θα σβήσουµε το δηµόσιο χρέος; Γιατί να θέλουµε εµείς
να υποτιµήσουµε; Μήπως αυτά τα οποία σας προτείνουµε ως
ρυθµίσεις είναι κάποιες ευχέρειες απαραίτητες, όχι για τη δική
µας Κυβέρνηση, ούτε για εµάς ως πρόσωπα, αλλά για την Κυβέρνηση του τόπου, για να µπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις
δυσκολίες, που ορθώς επισηµαίνετε; Βεβαίως, όταν λες ότι κάτι
θα το πουλήσω, πέφτει η τιµή του. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Αυτό δεν πρέπει να το διαχειριστούµε;
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε
Υπουργέ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας
ευχαριστώ! Η αναγνώριση εκ µέρους σας έχει για µένα ιδιαίτερη
αξία.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Όµως, κατά τα παρελθόντα έτη
δεν τα κάνατε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Στο
τέλος θα µε κάνετε να πιστέψω αυτό που είπε, νοµίζω, ο κ. Παπαδηµούλης ή ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι ετράπη εις φυγήν ο κ. Βενιζέλος χθες το βράδυ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εγώ είπα ότι ευσχήµως αποφεύγετε να τα κάνετε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εντάξει.
Ζητείται, λοιπόν, από το ταµείο και µε εγγύηση ουσιαστικά την
περιουσία να εκπληρώσουµε τις υποχρεώσεις σας.
Να σας πω και κάτι άλλο; Επειδή σας είπα ότι τα έσοδα από
ιδιωτικοποιήσεις, πωλήσεις, αποκρατικοποιήσεις, αθροίζονται
στα φορολογικά έσοδα και πρέπει να πετύχουµε κάτι, βοηθήστε,
αντί να µη θέλετε να αντιµετωπίσουµε τη φοροδιαφυγή, και αν
τα βρούµε όλα από εκεί, δεν θα χρειαστεί να πουλήσουµε τίποτα.
Όµως, µπορούµε να το κάνουµε; Να δούµε τότε «πόσα απίδια
πιάνει ο σάκος». Εγώ, όταν σας είπα να έρθετε να κουβεντιάσουµε για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, σας το λέω πραγµατικά γιατί θέλω βοήθεια. Το βάρος είναι δικό µου. Εάν δεν βρω
εγώ τα έσοδα, θα αναγκαστούµε να πουλήσουµε. Και εγώ δεν
θέλω να πουλήσουµε.
Να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή χρησιµοποιούµε εύκολα λέξεις, πρέπει σε αυτήν την Αίθουσα να λύσουµε µία παρεξήγηση,
για παράδειγµα, στον τοµέα των ιδιωτικοποιήσεων. Ας πάρουµε
το κορυφαίο θέµα των ηµερών, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν
περιγράφεται ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ούτε στο µεσοπρόθεσµο
ούτε στον εφαρµοστικό νόµο.
Κατ’ αρχάς, µπορεί να µην πουληθεί τίποτα ή µπορεί να πουληθεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ. Ακόµα και αν φθάσουµε στο σηµείο κάποιο ποσοστό, που δεν θα ξεπερνά το 17%,
να πωληθεί τότε, το τρίτο τρίµηνο του 2012, η καταστατική µειοψηφία και η διοίκηση παραµένουν στο δηµόσιο και αυτό είναι
ρητά γραµµένο µέσα. Πώς βγήκε το συµπέρασµα ότι ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ;
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι επειδή οδηγούµεθα µε βάση σε µία εύκολη ρητορική και σε τραγικές καταλήξεις, σαν και αυτή που
έγινε µε το συνάδελφο κ. Αθανασιάδη χθες, είναι ωραίο να υπάρχει ελευθερία λόγου και ταυτοχρόνως, να υπάρχει ως προς το
συγκεκριµένο αυτοέλεγχος. Οι συνέπειες καµµιά φορά -δεν είναι
ότι τις θέλει κανένας- µπορεί να είναι πάρα πολύ δυσάρεστες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουν υποβληθεί διάφορες παρατηρήσεις. Θα τοποθετηθούµε γι’ αυτές εντός της ηµέρας. Σας λέω ότι ούτως ή άλλως
και αυτές που δεν προλαβαίνουν να ενσωµατωθούν, δεν προλαβαίνουµε να τις µελετήσουµε, λόγω του κατεπείγοντος, αποτελούν υλικό για την επερχόµενη φορολογική και πολεοδοµική
νοµοθετική πρωτοβουλία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άµα βάλετε την εξουσιοδότηση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Για ποιο πράγµα; Για το νόµο που θα έρθει ζητάµε καµµία εξουσιοδότηση; Αφού ακόµα δεν τον έχουµε συζητήσει,
κύριε συνάδελφε. Ούτε προεργασία δεν έχει γίνει, ούτε σε διαβούλευση δεν έχει µπει. Γιατί ξεκινάτε µε αρνητική διάθεση,
αφού ξέρετε ότι δεν υπάρχει εκ µέρους µας. Γιατί το κάνετε
αυτό;
Θέλω να προσθέσω απλώς δύο προσθήκες και αναδιατυπώσεις. Δεν είναι τροπολογίες. Θέλω να είµαι πολύ προσεκτικός,
γιατί υπάρχει δυστυχώς και καχυποψία στην Αίθουσα και χρειαζόµαστε χρόνο για να την ξεπεράσουµε και δεν προλαβαίνουµε
σήµερα.
Θέλω στο άρθρο 32 παράγραφος 2 στην περίπτωση α, συγγνώµη που εκφωνώ αργά, αλλά βλέπω ότι κρατιούνται και σηµειώσεις…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα µας τις καταθέσετε και
εγγράφως;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι έγγραφο και θα κατατεθεί. Θέλω, όµως, να το διαβάσω, κύριε συνάδελφε. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2
του άρθρου 32 αντί των λέξεων «21 Ιουνίου 2011» τίθεται «1-122010».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί κάνατε αυτήν την αλλαγή;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα το πούµε, κύριε συνάδελφε. Θα την εκφωνήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Την εκφωνήσατε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχω και την άλλη να εκφωνήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί δεν εξηγείτε την πρώτη; Πρώτα
θα εκφωνήσετε τις δύο και θα επανέλθετε; Αυτή είναι η λογική
σας;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με την ευχέρεια κρίσεως, την οποία πρέπει να διαθέτει
ο κάθε ένας από εµάς, θα γίνει συζήτηση επί όλων αυτών και
αυτών που είπατε εσείς και έχετε καταθέσει και αυτών που λέµε
εµείς. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να περάσουµε κάτι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί δεν µας εξηγείτε; Κάνετε αλλαγή,
χωρίς να µας εξηγείτε; Δεν θέλετε να εξηγήσετε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχετε µία φυσική έφεση να θέλετε να υπαγορεύσετε
στους συναδέλφους το πώς πρέπει να µιλάνε. Μην το κάνετε
αυτό, δεν είναι ωραίο. Θα γίνει παρεξήγηση για την πρόθεσή
σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα γίνει παρεξήγηση για την πρόθεσή
µας, όχι για τις αλλαγές;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η δεύτερη προσθήκη αναδιατύπωση είναι στο άρθρο 36
παράγραφος 4, αντί των λέξεων «δεν µπορεί να είναι κατώτερο
του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%)» τίθενται οι λέξεις «δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εκατό τοις εκατό (100%)».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να γραφούν στα
Πρακτικά αυτές οι αλλαγές και να διανεµηθούν στους κυρίους
Βουλευτές.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει τις προαναφερθείσες προσθήκες, αναδιατυπώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών):
Επειδή, κλείνω τώρα τη συζήτηση επί των παρατηρήσεων,
θέλω να σας πω ότι επί του συνόλου αυτών, που έχουµε και έχετε
υποβάλει, θα παρακαλούσα να γίνει στη συνέχεια µελέτη, να
υπάρξει χρόνος και να γίνει συζήτηση από όποιον το επιθυµεί
στην Αίθουσα, µήπως και προλάβουµε και κάνουµε διορθώσεις.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής: Θα παρακαλούσα
πάρα πολύ να γίνει αντιληπτή µία επιλογή, η οποία είναι κεντρική
πολιτική επιλογή, για να µη φεύγουµε και από το πλαίσιο της συζήτησης. Βλέπω ότι ορισµένες από τις προτάσεις που έγιναν και
από διάφορες πλευρές προϋποθέτουν µία πολιτική βούληση, την
οποία εµείς δεν την έχουµε και κάνουµε τζάµπα συζήτηση.
Υπάρχουν, δηλαδή, προτάσεις που εντάσσονται σε µία λογική
ρήξης µε τους εταίρους, διαπραγµατευτές, δανειστές, όπως θέλετε. Δεν είναι δική µας επιλογή να κάνουµε σήµερα ρήξη. Νοµίζω ότι δεν είναι επιλογή ανθρώπων που δεν έχουν και καµµία
διάθεση. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν µια πολιτική του να
µην είµαστε εταίροι. Υπάρχουν στην Αίθουσα τέτοιοι άνθρωποι.
Πολλοί από αυτούς, όµως, εκτιµούν ότι είναι άκαιρο να γίνει σήµερα η ρήξη, διότι δεν υπάρχει ο συσχετισµός της δύναµης.
Υπάρχουν και άλλοι - η Πλειοψηφία εκτιµώ- οι οποίοι δεν είναι
στη λογική της ρήξης.
Εµείς είµαστε στη λογική της διαπραγµάτευσης. Συνεπώς, είµαστε διατεθειµένοι να ενσωµατώνουµε και να αξιολογούµε προτάσεις, οι οποίες εντάσσονται στη λογική της διαπραγµάτευσης,
όχι στη λογική της ρήξης. Κάτι τέτοιο το εκτιµούµε ως µοιραίο
και ως µη έχον επόµενο βήµα.
Είµαστε ανοιχτοί στη συζήτηση επάνω στις παρατηρήσεις που
κάναµε και κάνατε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ
Στρατάκης, για τέσσερα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι εδώ γίνεται µια προσπάθεια
να βρεθούν τρόποι να γίνει αυτό που όλοι κατά καιρούς έχουµε
επισηµάνει στην Αίθουσα αυτή, ότι δηλαδή θα πρέπει κάποτε να
λειτουργήσει το κράτος, ότι πρέπει να αλλάξουν τα δεδοµένα,
ότι πρέπει να γίνουν σηµαντικές αλλαγές. Και, βεβαίως, επειδή
δεν έχει γίνει αυτό ακόµα κατορθωτό, γίνεται µια προσπάθεια,
αξιοποιώντας και προηγούµενη θετική εµπειρία, παραδείγµατος
χάριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, να προχωρήσουν όσο γίνεται
καλύτερα και γρηγορότερα κάποιες διαδικασίες που αφορούν
ζητήµατα που πάλι εδώ στη Βουλή έχουµε θέσει, ότι πρέπει να
υλοποιηθούν, όπως είναι για παράδειγµα η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Θέλω να πιστεύω ότι οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’
αυτόν ακριβώς το στόχο έχουν και αποδεικνύεται εκ των πραγµάτων ότι έχουν αυτό το στόχο. Διότι, όταν στο Κεφάλαιο Α’
µπαίνουν διατάξεις που λένε ότι και η Βουλή θα συµµετέχει και
το Ελεγκτικό Συνέδριο θα λαµβάνει µέρος και ότι ο βασικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, δεν εξυπακούεται αυτό που ισχυρίζονται κάποιες από τις πτέρυγες της
Βουλής, ότι τέλος πάντων πάµε για ξεπούληµα ή για εκποίηση
της περιουσίας του δηµοσίου.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό εκτιµάται δεόντως από τον ελληνικό
λαό, παρά τις κραυγές που βγαίνουν από διάφορες πλευρές. Βεβαίως, το Κεφάλαιο Γ’ εµπεριέχει και κάτι το οποίο µπορεί να το
έχει ζήσει ο κάθε πολίτης στο πετσί του. Ποιο είναι αυτό; Η γραφειοκρατία, αυτή που λέµε ότι στοιχίζει στο ελληνικό δηµόσιο
ένα 8% του ΑΕΠ, άρα ένα πολύ σηµαντικό νούµερο.
Και τι είναι αυτό; Να δούµε πώς λύνονται τα ζητήµατα της χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της έκδοσης αδειών, που εν πάση
περιπτώσει αυτά που πολλές φορές εκ των πραγµάτων, έχει αποδειχθεί, ότι αποτελούν το φρένο, ότι αποτελούν την αιτία σταµατήµατος κάθε επένδυσης.
Άρα, λοιπόν, εδώ γίνεται µια προσπάθεια να λειτουργήσει αποτελεσµατικά το κράτος και αυτό παραγνωρίζεται από πολλές
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πλευρές. Διότι ακούστηκαν και οι φωνές, όπως από τον κ. Βορίδη
για παράδειγµα, ότι αφήνεται αυτό το δικαίωµα. Ποιο δικαίωµα
αφήνεις; Γιατί, αν το είχε µέχρι τώρα, µπορούσε να κάνει τίποτα
µε αυτή τη λογική που υπάρχει γενικότερα στη Δηµόσια Διοίκηση
της χώρας µας, όπως έχει δηµιουργηθεί µε αυτή τη νοµικίστικη
αντίληψη;
Εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτό ίσως αποτελεί την αρχή και τη βάση αν λειτουργήσει -και αυτό εύχοµαι να λειτουργήσει- να δούµε µε ποιον
τρόπο πραγµατικά µπορούµε να ξεπεράσουµε προβλήµατα γραφειοκρατίας, νοοτροπίας και µιας παγιωµένης αντίληψης, που
υπάρχει στο ελληνικό δηµόσιο. Διότι, εάν αυτό το καταφέρουµε,
τότε είναι σίγουρο ότι έχουµε κάνει πολύ σηµαντικά βήµατα προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Βεβαίως, θα ήθελα να έρθω στο σηµαντικό κεφάλαιο για το
οποίο γίνεται πάρα πολύ µεγάλη συζήτηση, για το οποίο έχουµε
και εµείς τις δικές µας ενστάσεις. Αναφέροµαι στο Κεφάλαιο Δ’,
που αφορά τις φορολογικές και τελωνιακές ρυθµίσεις. Είναι ένα
κεφάλαιο το οποίο, βεβαίως, συνεχίζει στο ίδιο µοτίβο, που είχαµε µέχρι σήµερα. Κάναµε ένα πρόσφατο φορολογικό νόµο,
όπου ακόµα δεν έχει δώσει αποτέλεσµα, που στοχεύει βεβαίως
στην αναδιανοµή. Διότι, όταν φτάνει τους συντελεστές µέχρι και
το 45%, έχει σαν στόχο και σκοπό να αλλάξει τη σχέση των έµµεσων µε τους άµεσους φόρους.
Άσχετα αν το έχει καταφέρει ή όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον
κάθε καλόπιστο συνάδελφο, αλλά και τον κάθε πολίτη το εξής:
Είναι δυνατόν σε µια χώρα που το εθνικό, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι περίπου 250 δισεκατοµµύρια, να µην µπορούµε
να εισπράξουµε αυτά που πρέπει να εισπράξουµε µε αυτούς
τους συντελεστές; Στην πράξη δεν εισπράττουµε ούτε τα µισά
απ’ αυτά που έπρεπε να εισπράξουµε ως κράτος.
Άρα, λοιπόν, να γιατί δηµιουργείται το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, βεβαίως σε συνδυασµό και µε τις σπατάλες που διαµορφώνει αυτή η αντίληψη της φοροδιαφυγής. Διότι η αποφυγή της
καταβολής φόρου είναι συνδεδεµένη µε τη σπατάλη στο δηµόσιο, όπου ο καθένας νοµίζει ότι µπορεί να πάρει από το δηµόσιο,
γιατί εκτιµά ότι αυτά δεν είναι δικά του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή, λοιπόν, την αντίληψη νοµίζω ότι µπορούµε να την ξεπεράσουµε, αν σ’ αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση ότι θα φέρει στη Βουλή δούµε όλες τις
πτυχές και ακούσουµε -και είµαι σίγουρος ότι η Κυβέρνηση θα
ακούσει- όλες τις απόψεις που καταγράφονται και στις πτέρυγες
της Βουλής, αλλά και εκτός Βουλής.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δυο κουβέντες θα πω ακόµα.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό το ζήτηµα για το
άρθρο που αφορά και το πετρέλαιο, αλλά και τους πλειστηριασµούς.
Αυτή η κατάσταση µας οδηγεί να φθάνουµε σ’ αυτό το αποτέλεσµα, το αποτέλεσµα, δηλαδή, να επιβάλουµε µερική αύξηση
του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης των τελών και, βεβαίως,
να διατηρούµε το πετρέλαιο θέρµανσης, άρα µία ανωµαλία στην
αγορά. Αν είναι σωστά τα στοιχεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για µια λαθρεµπορία της τάξης των 4,5-5 δισεκατοµµυρίων πριν από οχτώ χρόνια, που σηµαίνει ότι σήµερα θα είναι
πολύ µεγαλύτερη, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι εκεί υπάρχει ένα
πολύ µεγάλο θέµα. Πρέπει να βρούµε τους µηχανισµούς και στον
αγροτικό κόσµο, που δηµιουργεί ανάπτυξη, να δώσουµε πετρέλαιο ή επιδότηση στο πετρέλαιο και, βεβαίως, σ’ αυτόν που πρέπει να αντιµετωπίσει τις καιρικές συνθήκες του κρύου του
χειµώνα να µπορεί να θερµανθεί σωστά είτε είναι στην Αθήνα είτε
είναι στη βόρεια Ελλάδα κυρίως, όπου υπάρχει το µεγαλύτερο
πρόβληµα.
Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτηµα, το οποίο στην πορεία πρέπει να
το αντιµετωπίσουµε µε ορθολογικό τρόπο, γιατί ο τρόπος, που
τουλάχιστον µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµε, έχει αποδείξει στην
πράξη ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει.
Έρχοµαι στο τελευταίο κεφάλαιο που αφορά τους πλειστηριασµούς. Θεωρώ ότι είναι µία θετική εξέλιξη, αλλά αυτό που πρέπει
να πούµε προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το εξής: ότι είναι µία
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θετική εξέλιξη, στο βαθµό που γίνει κατορθωτό να λειτουργήσει
η αγορά, για να µη χρειαστεί να πάµε και σε έβδοµη ρύθµιση,
δηλαδή σε έβδοµο εξάµηνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Τότε,
πράγµατι, σηµαίνει ότι δεν είµαστε σε θέση να αντιµετωπίσουµε
µε δυναµική και αναπτυξιακά τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Καθώς µιλάω για την ελληνική οικονοµία, θέλω να πω κάτι που
θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό. Αφορά το ίδιο κεφάλαιο, που
έχει σχέση µε τις ασφαλιστικές διατάξεις, που µπαίνουν για τον
ΟΓΑ. Αυτό είναι ίσως θετικό και, βεβαίως, θα αυξηθούν τα έσοδα
από τις εισφορές, εφόσον διαφοροποιούνται τα πράγµατα σε
σχέση µε τις ασφαλιστικές κλάσεις. Όµως, έχουµε περάσει το
εξής δεδοµένο: Εκεί έχουµε διαµορφώσει ένα σύστηµα, το οποίο
µειώνει κάθε χρόνο 4% τη βασική σύνταξη που έδινε ευθύς εξαρχής ο ΟΓΑ ως επίδοµα. Επειδή, όµως, έχουν µεσολαβήσει χρονιές που η αύξηση των συντάξεων ήταν χαµηλότερη από αυτό
το ποσοστό, γιατί ο τιµάριθµος ήταν στο 3% ή στο 2%, έχει διαµορφωθεί µε την πορεία των χρόνων -από το 1998 και µετά που
εφαρµόζεται το σύστηµα- µία αδικία. Κάποιοι, που έχουν µικρή
συµµετοχή σ’ αυτό το χρόνο, δηλαδή πήραν νωρίς τη σύνταξή
τους και δεν υπέστησαν τις µειώσεις του βασικού µισθού στο 4%,
στο 8%, στο 12%, στο 16%, στο 20% να είναι σήµερα σε µία πλεονεκτική θέση, έναντι αυτών που πήραν αργότερα τη σύνταξη
και παίρνουν πολύ λιγότερο ποσοστό. Νοµίζω ότι εκεί θα έπρεπε
να προβλεφθεί να µην είναι χαµηλότερο αυτό το ποσό από τη
µείωση που υφίσταται ώστε να σταµατήσει αυτή η αδικία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Στρατάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν φτάνει µόνο να δηµιουργούµε µία εξυπηρέτηση καλύτερη
στον αγρότη από αυτήν την πλευρά, αλλά και τυχόν παρατράγουδα ή παρατυπίες που παρατηρούνται στην πορεία να διορθώνονται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµµανουήλ Στρατάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε ευχαριστίες προς τον εισηγητή του
ΛΑΟΣ, τον κ. Βορίδη, ο οποίος ανάλωσε τα 3 4 της οµιλίας του,
αντιµετωπίζοντας τη Νέα Δηµοκρατία ως τη µελλοντική κυβέρνηση του τόπου.
Όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΛΑΟΣ, η Κυβέρνηση είναι εδώ
και αυτή αποφασίζει σήµερα αυταρχικά για όλα όσα αφόριζε ως
αντιπολίτευση, µε µικροπολιτικά κριτήρια. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιµετωπίζουµε σήµερα. Θα αναφερθώ σε πέντε σηµεία, που συνάδουν µε αυτά που είπα.
Πρώτον: Κύριε Υπουργέ, δεν προβλέπετε καθόλου ορισµούς.
Εξηγήστε µε απλά λόγια τι είναι αποκρατικοποίηση, τι είναι ιδιωτικοποίηση, τι είναι πώληση, ποιος είναι ο αναπτυξιακός τους
στόχος και µην τα συνδέετε όλα µόνο µε την αποπληρωµή του
δηµοσίου χρέους.
Δεύτερον. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Όταν τα έσοδα από
τα περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο για την αποπληρωµή του χρέους, σας ρωτώ να µου πείτε
γιατί τα έξοδα του Ταµείου Αξιοποίησης της περιουσίας να βαρύνουν αποκλειστικά τους φορολογούµενους; Να κάνετε διόρθωση και αν δεν προλαβαίνετε, να προβλέψτε µία εξουσιοδοτική
διάταξη, µε βάση την οποία θα ρυθµίζεται το ποσοστό επί του
προϊόντος των πωλήσεων που θα αποσβένει τα έξοδα της εταιρείας. Νοµίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί σ’ αυτήν
την Αίθουσα.
Σας καλώ στο σηµείο αυτό να δείτε και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά µε το ταµείου, όπου δε
γίνεται καµµία εκτίµηση της δαπάνης για αµοιβές του Προέδρου,
του Διευθύνοντος Σύµβουλου, των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για τη µισθοδοσία για τον εξοπλισµό, για τις λειτουργι-
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κές δαπάνες. Όλα είναι άγνωστα. Το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο
δεν µπορεί να κάνει µία στοιχειώδη εκτίµηση. Είναι, λοιπόν, πολύ
εύκολο να κάνετε µία ρύθµιση.
Τρίτο. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, που αφορά στην αναµεταβίβαση περιουσίας. Αναφέρει το άρθρο αυτό ότι «το πράγµα
ή το δικαίωµα που µεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο ταµείο
δεν µπορεί να αναµεταβιβαστεί στον προηγούµενο κύριο ή δικαιούχο».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Γιατί δεν προβλέπετε τη δυνατότητα αναµεταβίβασης, εφ’
όσον εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, π.χ. δύο,
τριών ή τεσσάρων ετών -διαφοροποιήστε το χρόνο ανάλογα µε
το είδος της αποκρατικοποίησης- να επιστρέφει το πράγµα ή το
δικαίωµα στον κύριο ή δικαιούχο ή εφόσον συντρέχουν λόγοι,
για παράδειγµα, νοµικοί, οικονοµικοί, χωροταξικοί, πολεοδοµικοί,
για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίησή του. Δεν είναι
απλό αυτό που λέω; Προβλέψτε το λοιπόν. Αν και πάλι, δεν είστε
έτοιµοι τώρα, θα µπορούσατε και εδώ να επιφυλάξετε µια εξουσιοδοτική διάταξη, για να το αντιµετωπίσετε αργότερα.
Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Αυτός που θα εισφέρει το ακίνητό
του, µπορεί να είναι ένα νοµικό πρόσωπο που θα ιδιωτικοποιηθεί
και ενδεχοµένως, για το επιχειρησιακό του σχέδιο να είναι απαραίτητη η ανάκτηση της περιουσίας του αυτής.
Τέταρτο. Αφορά –νοµίζω ότι το είπε και ο εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας- στο άρθρο 8 για τον «Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου. Εδώ προβλέπονται µια σειρά από διατάξεις για τις αποδοχές, για το προσωπικό κ.τλ.. Σας προτείνουµε
–και νοµίζω ότι είναι πολύ σωστό- ο Κανονισµός αυτός να εγκριθεί και από την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής.
Δεν επιµένω, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει µια ελάχιστη
δικλείδα ασφαλείας.
Πέµπτον. Άρθρο 44, παράγραφος 1, «Λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις». Ακούστε µε, κύριε Υπουργέ. Εδώ
προβλέπετε µείωση της χρηµατοδότησης του ΝΑΤ κατά 6% σε
σχέση µε το 2010. Πριν από τρεις-τέσσερεις βδοµάδες συζητήσαµε σε αυτήν την Αίθουσα το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας σχετικά µε την ενσωµάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για
τις δηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας. Σε εκείνο το νοµοσχέδιο υπήρξε τροπολογία µε βάση την οποία καταργήθηκαν
οι φόροι και τα τέλη υπέρ τρίτων στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από την κατάργηση αυτή το ΝΑΤ χάνει ήδη, 40 εκατοµµύρια
ευρώ περίπου το χρόνο. Μόνο για το 2011, αποδίδεται στο ΝΑΤ,
ένα ποσό από το κεφάλαιο που συγκέντρωνε τους φόρους και
τα τέλη υπέρ τρίτων, µέχρι να καταργηθούν. Αν θυµάµαι καλά,
ήταν 22 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, το ΝΑΤ εκτός από το
6% της νέας µείωσης, σε σχέση µε το 2010, χάνει ήδη και ένα
άλλο σηµαντικό πόρο. Δεν έχετε σκεφθεί καθόλου πώς θα τον
αναπληρώσετε; Έτσι, πάτε και νοµοθετείτε, καταργώντας έσοδα
του ΝΑΤ και έρχεστε τώρα και µειώνετε από πάνω και κατά 6%
τις συντάξεις και µάλιστα αναδροµικά;
Και στο τέλος-τέλος το εισόδηµά τους, οι απόµαχοι της θάλασσας, το απέκτησαν εκτός χώρας. Ξαναδείτε τα όλα αυτά,
γιατί νοµίζω ότι είναι βάρβαρος ο τρόπος που αντιµετωπίζετε ειδικά αυτούς τους ανθρώπους, και δεν δίνετε και καµµία εξήγηση
για το πώς θα αναπληρώσετε και την άλλη τρύπα των 40 εκατοµµυρίων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα τώρα να σχολιάσω αυτό που είπε ο
κ. Στρατάκης, σχετικά µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Ένα επιχείρηµα που έχω ακούσει πολλές φορές σε αυτήν
την Αίθουσα- για την πάταξη του λαθρεµπορίου στα καύσιµα,
είναι η εξοµοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης, µε αυτόν του πετρελαίου κίνησης. Αυτό το επιχείρηµα δεν πρέπει να το επικαλείστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ειδικά η δική σας Κυβέρνηση που εδώ και είκοσι µήνες έχει
αναστείλει ή έχει ακυρώσει και δεν ασχολείται καθόλου µε τους
ελέγχους της αγοράς καυσίµων. Αν είχατε κάνει κάτι, αν είχατε
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δηµιουργήσει κάποια δοµή, αν είχατε χρησιµοποιήσει την υφιστάµενη δοµή, τα ΚΕΔΑΚ, δηλαδή τους µηχανισµούς ελέγχου
που διαθέτει στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και το δικό
σας Υπουργείο, τότε µάλιστα. Αν είχατε κάποιο αποτέλεσµα στην
πάταξη της λαθρεµπορίας στα καύσιµα δια των ελέγχων, τότε
θα µπορούσατε να επικαλείστε αυτό το επιχείρηµα. Τώρα όµως
όχι. Δεν πρέπει καν να λέγεται.
Τελειώνω. Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Χθες σας ανέφερα ένα πακέτο διεκδικήσεων για το ΕΣΠΑ 1,
το οποίο µπορεί να αποδώσει ένα σηµαντικό ποσό για τον προϋπολογισµό και για την ανάπτυξη. Αν όσα σας πρότεινα τα είχατε
κάνει εγκαίρως, δεν θα είχαµε χωθεί, τόσο βαθιά στη δανειακή
εξάρτηση. Και αυτό πρέπει να σας προβληµατίζει.
Εσείς, αντ’ αυτού, προτιµήσατε να αναλώσετε χρόνο για να
κυνηγάτε επενδύσεις-φαντάσµατα. Πόσος καιρός πέρασε από
το περίφηµο fast track; Και ποιο είναι το σηµερινό αποτέλεσµα;
Φτάσατε να συζητάτε τη µετατροπή του Ελληνικού σε αποθήκη
λαθροµεταναστών.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, η Κυβέρνησή σας απαρτίζεται από
όντα βιαστικά και άπειρα και αυτό επιβεβαιώνεται καθηµερινά.
Ειδικά, δε, σ’ αυτήν την κρίσιµη χρονική συγκυρία είναι και εθνικά
επικίνδυνο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Ο Βουλευτής Αχαΐας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι. Είµαστε κάθετα αντίθετοι µ’ αυτό το
εφαρµοστικό νοµοσχέδιο. Πρέπει να θέσω το ζήτηµα στην πολιτική του διάσταση, κατ’ αρχάς. Έρχεται ένας εφαρµοστικός
νόµος, ο οποίος παραγκωνίζει πλέον τη Διυπουργική Επιτροπή
Αποκρατικοποιήσεων και παραχωρεί τις εξουσίες σε ένα ταµείο,
του οποίου η σύνθεση είναι µεν πενταµελής, έχει δύο µέλη παρατηρητές, σαν να λέµε το εποπτικό συµβούλιο –και γνωρίζετε,
κύριε Πρόεδρε, το βλοσυρό βλέµµα των παρατηρητών σ’ αυτές
τις συνεδριάσεις- και, βέβαια, έχει µία εισηγητική επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Οι εµπειρογνώµονες έχουν πρακτική αντίληψη
στα πράγµατα. Όλοι τους καλούνται να κρατούν εχεµύθεια.
Εµείς, πριν από ένα µήνα, ψηφίσαµε µία αναδιάρθρωση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού. Αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισµού γίνεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά ταυτόχρονα εδώ εξειδικεύεται µε συγκεκριµένα πρόσωπα κοινής αποδοχής του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Παραµένει, δηλαδή, ο επικεφαλής της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα πρέπει να παρέµβει. Όµως,
στην περίπτωση αυτή –όπως είδατε, είχαµε και παρεµβάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν επιχειρήθηκε η αποκρατικοποίηση
της Ολυµπιακής- πώς θα παρέµβει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισµού και ποια δικαιοδοσία έχει απέναντι στο συγκεκριµένο ταµείο, το οποίο αποκτά εξουσίες υπεράνω του Υπουργικού
Συµβουλίου; Διότι του εκχωρούνται! Υπάρχει ένας Υπουργός ο
οποίος παρακολουθεί τα τεκταινόµενα, αλλά οι αρµοδιότητες
έχουν εκχωρηθεί! Μάλιστα, εδώ, θα ήθελα να πω ότι µου κάνει
ιδιαίτερη εντύπωση το ότι δεν ενίσταται και η Αντιπολίτευση σ’
αυτό το ζήτηµα!
Εµείς έχουµε θέσει ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής. Το κάνουµε σταθερά και σθεναρά, αναλαµβάνοντας ακριβώς αυτήν την ευθύνη που δεν αναλαµβάνει συχνά η Αξιωµατική
Αντιπολίτευση. Ούτε χθες το έπραξε στο πλαίσιο του νόµου.
Όµως και στο συγκεκριµένο εφαρµοστικό νόµο, εµείς θέσαµε
ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας. Εσείς, στα άρθρα που διαφωνείτε, θα θέσετε ζήτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε όλα τα άρθρα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα βάλετε σε όλα τα
άρθρα; Είστε έτοιµοι γι’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μην κάνετε διάλογο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριοι συνάδελφοι! Σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει ιδιαίτερη σηµασία για µας, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν έχει σηµασία για
µένα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …διότι εµείς σ’ αυτήν
την Αίθουσα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς βάζουµε ονοµαστική. Εσείς
γιατί δεν βάζετε ονοµαστική, κύριε Κεφαλογιάννη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κύριε Ροντούλη!
Συνεχίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς έχουµε διδάξει
σ’ αυτήν την Αίθουσα τι πάει να πει εποικοδοµητική αντιπολίτευση. Είναι προτάσεις, καλόπιστες θέσεις και έµπρακτος πατριωτισµός. Η εποικοδοµητική αντιπολίτευση διαχωρίζει τη θέση
της από τη στείρα άρνηση, την τυφλή αντιπολίτευση.
Από την άλλη πλευρά, όµως, βλέπουµε ότι η Νέα Δηµοκρατία
έχει µία µεγάλη τάση προσχώρησης. Δηλαδή, χθες απέρριψε το
πλαίσιο, ενώ σήµερα γεµίζει θετικά το περιεχόµενο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι όταν πας να οικοδοµήσεις πάνω σ’ ένα µη
στέρεο έδαφος, είναι σαν να προσχωρείς στη νέα τάξη πραγµάτων του ΠΑΣΟΚ που θέσπισε την επιφάνεια πάνω από το έδαφος.
Είναι άλλη η κυριότητα του εδάφους και πάνω από το έδαφος
υπάρχει επιφάνεια. Είναι το θέσφατο αυτό, πάνω στο οποίο στηρίζεται η νέα φιλοσοφία των αποκρατικοποιήσεων.
Και πρέπει εδώ ακριβώς να πω, ότι για εµάς δεν είναι ένα απλό
ζήτηµα η επιφάνεια –το αγγλικό δίκαιο που δεν ίσχυε στη χώρα
µας- διότι στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε κτηµατολόγιο.
Στο κτηµατολόγιο δηλώνει ο ιδιοκτήτης την περιουσία του. Στην
περίπτωση αυτή έχουµε εδαφολόγιο από πάνω του, έχουµε µία
άλλη σχέση και τα πράγµατα περιπλέκονται. Κι έτσι τους φοροαπαλλάσσαµε στο ζήτηµα των µισθώσεων όπου θα πλήρωναν
φόρο εισοδήµατος. Ταυτόχρονα όµως, έγινε και το περίτεχνο
παιχνίδι, να γίνεται αυτή τη στιγµή η εκχώρηση της επιφάνειας
και το ακίνητο να είναι γεµάτο βάρη από κάτω, τα οποία όµως,
δεν επηρεάζουν τις σχέσεις.
Είναι µία πολύ περίεργη κατάσταση και θα έλεγε κανείς, ότι
είναι ένα τέχνασµα για το οποίο πάρα πολλοί µπορεί να έχουν
ενστάσεις. Οι Άγγλοι όµως, αισθάνονται ότι πέτυχαν το σκοπό
τους, γιατί αυτή είναι και η εταιρεία, η οποία εισηγήθηκε το νοµικό πλαίσιο.
Θα ήθελα όµως να πω τώρα κάτι πιο ουσιώδες πάνω στο περιεχόµενο του νόµου. Όταν είδα ότι 8.000 είναι το όριο του αφορολόγητου, λέω 8.000 διά δώδεκα είναι 666, αυτό που λέµε Θεός
φυλάξοι! Αν είναι δυνατόν κάποιος µε 666 ευρώ το µήνα να µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι προνοµιούχος. Μα είναι δυνατόν; Είναι
δυνατόν αν πληρώνει νοίκι, αν τώρα θα έχει αυξήσεις, όπως
έχουν αναγγελθεί στη ΔΕΗ και άλλες αυξήσεις στο νερό και γενικότερα αυξήσεις ακόµα και στα είδη διαρκούς κατανάλωσης
που πάνε στο 23%. Επιτέλους, πώς θα ζήσει αυτός ο κόσµος; Και
από την άλλη µεριά κόβονται όλα τα επιδόµατα, κόβονται όλες
οι υπερωρίες, κόβονται τα πάντα για τον εργαζόµενο και ο συνταξιούχος το µόνο στο οποίο θα υπόκειται, θα είναι συνεχής επιβάρυνση του κόστους ζωής.
Εµείς εξηγήσαµε µε σαφήνεια τι σηµαίνει δραστική µείωση κατανάλωσης και τις συνέπειες που επιφέρει αυτό: πώς έχουµε δηλαδή, κατάρρευση στο εµπόριο, πώς έχουµε µείωση της
εσωτερικής παραγωγής και ότι όλα αυτά οδηγούν σε βαθύτερη
ύφεση.
Θα έλεγε κανείς ότι όλο αυτό το νοµοθέτηµα είναι ένα πολυδύναµο νοµοσχέδιο, αλλά και ένα πολυδύναµο όπλο εξόντωσης
του λαού, διότι χτυπάει σε όλες τις πτυχές: χτυπάει στην ιδιοκτησία, στην εθνική κυριαρχία, χτυπάει στα εισοδήµατα των λαϊκών
τάξεων. Το µόνο θετικό, το οποίο ακούγεται –και εµείς σε αυτό
το άρθρο έχουµε πει «ναι»- είναι ότι αναστέλλει κάποιους πλειστηριασµούς και τίποτα περισσότερο και τους αναστέλλει µέχρι
µία ηµεροµηνία. Όλες αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις θα φθάσουν σε
ένα τέλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Πού; Στο να βρεθούµε µετά από λίγο καιρό –ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε- σε ένα καθεστώς αδύναµου διαπραγµατευτή.
Θα έχει πάρει το πάνω χέρι ο ξένος παράγοντας, ο οποίος θα
έχει οικειοποιηθεί την εκποίηση της περιουσίας µας. Και αυτή η
αποδυνάµωση της εθνικής κυριαρχίας και της πολιτικής µας οντότητας είναι που θα οδηγήσει στο να µην έχουµε επίσηµη πτώχευση, αλλά να έχουµε διαρκή διολίσθηση, να έχουµε φτωχό λαό
µε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, διαρκώς εξεγειρόµενο.
Και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν στην οργή του κόσµου, αλλά δίχως πολιτική πρόταση,
δηλαδή να παραµείνει ο αγανακτισµένος θυµωµένος, αλλά όχι
σκεπτόµενος και όχι αναζητώντας θετική διέξοδο. Αυτή είναι και
η εναλλακτική δική µας στάση. Εµείς µε προγραµµατικό λόγο και
µε εναλλακτικό δρόµο διεξόδου από την κρίση, θα προχωρήσουµε.
Κάποιοι θα µείνουν στη στείρα άρνηση και θα προσπαθήσουν
µε την όξυνση των αντιθέσεων να έχουν πρόσκαιρα οφέλη. Κάνουν λάθος. Η κοινωνία θα αναζητήσει το δρόµο της αµεσότητας, το δρόµο των διεξοδικών λύσεων, το δρόµο των προτάσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η Νέα Δηµοκρατία
έρχεται στα βήµατα της εποικοδοµητικής µας γραµµής. Το κακό
είναι ότι προσχωρεί στην οµπρέλα του ΠΑΣΟΚ και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο κάνει µέγα σφάλµα που ψηφίζει αυτά τα άρθρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι τα πράγµατα πια είναι καθαρά. Μπορεί εµείς να τα συζητάµε από την
κάθε πλευρά, έτσι ή αλλιώς, αλλά στον κόσµο πια έχει φανεί όλη
η εικόνα και βλέπει πια και µέσα στο κάδρο, αλλά και ό,τι περισσεύει από το κάδρο. Δεν βλέπει, δηλαδή, αυτά που του δείχνουν,
αλλά αυτά που υπάρχουν.
Υπήρχε το µνηµόνιο και βλέπουµε ότι αυτό δεν πέτυχε τους
στόχους του και έρχεται το µνηµόνιο 2, όπως το λέµε καλώς ή
κακώς, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τώρα συζητάµε τον
εφαρµοστικό του νόµο.
Είχε προβλεφθεί ότι θα αποτύχει το πρώτο πακέτο, δηλαδή το
µνηµόνιο, όπως φαίνεται ότι θα αποτύχει και το µεσοπρόθεσµο.
Μάλιστα, θα αποτύχει µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι
ότι δεν θα πετύχει τους δικούς του στόχους, αυτούς τουλάχιστον
που εξαγγέλλονται, ανεξάρτητα από το αν είναι πραγµατικοί και
ο δεύτερος τρόπος είναι ότι θα πετύχει κυριολεκτικά «στο
σταυρό» την κοινωνία: θα κάνει ό,τι έκανε και το πρώτο κοµµάτι
του, δηλαδή θα εκθεµελιώσει κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώµατα και κοινωνικές κατακτήσεις.
Από την άλλη πλευρά, όµως, δεν θα πετύχει αυτά που διακηρύσσει ότι θέλει να πετύχει. Περιλαµβάνει βίαια µέτρα και πολιτικές που προωθούν και εφαρµόζουν εθνικές και υπερεθνικές
κυβερνήσεις και εν προκειµένω στην Ελλάδα η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και µέτρα που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση και
διευκόλυνση κυρίως του µεγάλου κεφαλαίου, ώστε να ξεπεράσει
την κρίση σε βάρος των εργαζοµένων, αλλά και εναντίον των
συµφερόντων των µικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούµενων. Αυτό νοµίζω ότι συζητάµε.
Τώρα, αν εξειδικεύσουµε και µιλήσουµε για τον εφαρµοστικό
νόµο, εγώ έχω να πω δύο παραδείγµατα από εκείνο το µέρος της
πατρίδας µας, που το γνωρίζω καλά. Θα πω γι’ αυτά.
Όµως, θέλω πρώτα να πω ότι οι πολιτικοί εκβιασµοί, τους οποίους είδαµε µε τα µάτια µας, η παραπληροφόρηση και η «µιντιακή» τροµοκρατία και τα απαράδεκτα, απάνθρωπα και
εγκληµατικά, κυριολεκτικά, µέτρα αστυνοµικής βίας και καταστολής είναι εκείνα, που το συνοδεύουν και εκείνα που το χαρακτηρίζουν, θέλουν, δεν θέλουν κάποιοι.
Ακόµα, ήθελα να πω ότι όσον αφορά το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής» κ.λπ., το πρώτο πράγµα
που θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει είναι ότι τα µέτρα ει-
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σάγονται µε βία και καταστολή. Χθες η Αθήνα –και όχι µόνο η
Αθήνα- έγινε ένα πεδίο πολέµου και ένας θάλαµος αερίων, όπως
είπαν κάποιοι εύστοχα.
Με το Κεφάλαιο Α’ το σχέδιο νόµου δηµιουργεί το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, το οποίο καλείται να παίξει το ρόλο ενός σύγχρονου επιτελείου των
τοποτηρητών του ξένου και του εγχώριου κεφαλαίου για τη διαχείριση του ξεπουλήµατος της χώρας µας. Δυστυχώς, αυτό δεν
είναι υπερβολή. Συστήνεται ένα ταµείο, στο οποίο µεταβιβάζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, χωρίς δικαίωµα αναµεταβίβασης στον
προηγούµενο κύριο µε οποιονδήποτε τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο πενταµελές διοικητικό συµβούλιο του ταµείου θα µετέχουν, λέει, δύο εκπρόσωποι της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, αλλά µε απόλυτο δικαίωµα
ενηµέρωσης και παρέµβασης επί όλων των θεµάτων. Η λειτουργία του ταµείου θα είναι απόλυτα αδιαφανής.
Το προσωπικό του ταµείου θα προσλαµβάνεται αποκλειστικά
µε απόφαση του ΔΣ του ταµείου και το ΑΣΕΠ, που εµείς το βάζουµε εδώ, εκεί εξαφανίζεται, όπως εξαφανίζονται, όπως θα πω
παρακάτω, και όσες διατάξεις υπήρχαν µέχρι τώρα -λειψές, κουτσές και ανάπηρες, αλλά υπήρχαν- και για τα θέµατα του περιβάλλοντος. Ακόµα και την αυτοδιοίκηση και την ουσία της θίγει
αυτό το σχέδιο νόµου και θα δείτε µε παραδείγµατα τον τρόπο.
Ακόµα, ήθελα να πω ότι στα κεφάλαια αυτού του σχεδίου
νόµου στα θέµατα των εργασιακών σχέσεων καταργείται ό,τι
απέµεινε από το οκτάωρο. Επίσης, καθιερώνεται η µισθωτή εφεδρεία και προετοιµάζεται το έδαφος για απολύσεις στο δηµόσιο
και τις ΔΕΚΟ. Ακόµα, εισάγεται η µερική απασχόληση και στο δηµόσιο και µπαίνουν τα «STAGE», αυτά που κυνήγησε τότε η Κυβέρνηση από το παράθυρο.
Υπάρχει και µια σειρά από άλλα πράγµατα, όπως τα φορολογικά µέτρα, δηλαδή η µείωση του αφορολογήτου και όλα τα υπόλοιπα, που φέρνουν απώλειες και κάνουν περίπου τριάµισι
εκατοµµύρια µισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελµατίες κυριολεκτικά να σφαδάζουν.
Για τις συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα υπάρχουν σηµαντικές επιπτώσεις. Δεν θα αναφερθώ τώρα. Όµως, θέλω να
πω το παράδειγµα που υποσχέθηκα να πω, ότι στην πρώην αµερικάνικη βάση των Γουρνών και σε ένα σηµείο, που είναι ο µοναδικός ελεύθερος χώρος στη βόρειο πλευρά, στην υπερφορτωµένη πλευρά του νησιού της Κρήτης, εκεί όπου όλοι, µα όλοι
οι φορείς της περιοχής και της Κρήτης λένε ότι δεν πρέπει να
εκποιηθεί, κάποιοι στην αυτοδιοίκηση πρόβλεψαν να γίνει ένα
ΣΧΟΑΠ, δηλαδή ένα τοπικό χωροταξικό, το οποίο δεν µπορεί να
αλλάξει παρά µόνο µε νόµιµες δηµοκρατικές διαδικασίες που
υπήρχαν µέχρι σήµερα.
Αυτός ο εφαρµοστικός νόµος, που θα ψηφίσουν κάποιοι σήµερα –γιατί εµείς, προφανώς, δεν θα το ψηφίσουµε και θα είµαστε αντίθετοι, ακόµη και αν ψηφιστεί, και έχουµε τέτοιο δικαίωµα,
κύριε Πρόεδρε- µε µια πονηρή διάταξη που έχει µέσα, λέει ότι
µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα η τροποποίηση σχεδίων
πόλης και ΣΧΟΑΠ, όπως αυτό της πρώην αµερικανικής βάσης.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή του δηµάρχου, ο
οποίος είναι από το δικό σας χώρο, κύριε Υπουργέ, και ο οποίος
διαµαρτύρεται έντονα. Θα σας πω ότι πρέπει να διαµαρτυρηθεί
όλη η αυτοδιοίκηση, διότι αυτή η περίπτωση δεν είναι µία και µοναδική. Δεν είναι µία εξαίρεση, αλλά θα είναι ο κανόνας από εδώ
και πέρα.
Όσοι µιλούν για το περιβάλλον, ας φροντίσουν να µην έχουν
ψηφίσει αυτόν το νόµο και ας µην πουν ότι το ξέρουν. Γι’ αυτό
εγώ θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.
Θα σας πω ότι και στο Τοπλού υπάρχει µια άλλη µαµούθ,
γίγας, φαραωνική και µεγαλοϊδεατική σύλληψη. Υπάρχουν σχετικά δηµοσιεύµατα –θα σας τα καταθέσω- από τον τοπικό Τύπο.
Εξαιρούνται καζίνο και µεγάλες πίστες από τον αντικαπνιστικό
νόµο µε αυτό το νοµοσχέδιο. Εδώ δηλαδή γίνονται µικρά και µεγάλα εγκλήµατα. Θα σας πω ότι προβλέπει 40 εκατοµµύρια ευρώ
έσοδα, διότι οι επιχειρήσεις που είναι πάνω από 300 τετραγωνικά
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µέτρα και έχουν και µουσική, αλλά και οι πίστες σε όλη τη χώρα
είναι τρεις χιλιάδες. Δηλαδή είναι µερικές, λίγες, ελάχιστες. Πείτε
µου τι κάνει αυτό για τον αντικαπνιστικό νόµο που ψηφίσατε µε
τόσες τυµπανοκρουσίες και σάλπιγγες; Και εκεί έχετε οπισθοχωρήσει και οπισθοδροµήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικό κουδούνι λήξεως του
χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν πάση περιπτώσει –θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε- θα ήθελα
να σας πω ότι σε αυτήν τη βάση, στα επτακόσια τριάντα οκτώ
στρέµµατα που πάνε να εκποιηθούν, είναι το ένα κοµµάτι του ΕΛΚΕΘΕ, του µοναδικού φορέα που έχουµε για τη θαλάσσια
έρευνα στη χώρα µας. Το άλλο του κοµµάτι –παρακαλώ!- είναι
στο Ελληνικό –κοιτάξτε σύµπτωση!- όπου και σε αυτό πάτε να
κάνετε τα ίδια πράγµατα.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, λέγοντας ότι εµείς δεν θα το ψηφίσουµε. Είναι προφανές αυτό. Θα έλεγα ότι εάν δουν οι εκατόν
πενήντα πέντε που ψήφισαν το µεσοπρόθεσµο την εφαρµογή
του, νοµίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν και αν µπορούσαν, να άλλαζαν, τουλάχιστον, την ψήφο τους.
Πάρτε το πίσω! Δεν έβαλαν κάποιοι µυαλό από τις αιτίες που
γέννησαν την κρίση. Εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια. Αυτά γέννησαν την κρίση και όχι οι µισθοί και οι συντάξεις. Στο όνοµα της
θεραπείας της κρίσης, την επιτείνετε µε το πρώτο µνηµόνιο, µε
το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τώρα µε τον εφαρµοστικό
νόµο. Κάποιοι δεν έβαλαν και δεν θα βάλουν µάλλον µυαλό. Γι’
αυτό τα πράγµατα δεν θα πάνε καλά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ.ο Μιχαήλ Κριτσωτάκη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Η συνάδελφος κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτής Φωκίδας
του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά, επίσης.
Ορίστε, κυρία Παπαθανάση, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, νοµίζω ότι µυαλό πρέπει να έχουµε όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα. Μυαλό οφείλουµε να έχουµε όλοι και να σταθούµε
απέναντι σε αυτό που συµβαίνει τη δεδοµένη στιγµή στη χώρα.
Γιατί, ίσως για πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική περίοδο, σε παρόντα χρόνο –είναι θέµα ηµερών- πρέπει οι Έλληνες Βουλευτές
να αποφασίσουν, µε το δικαίωµα, βέβαια, της επιλογής, τη σωτηρία της χώρας ή τη χρεοκοπία.
Νοµίζω ότι οι επιλογές αυτές είναι σωστό –και πρέπει- να κρίνονται κυρίως µε το επιχείρηµα του πολιτικού χρόνου που πρέπει
να κερδίσουµε µετά την εκταµίευση της πέµπτης δόσης για τη
συνέχιση της δανειακής στήριξης της χώρας έως το 2014. Ξέρουµε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα οι αγορές θα είναι κλειστές.
Δεύτερον και σηµαντικότερον, τα αναγκαία βήµατα, για την
πολιτική διαπραγµάτευση, για το αναπτυξιακό πακέτο βοήθειας
στη χώρα και για τη διαπραγµάτευση για τη βιώσιµη και συλλογική αντιµετώπιση του χρέους της χώρας.
Παρακολουθούµε εδώ στην Αίθουσα κάποιες στιγµές ένα θέατρο παραλόγου, µία διαδικασία µεταξύ Αϊ Γιώργηδων και δράκων. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η πρώτη δηλώνει ότι θέλει το
όφελος των αποτελεσµάτων του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, δηλαδή τα νέα δάνεια, αλλά να µην έχουν καµµία
ευθύνη για το πώς θα φτάσουµε ως εκεί. Έχουµε και δεύτερη
άποψη που λέει απλά να εκβιάσουµε την κατάσταση, να προκαλέσουµε την τύχη της χώρας µε το χαρτί της χρεοκοπίας, χωρίς
κανέναν οδηγό για το αύριο, δηλαδή χωρίς να εξηγούν, έστω κι
αν πάρουµε µερικώς την πέµπτη δόση, τι θα γίνει µε την έκτη
δόση, τι θα γίνει µε την αδυναµία της πρόσβασης της χώρας σε
νέα δάνεια και σε ευρωπαϊκούς µηχανισµούς.
Ας εξηγήσει, βέβαια, ο κάθε πολιτικός φορέας τι εννοεί από
το άλφα έως το ωµέγα, σε κάθε επιλογή ποια είναι τα συν, ποια
είναι τα πλην, ποια είναι τα σενάρια ένα και δύο.
Για το αν είµαστε ευχαριστηµένοι από τη διαδικασία, δεν νοµίζω ότι κανείς θα ήθελε να συζητήσει µεσοπρόθεσµο και εφαρµοστικό µε τόσο ταχείες διαδικασίες. Καταλαβαίνουµε ότι δεν
γίνεται διαφορετικά. Αν είµαστε ευχαριστηµένοι στο ότι πρέπει
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να προωθήσουµε δύσκολα πράγµατα, κι εδώ πρέπει να σταθµίσουµε δύο στιγµές. Κάποιες αλλαγές είναι απαιτούµενες, θα
πρέπει όµως οι αλλαγές που έρχονται να είναι στη λογική ανάπτυξης της χώρας και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο δίκαιες για τον κόσµο.
Σε σχέση µε τις αποκρατικοποιήσεις υπάρχει ένα φιλόδοξο
πρόγραµµα, που περιλαµβάνει την αξιοποίηση της περιουσίας
του δηµοσίου, µε στόχο κύρια την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
χρέους και την ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει, βέβαια, να σταλεί
ξεκάθαρο µήνυµα τι θέλουµε να κάνουµε και να σταµατήσει η
κινδυνολογία και η παραφιλολογία, να σταµατήσουν τοποθετήσεις σαν αυτή ότι κάθε δέκα µέρες θα φεύγει κάποια ΔΕΚΟ, να
σταµατήσουν τοποθετήσεις που να λένε ότι δεν θα υπάρχει έλεγχος. Τα σχέδια νόµου και οι συµβάσεις έρχονται και στη Βουλή,
περνάνε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό είναι γνωστό και
είναι ξεκάθαρο.
Πρέπει, επίσης, να µιλήσουµε και να πούµε ότι στις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας υπάρχει µεγάλη ανάγκη διασφάλισης καθολικής
υπηρεσίας της προσβασιµότητας και των ανταγωνιστικών τιµών
στις υπηρεσίες και στα δηµόσια αγαθά.
Συνίσταται το ταµείο µε τα Κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’. Γίνονται κάποιες ρυθµίσεις σε σχέση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και
στο Κεφάλαιο Γ’ έρχεται και νέος θεσµός της επιφάνειας, για τον
οποίο, βέβαια, υπάρχουν αρκετά ερωτηµατικά. Πρέπει να δούµε
πώς θα γίνει στην πράξη. Δεν αποτελεί και την πιο ξεκάθαρη
λύση, σύµφωνα µε το ελληνικό Δίκαιο και ίσως δηµιουργήσει
προβλήµατα στους πιθανούς επενδυτές.
Χρειάζεται η δέουσα προσοχή για την απλούστευση της πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για τα δηµόσια
προς πώληση ακίνητα και περιµένουµε, όπως είπε και ο κ. Υπουργός νωρίτερα, να έρθει η πολεοδοµική νοµοθεσία. Χρειάζεται,
όµως, σαφώς ενίσχυση της επιτάχυνσης της διαδικασίας απέναντι στη χρόνια ελληνική γραφειοκρατία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο θέµα που αφορά τα φορολογικά ήθελα να προτείνω µία
αναδιατύπωση στο άρθρο 36 παράγραφος 9. Να ισχύσει από 1η
Σεπτεµβρίου και αυτό γίνεται για να υπάρξει βοήθεια και θέσεις
εργασίας στην καπνοβιοµηχανία. Στο άρθρο 36 στην περίπτωση
β’ της παραγράφου 9 αντί των λέξεων «…των παραγράφων 4 και
5…» τίθενται οι λέξεις «…της παραγράφου 4…». Στο άρθρο 36
παράγραφος 9 προτίθεται η περίπτωση γ’ ως εξής: «…οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν από 1/9/2011».
Στο µεσοπρόθεσµο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η φορολογική
επιβάρυνση, που προκαλείται είναι µεγάλη και κανείς δεν θα
ήθελε να στηρίξει κάτι τέτοιο προς την κοινωνία και τους πολίτες.
Αυτό µας στοιχίζει και δεν είναι χωρίς τίµηµα.
Πρωτεύουσα σηµασία για τις πολιτικές της Κυβέρνησης, από
τη στιγµή αυτή και µετά, πρέπει να είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Σήµερα ψηφίζουµε τον εφαρµοστικό νόµο, χθες
ψηφίσαµε το µεσοπρόθεσµο. Από Δευτέρα, όµως, η Κυβέρνηση
πρέπει να δροµολογήσει τα πράγµατα που έχουν να κάνουν µε
την πάταξη της φοροδιαφυγής και µε το θέµα των ελεγκτικών
µηχανισµών. Πρέπει άµεσα η Κυβέρνηση να δει το θέµα των
ελεγκτικών και εισπρακτικών µηχανισµών, πρέπει να δει θέµατα
που αφορούν την πάταξη της λαθρεµπορίας στο πετρέλαιο και
πρέπει να ετοιµαστούν οι µηχανισµοί που θα παρακολουθήσουν
τη διαδικασία εξίσωσης του πετρελαίου, σαφώς µε πρόβλεψη
για τον αγροτικό τοµέα.
Στα φορολογικά έγιναν κάποιες βελτιώσεις χθες από τον κύριο
Υπουργό. Κανείς δεν αµφισβητεί ότι παραµένει άδικο. Υπάρχει
ένα θέµα στο ΦΠΑ µε τα καταστήµατα εστίασης και σαφώς,
όπως και ο κύριος Υπουργός είπε, θα υπάρξει µία µελέτη επιπτώσεων για τα µέτρα που παίρνονται. Νοµίζω ότι εδώ θα πρέπει να
υπάρξουν οι δύο παρατηρήσεις µε την ύφεση που σαφώς θα δηµιουργηθεί, αλλά και µε το ενδεχόµενο µη είσπραξης των εσόδων αυτών. Νοµίζω ότι το στοίχηµα πλέον απέναντι στην
κοινωνία είναι κάθε ευρώ που µπαίνει στα ταµεία από την πάταξη
της φοροδιαφυγής, να γυρίζει και να θεραπεύει όλες τις αδικίες,
που έχουν γίνει αυτή τη στιγµή.
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέµατα, είναι πολύ σηµαντική η
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προσθήκη στο άρθρο 46 περί παράτασης της αναστολής των
πλειστηριασµών. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται για την περίοδο από 1/7/2011 έως 31/12/2011 η αναστολή των πλειστηριασµών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηµατικών
απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 χιλιάδων
ευρώ. Με την παράγραφο 2, παρατείνεται οµοίως για έξι µήνες
η απαγόρευση πλειστηριασµού της κύριας ή µοναδικής κατοικίας. Απαγορεύεται, δηλαδή, ο πλειστηριασµός κατοικίας, ακόµη
και όταν η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος υπερβαίνει το
ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ.
Με το άρθρο 43, ρυθµίζονται θέµατα της διαδικασίας εισόδου
στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας από δεκαοκτώ έως είκοσι
πέντε ετών για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. Πρόκειται ουσιαστικά για νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας
µε µηδενικό µέχρι τώρα εισόδηµα. Προβλέπεται, για δύο χρόνια,
οι αποδοχές τους στην αγορά εργασίας να είναι µικρότερες έως
και 20% από τον κατώτατο µισθό, που ορίζεται µε την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας.
Επίσης, οι νεοεισερχόµενοι άνεργοι προβλέπεται να έχουν
πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και επάνοδο στους συµβατικούς όρους της σύµβασης µετά την πάροδο δύο ετών.
Οι συνθήκες είναι έκτακτες και απαιτούν να δράσουµε δραστικά και αποφασιστικά. Οφείλουµε να θεραπεύσουµε, όµως,
κάθε λάθος που βρίσκουµε στην πορεία. Ως γενικό κανόνα πρέπει να πούµε ότι η πορεία των αλλαγών απέναντι σε κάθε στρέβλωση είναι αναγκαία συνθήκη για την αντιµετώπιση της ηθικής,
κοινωνικής πολιτικής και οικονοµικής κρίσης, γιατί διαφορετικά
δεν θα µείνει ελπίδα ζωντανή στον ελληνικό λαό. Κι αυτήν την
πορεία αλλαγών, αυτή τη φορά δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε, όπως δυστυχώς, πολλές φορές συνέβη στο παρελθόν,
µε αποτέλεσµα σήµερα όλα τα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα να καλούνται να λυθούν στην παρούσα
Βουλή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τη συνάδελφο από το ΠΑΣΟΚ την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κάνουµε αποδεκτή την πρόταση που έκανε η κ. Παπαθανάση.
Να κάνω µια λεκτική διόρθωση. Στο άρθρο 7 παράγραφος 4
εκεί που λέει «Υπουργείο Οικονοµικών» πρέπει να προστεθεί «και
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι όλος ο πλανήτης πλέον, όλη η ανθρωπότητα έχει
αντιληφθεί το αυτονόητο, ότι η Κυβέρνηση αυτή οδηγεί τη χώρα
στην απόλυτη καταστροφή και στην άβυσσο. Δυστυχώς, κατά
τραγικό τρόπο και τα δύο αντισυνταγµατικά νοµοσχέδια που συζητάµε µε διαδικασίες express, που στην ουσία τους συνιστούν
κοινοβουλευτικά πραξικοπήµατα -µιλώ και για το µεσοπρόθεσµο
και για τον εφαρµοστικό νόµο- δίνουν τη χαριστική βολή στην ελληνική οικονοµία και την κοινωνία.
Αλλά ως συνήθως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιλογές
µε άγριο, αντεργατικό, αντικοινωνικό περιεχόµενο, συνοδεύονται
από απεριόριστο αυταρχισµό. Δυστυχώς, το κράτος του µνηµονίου σιγά-σιγά δίνει τη θέση του ή συνοδεύεται θα έλεγα, καλύτερα και από το κράτος του αστυνόµου.
Αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στο κέντρο της Αθήνας είναι
πρωτοφανή, πρωτάκουστα και στην ουσία επιβάλλουν το νόµο
του αστυνόµου στο Λεκανοπέδιο. Αυτό συνέβη χθες. Είχαµε έναν
απίστευτο χηµικό πόλεµο.
Με ποιο δικαίωµα, κύριοι της Κυβέρνησης, χρησιµοποιείτε τα
χηµικά, τα δακρυγόνα -στην ουσία απαγορευµένα και σε πόλεµο
ακόµη- για να αντιµετωπίσετε απλούς πολίτες και διαδηλωτές;
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Ποιος σας δίνει το δικαίωµα να διεξάγετε χηµικό πόλεµο εναντίον του πληθυσµού και αυτών που διαδηλώνουν και διεκδικούν;
Μη µου πείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι τα χηµικά που ρίχνετε κατά τόνους, τα οποία είναι δηλητηριώδη και τα οποία
έχουν τροµακτικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών, τα ρίχνετε
για να αντιµετωπίσετε τους κουκουλοφόρους. Αδιάψευστος µάρτυς οι τηλεοπτικές κάµερες οι οποίες τι δείχνουν, κύριοι της Κυβέρνησης; Ότι οι κουκουλοφόροι δρουν µε αντιασφυξιογόνα.
Δεν αντιµετωπίζονται, ούτε πτοούνται από τα οποιαδήποτε χηµικά της Αστυνοµίας. Ποιοι εισπνέουν τα χηµικά; Αυτοί που πηγαίνουν κατά δεκάδες στα νοσοκοµεία, λες και έχουµε ένα είδος
ακήρυχτου, ιδιόµορφου εµφυλίου πολέµου στη χώρα. Ποιοι πηγαίνουν; Οι απλοί πολίτες, οι ειρηνικοί διαδηλωτές. Γιατί, λοιπόν,
οι τόνοι των χηµικών; Γιατί αυτές οι χειροβοµβίδες κρότου λάµψης;
Το βίντεο αυτό που έδειξε χθες το «ALTER», νοµίζω ότι είναι
τα αποκαλυπτήρια της Κυβέρνησης και όχι µόνο της Κυβέρνησης
αλλά και όλων των παρακρατικών κέντρων και των κύκλων ανωµαλίας που δρουν στα Σώµατα Ασφαλείας. Τι µας έδειξε αυτό το
βίντεο; Μας έδειξε αγαστή συνεργασία της Αστυνοµίας µε κάποιους γνωστούς-άγνωστους. «χρυσαυγίτες» είναι; Κουκουλοφόροι; Ποιοι είναι; Αυτοί µάλιστα προστατεύονται από την
Αστυνοµία και διοχετεύονταν για να διαφύγουν µέσω της Βουλής, την ώρα που συλλαµβάνονται οι πολίτες. Τι είναι η Βουλή;
Άσυλο;
Σε λίγο θα έχουµε µία συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Βουλής
προκειµένου να διαµαρτυρηθούµε έντονα για τη χρήση της Βουλής κατά τέτοιο απαράδεκτο και προκλητικό για τους πολίτες
τρόπο, µία χρήση η οποία υποβαθµίζει το κύρος αυτής της Εθνικής Αντιπροσωπείας ακόµα περισσότερο, στα µάτια ενός κόσµου, ο οποίος µας βλέπει όλους σχεδόν πλέον ως προβληµατικούς και βλέπει ως προβληµατικές τις λειτουργίες σ’ αυτή
την Αίθουσα.
Αυτά τα καταγγέλλουµε και θέλουµε απαντήσεις. Έπρεπε
αυτήν την ώρα να είχαν γίνει συλλήψεις πάραυτα αυτών των
αστυνοµικών οι οποίοι συναγελάζονται µε τους κουκουλοφόρους, να είχαµε αποκαλύψεις γι’ αυτούς οι οποίοι έφυγαν µέσα
από τη Βουλή, να είχαµε διεξαγωγή έρευνας, όχι παραποµπή
στις καλένδες, µε ένορκες διοικητικές εξετάσεις –λέει- οι οποίες
δεν τελειώνουν ποτέ.
Ζητάµε έρευνες. Ζητάµε τη σύσταση ειδικής επιτροπής της
Βουλής, η οποία θα εξετάσει σε βάθος την κατάσταση στα Σώµατα Ασφαλείας, ιδιαίτερα σε δυναµικά τους τµήµατα, στα οποία
εµφανίζονται νοσηρότατα φαινόµενα και φαινόµενα πολιτικής
ανωµαλίας και εκτροπής από θεσµικούς δηµοκρατικούς κανόνες.
Μέχρι προχθές ο κ. Χρυσοχοΐδης –ακόµα ηχεί στα αυτιά µου
η φωνή του- µας έλεγε ότι θα καταργήσουν τα χηµικά, κύριε
Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Γιατί το λέτε σε µένα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λέω σε σας επειδή είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Συµπολίτευσης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ως Υπουργός Δηµοσίας Τάξης έλεγε ότι θα καταργηθούν τα
χηµικά. Τα θεωρούσε απαράδεκτα. Θεωρούσε ανεπίτρεπτο το
να χρησιµοποιούνται χηµικά εναντίον των πολιτών. Τα θεωρούσε
επικίνδυνα για την υγεία. Αυτές είναι δηλώσεις του. Τι έγινε
έκτοτε;
Εδώ τα πράγµατα οδηγούνται σε καταστάσεις, οι οποίες πολύ
φοβάµαι ότι εκτραχύνονται και µπορούν να οδηγήσουν σε µια
δηµοκρατία «κουτσουρεµένη», µια δηµοκρατία υπό αστυνοµική
επιτήρηση και ίσως κατά Πάγκαλο µια δηµοκρατία όπου ο στρατός θα σώζει τους τραπεζίτες. Αυτά είναι φαινόµενα άκρως ανησυχητικά και δυστυχώς µέσα από τις εξελίξεις αυτές ήδη
γίνονται απολύτως ορατά, θα έλεγα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πείτε κάτι για τις µολότοφ. Αυτές δεν
τις είδατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς έχουµε γνωστές θέσεις σ’
όλα αυτά τα θέµατα, επανειληµµένα κατατεθειµένες, αψεγάδιαστες θέσεις, αλλά δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται ως άλλοθι πλέον κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις, για να έχουµε
όλη αυτήν την κατάσταση, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα και κινδυνεύει να φαλκιδεύσει δηµοκρατικές ελευθερίες, δηµοκρατικά
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δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε. Πολύ φοβούµαι ότι, αν συνεχιστεί το φαινόµενο ο κυρίαρχος πολιτικός κόσµος να µη µπορεί να κάνει τίποτε πλέον χωρίς την Αστυνοµία, σε λίγο το
αστυνοµικό κράτος θα είναι στην καρδιά του κράτους και αυτό
θα δίνει τον τόνο και την κατεύθυνση. Διότι, εάν η Βουλή δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την Αστυνοµία, εάν οι πολιτικοί δεν
µπορούν να κινηθούν χωρίς να έχουν δίπλα τους τον αστυνόµο,
σε λίγο ο αστυνόµος θα γίνει το κράτος, αφού δεν θα υπάρχει
καµµία γνήσια πλέον επικοινωνία και εκπροσώπηση µε τους πολίτες.
Εµείς καλέσαµε από χθες τον Υπουργό Δηµοσίας Τάξης να
έρθει και να δώσει εξηγήσεις.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είπαµε ότι θα έρθει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούσαµε µε ευχαρίστηση ότι θα
έρθει. Μακάρι, να έρθει, για να κάνουµε αναλυτική και επί της
ουσίας συζήτηση και αντιπαράθεση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όχι για να µας εξηγήσει, για να µιλήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και να µιλήσει και να δώσει εξηγήσεις και τα πάντα. Ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό που χρειάζεται,
όµως, είναι να έρθει εδώ και να µας πει τι έγινε χθες, ποιος ήταν
ο ρόλος της Αστυνοµίας και να απαντήσει στα θέµατα που έχουν
τεθεί, όχι µόνον από εµάς, αλλά κυρίως από ένα µεγάλο τµήµα
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Σας διαβάζω: «Αστυνοµική
εκτροπή, µε στόχο τη διάλυση κάθε συγκέντρωσης κατά µνηµονίου. Απρόκλητη επίθεση σε διαδηλωτές και σε µαγαζιά µε ανύποπτους πολίτες. Η ΕΛΑΣ χτύπησε και τα ιατρεία. Άγριο ξύλο και
τόνοι χηµικών, µε εκατοντάδες τραυµατίες στα νοσοκοµεία.
Ασθενοφόρα εµποδίζονταν να φθάσουν στο κέντρο. Βίντεο-κάλυψη µε χρυσαυγίτες που τους υποθάλπουν τα ΜΑΤ στη Βουλή».
Έγκυρη απογευµατινή εφηµερίδα τα γράφει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποια εφηµερίδα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγκυρη
απογευµατινή εφηµερίδα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποια εφηµερίδα; Κακό είναι να µας
το πείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας το δείχνω. Δεν κάνω διαφήµιση εφηµερίδας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» είναι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν κάνω διαφήµιση εφηµερίδας. Είναι σαφές τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ, µην
κάνετε διάλογο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πότε έγραψε κάτι καλό η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν,
εµείς θα αποχωρήσουµε µέχρι...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Εβδοµήντα αστυνοµικοί είναι στο
«401». Αυτούς δεν τους βλέπετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς δεν κάνουµε καµµία διάκριση. Οι πολίτες είναι πολίτες είτε ένστολοι είτε µη ένστολοι.
Εµείς δεν έχουµε τίποτα µε τον απλό αστυνοµικό. Το έχουµε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Έχουµε, όµως, πολλά µε τα κέντρα ανωµαλίας και τα κέντρα του παρακράτους που συνεχίζουν
και δρουν στα Σώµατα Ασφαλείας και θέλουν να δίνουν τον τόνο
και να κατευθύνουν τη δράση των Αστυνοµικών Σωµάτων. Με αυτούς εµείς είµαστε αντιµέτωποι και µε την Κυβέρνηση, η οποία,
δυστυχώς, κινείται ως «οµπρέλα» απέναντι σε καταστάσεις ανωµαλίας και παρακράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Φθάνουµε στα δέκα
λεπτά οµιλίας, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς, µέχρι να έρθει ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξης, θα αποχωρήσουµε σε ένδειξη διαµαρτυρίας από τη Βουλή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Πάλι; Αυτή η δουλειά θα γίνεται;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Περιµέναµε από το πρωί να
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έρθει ο Υπουργός Δηµοσίας Τάξης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι σοβαρή στάση αυτή, κύριε
Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απολύτως σοβαρή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το έµπα-έβγα από τη Βουλή είναι
σοβαρή στάση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μην κάνετε διάλογο, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν δεχόµαστε µαθήµατα σοβαρότητας, κύριε Πρωτόπαπα. Τη σοβαρότητα την επιδεικνύετε,
όταν κάνετε επιδροµές στα λαϊκά στρώµατα και υφαρπάζετε τα
πάντα, όταν λεηλατείτε και κατεδαφίζετε τη χώρα. Σοβαρότητα
να δείχνετε, όταν η Αστυνοµία αντιµετωπίζει απλούς, ειρηνικούς
πολίτες µε τέτοιο τρόπο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο
µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τη σοβαρότητα να την δείξετε
απέναντι στα βίντεο που αποκαλύπτουν το ρόλο και τη στάση
πολλών δυνάµεων µέσα στην Αστυνοµία, τις οποίες, δυστυχώς,
συνεχίζετε να καλύπτετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Λάρισας, ο κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν περάσω στα του νοµοσχεδίου, επιτρέψτε µου να πω κάποια πράγµατα εις απάντηση του κ. Λαφαζάνη.
Επιτέλους, θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η υπονόµευση των
θεσµών. Το βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι
τούτο: Ποια κατάσταση πραγµάτων αντιµετώπισε χθες η Ελληνική Αστυνοµία; Αντιµετώπισε ειρηνικούς διαδηλωτές επί των
οποίων επιτέθηκε ή αντιµετώπισε µία καταστροφική µανία -κατά
κυριολεξία καταστροφική- που έπρεπε να ελεγχθεί; Αντιµετώπισε
το δεύτερο. Και το αντιµετώπισε µε ψυχραιµία και νηφαλιότητα.
Απόδειξη τούτου είναι οι δεκάδες αστυνοµικοί που βρίσκονται
τραυµατισµένοι στο «401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο».
Άρα, λοιπόν, πρέπει να δούµε την πραγµατικότητα κατάµατα.
Πρέπει να προστατεύσουµε θεσµούς, οι οποίοι µε τη σειρά τους
προστατεύουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την κοινωνική
οµαλότητα στη χώρα. Δεν είδα να πει κάτι για τους αστυνοµικούς
τους τραυµατισµένους και για τις οικογένειες αυτών ο κ. Λαφαζάνης. Μια µονοµέρεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Κι επειδή ακούµε συνέχεια, «είδατε τα βίντεο;», «είδατε τα βίντεο;», θέλω να πω το εξής: Ναι, τα είδε όλη η Ελλάδα τα βίντεο.
Κι έχουµε πει κι εµείς, όπως και άλλες παρατάξεις, ότι θα πρέπει
να γίνει µία ενδελεχής έρευνα και επισήµως οι αρχές της χώρας,
η διοίκηση, η Κυβέρνηση, να τοποθετηθούν. Κι αναµένουµε τις
επίσηµες τοποθετήσεις.
Από εκεί, όµως, µέχρι του σηµείου να οδηγούµε σε καταβαράθρωση τα πάντα, υπάρχει µία µεγάλη διαφορά.
Βέβαια, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πυροδοτήσουν στην
κοινωνία έκρυθµες καταστάσεις. Δεν κατανοούν ότι θα αποβληθούν από την ίδια την κοινωνία, γιατί η ίδια η πλατεία, στην οποία
απευθύνονται, θα προστατεύσει τη σοβαρότητά της και θα διασφαλίσει την οµαλότητα. Τέτοιες συµπεριφορές είναι αποβλητέες.
Έρχοµαι τώρα σε αυτά που µας απασχολούν. Έχουµε µία
έκρηξη του ΦΠΑ. Θα προκαλέσει –νοµίζω ότι γίνεται δεκτό από
όλες τις πτέρυγες αυτό- αλυσιδωτά προβλήµατα. Γίνεται σε µία
καθηµαγµένη οικονοµία, σε µία οικονοµία που θυµίζει άνυδρη
έρηµο. Τα λουκέτα θα πολλαπλασιαστούν και η ανεργία θα διογκωθεί.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας κάνουµε, από την πλευρά
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, µία πρόταση ξεκάθαρη σε
σχέση µε το ΦΠΑ. Όλα τα προϊόντα που έχουν bar code 520 είναι
προϊόντα ελληνικής παραγωγής, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Πρότασή µας, λοιπόν, είναι γι’ αυτά τα προϊόντα που έχουν bar
code 520 και είναι ελληνικής προέλευσης, ελληνικής παραγωγής,
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να υπάρξει ένας συντελεστής ΦΠΑ, ο οποίος να είναι γύρω στο
6%, 7%, 8%.
Και σας το λέω αυτό για τους εξής λόγους:
Πρώτον, θα βοηθήσουµε την ελληνική παραγωγή, θα βοηθήσουµε την κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων, πράγµα που
το χρειαζόµαστε πάρα πολύ σήµερα.
Δεύτερον, νοµίζω ότι έχουµε τη δυνατότητα ως κράτος να καθορίσουµε το ΦΠΑ και να καθορίσουµε σε ποια προϊόντα θα επιβάλουµε αυτό το ΦΠΑ.
Είναι κάτι το εφικτό, κάτι που θα δώσει ανάσα στην ελληνική
οικογένεια, θα δώσει ανάσα στην ελληνική παραγωγική διαδικασία.
Επιτρέψτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καταθέσω και κάτι
άλλο που συµβαίνει εδώ κι ένα περίπου χρόνο κι έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στην ελληνική επιχειρηµατικότητα. Υπήρξαν µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που απασχολούσαν εκατό, εκατόν
είκοσι, εκατόν πενήντα άτοµα προσωπικό, οι οποίες εδώ κι ένα
χρόνο υφίστανται µία τραγική πραγµατικότητα. Ποια είναι αυτή;
Πήραν δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα µε επιτόκιο 2,5%. Εδώ
κι ένα χρόνο, όµως, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος τους επιβάλλει
επιτόκιο 10,75%. Φανταστείτε µία επιχείρηση η οποία θα πρέπει
να εξυπηρετήσει δάνεια που επιβαρύνονται µε επιτόκιο 10,75%.
Θα αναγκαστούν να φύγουν από την αγορά. Θα αναγκαστούν να
διώξουν προσωπικό. Εκτός κι αν αυτά είναι που επιζητούµε.
Εµείς κατανοούµε ότι υπάρχει µια ανάγκη εξυγιάνσεως του
χαρτοφυλακίου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, µιας νευραλγικής φύσεως, αν θέλετε, τράπεζας, γιατί το 65% της αγροτικής γης είναι υποθηκευµένο στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
Κατανοούµε, λοιπόν, χειρισµούς εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της. Όµως σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούµε
σε κλείσιµο ελληνικών επιχειρήσεων, γιατί αυτό θα γίνει τώρα.
Με επιτόκιο 10,75% οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να
εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και βεβαίως δεν θα είναι ανταγωνιστικές έναντι των ξένων επιχειρήσεων που ήδη κατοικοεδρεύουν στην ελληνική αγορά.
Καλούµε, λοιπόν, τον αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να παρέµβει στην Αγροτική Τράπεζα
Ελλάδος, προκειµένου να διασωθούν δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Το επιτόκιο 10,75% είναι δυσβάσταχτο. Δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα που εν εκτάσει ανέλυσα χθες και
αφορά τη φοροεπιδροµή που γίνεται στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες. Το ανέλυσα χθες το θέµα. Δεν θα επανέλθω.
Θα καταθέσω µόνο τη λογική πρόταση των ανθρώπων αυτών. Τι
λένε, λοιπόν, οι πολύτεκνες και οι τρίτεκνες οικογένειες; Λένε το
εξής: «Κατανοούµε τη ζοφερή δηµοσιονοµική πραγµατικότητα
της χώρας. Ζητάµε όµως από την πολιτεία» -και το ζητάνε λόγω
των παιδιών, που θα πρέπει να ντύσουν, να ταΐσουν, να τους προσφέρουν στέγη, να τους προσφέρουν φροντιστηριακά µαθήµατα- «να περικόψει για µεν τους πολυτέκνους στο 50% την
οποιανδήποτε επιβάρυνση υφίστανται, για δε τους τριτέκνους
τις όποιες επιβαρύνσεις να τις περικόψει στο 30%». Είναι ένα γενναίο µέτρο που θα δείξει ότι η ελληνική πολιτεία, πράγµατι, στην
πράξη επιθυµεί την ενίσχυση των οικογενειών αυτών. Θα πρέπει,
λοιπόν, όλοι οι φορολογικοί συντελεστές να µειωθούν αντιστοίχως κατά 50% ή 30%, για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
Επιτρέψτε µου να πω ένα µόνο παράδειγµα, που είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας βάσει της οποίας η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε µία εχθροπάθεια τις οικογένειες αυτές. Είπε ο
Υπουργός Οικονοµικών ότι όσον αφορά τα αυτοκίνητα, γι’ αυτά
που είναι πάνω από 2.000 κυβικά θα κληθούν να καταβάλουν µία
έκτακτη εισφορά. Ωραία. Μόλις έγινε Υπουργός Οικονοµικών,
όµως, άλλαξαν τα πράγµατα. Αυτή η έκτακτη εισφορά θα καταβάλλεται από τα 1.929 κυβικά και πάνω. Γιατί έγινε η αλλαγή
αυτή; Άλλα λέγατε πριν από µια βδοµάδα, άλλα κάνετε τώρα.
Έρχεται, λοιπόν, µια πολύτεκνη οικογένεια και λέει: «Εγώ που
έχω πέντε παιδιά και κατ’ ανάγκην πήρα ένα αυτοκίνητο πάνω
από 1.929 κυβικά λόγω του πολυπληθούς της οικογενείας, θα
πρέπει τώρα να υποχρεωθώ να καταβάλω έκτακτη εισφορά;» Μα,
αυτή η έκτακτη εισφορά που µπαίνει σε πισίνες και σε πολυτελή
αυτοκίνητα επιβάλλεται γιατί θεωρείται ότι κάποιος έχει ένα
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είδος πολυτελείας για το οποίο πρέπει να πληρώσει. Ένας, λοιπόν, ο οποίος έχει τέσσερα, πέντε ή έξι παιδιά και παίρνει ένα
αυτοκίνητο πάνω από 1.929 κυβικά µε ποια λογική θα πρέπει να
καταβάλει αυτή την έκτακτη εισφορά; Δεν χρησιµοποιεί κάτι το
πολυτελές. Απλώς παίρνει ένα τέτοιο αυτοκίνητο κατ’ ανάγκην
για την ασφάλεια της οικογενείας, για την ασφάλεια των τέκνων,
για την ασφάλεια των γονέων. Κατ’ ανάγκην θα είναι τα κυβικά
πάνω από 1.929. Άρα, µε ποια λογική η Κυβέρνηση έρχεται και
τιµωρεί τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πολλά παιδιά; Δεν
αντιλαµβάνεται το λάθος;
Χθες νοµίζω ότι µε πίνακες και αριθµούς κατέδειξα ότι τα
όποια φορολογικά οφέλη αποκοµίσει η πολιτεία από τους πολυτέκνους είναι ελάχιστα. Το ποσοστό καταβολής φόρου των πολυτέκνων οικογενειών µε πάνω από τέσσερα παιδιά στον κρατικό
προϋπολογισµό είναι 0,59% του συνόλου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε ένα σηµαντικό ζήτηµα και σας
ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Πάω στο άρθρο 44 παράγραφος 11 α’. Εδώ, λοιπόν, ακούστε
τι γίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιβάλλουν µηνιαία εισφορά σε
όσους συνταξιούχους δεν έχουν συµπληρώσει το εξηκοστόέτος
της ηλικίας, για συντάξεις πάνω από 1.700 ευρώ.
Να σας πω, λοιπόν, ένα παράδειγµα, για να καταλάβετε τη
δυσλειτουργία του µέτρου αυτού.
Ας πάρουµε για παράδειγµα τους ένστολους αστυνοµικούς,
που τόσα ακούνε αυτές τις ηµέρες από το ΣΥΡΙΖΑ και από τις
δυνάµεις της Αριστεράς. Έστω, λοιπόν, ότι έχουµε έναν αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που παίρνει σύνταξη 1800 ευρώ,
ή 1750 ευρώ ή 1700 ευρώ και είναι κάτω από εξήντα χρονών. Έρχεται η Κυβέρνηση και λέει: «’Έκτακτη εισφορά 6% µηνιαίως».
Ερώτηµα: Πόσα χρόνια δούλεψε ο άνθρωπος αυτός, ο αξιωµατικός αυτός της Ελληνικής Αστυνοµίας, για να έχει µια σύνταξη των 1750 ευρώ, για παράδειγµα; Δούλεψε πάνω από
τριάντα χρόνια. Κατέβαλε εισφορές όλα αυτά τα χρόνια, για να
µπορέσει να παίρνει 1750 ευρώ. Ξέρετε ότι το αποτέλεσµα θα
είναι το εξής αρνητικό: Ότι µε τέτοιου είδους ρυθµίσεις, θα εξαναγκάσετε τους αξιωµατικούς να φεύγουν όταν συµπληρώσουν
το minimum ηλικιακό όριο, το όριο επαγγελµατικής ενασχόλησης, δηλαδή τα εικοσιτεσσεράµισι χρόνια. Γιατί ένας τέτοιος
αξιωµατικός που υπηρέτησε εικοσιτεσσεράµισι χρόνια θα βγάλει
µια σύνταξη γύρω στα 1500 ευρώ και δεν θα έχει καµµιά επιβάρυνση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, τα βάζει κάτω ο αστυνοµικός και λέει: «Γιατί να καθίσω
τριάντα, τριάντα πέντε χρόνια στην υπηρεσία;» «Για να βγάλεις
µεγαλύτερη σύνταξη», του λέµε. Ναι, βγάζει 1700, 1750 ευρώ.
Ταυτόχρονα όµως, έχει εισφορά 6%. Άρα, λέει: «Δεν βγαίνω στα
εικοσιτεσσεράµισι χρόνια, όταν θα έχω συµπληρώσει εικοσιτεσσεράµισι έτη υπηρεσίας, θα βγάζω µια σύνταξη γύρω στα 1500
ευρώ και δεν θα έχω έκτακτη εισφορά. Άρα, γιατί να µείνω;»
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι εδώ υφίστανται οι ένστολοι µια τεράστια αδικία. Νοµίζω ότι τα ακούσατε αυτά που είπα, κύριε
Υπουργέ, για την αδικία που υφίστανται οι ένστολοι στο συνταξιοδοτικό τους µε την έκτακτη εισφορά, πάνω από 1700 ευρώ
σύνταξη µε 6% έκτακτη εισφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τα ακούσαµε όλοι,
κύριε Ροντούλη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν την άκουσε, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ροντούλη,
τρεις φορές τα είπαµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πρέπει να δώσετε µεγάλη σηµασία
στο άρθρο 44, παράγραφος 11 α’. Να το δείτε, γιατί είναι µια κατάφωρη αδικία. Οδηγείτε τους ένστολους σε κύµα φυγής, κύµα
εξόδου από την υπηρεσία τους. Είναι ένας παραλογισµός αυτός
και πρέπει να το δείτε, να το διορθώσετε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός θα καταψηφίσει επί της αρχής στην επικείµενη ονο-
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µαστική ψηφοφορία, θα καταψηφίσει επί της αρχής και θα καταψηφίσει όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου, πλην του άρθρου, βεβαίως, που αναφέρετε στην αναστολή των πλειστηριασµών. Το
κάνουµε αυτό για να καταδείξουµε την αντίθεσή µας σε ένα νοµοσχέδιο που δηµιουργεί συνθήκες άνυδρης ερήµου στην ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µια άλλη µέρα σήµερα, ή µάλλον θα είναι από αύριο το
πρωί, όταν θα έχει ψηφιστεί και ο εφαρµοστικός νόµος του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και θα µπορούµε να µιλάµε πολύ
πιο σταθερά σε σχέση µε την οικονοµική πορεία της χώρας και
τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανόρθωσης της.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Όπως έλεγε, λοιπόν, ο χαρακτήρας της Σκάρλετ Ο’ Χάρα στο
«Όσα παίρνει ο άνεµος», από αύριο είναι µια άλλη µέρα. Και θα
πρέπει να δούµε τα χαρακτηριστικά αυτής της µέρας.
Η χώρα, η Κυβέρνηση θα πρέπει πια να διαπραγµατευθεί ενισχυµένη µε τις ψηφοφορίες -τη χθεσινή και ελπίζω το ίδιο αποτέλεσµα να έχουµε και στη σηµερινή- τη νέα δανειακή σύµβαση
και το νέο αναπτυξιακό πακέτο -η δόση θα θεωρείται πλέον δεδοµένη- την απελευθέρωση των πόρων του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας.
Όµως, πέρα από τις διαπραγµατεύσεις που θα κάνει η Κυβέρνηση και από τις οποίες προσδοκούµε σηµαντικά αποτελέσµατα,
δεν είναι τυχαίο ότι όλη η Ευρώπη χθες παρακολουθούσε µε ιδιαίτερη αγωνία τα τεκταινόµενα στην ελληνική Βουλή και µε ιδιαιτέρα ανακούφιση είδε το αποτέλεσµα που υπήρξε, ένα
αποτέλεσµα, για το οποίο εµείς πήραµε την ευθύνη και, αν θέλετε, τη δική µας ευθύνη ως οφείλαµε στον ελληνικό λαό, αλλά
και τις ευθύνες άλλων, οι οποίοι για µια φορά ακόµη φυγοµάχησαν.
Από εκεί και πέρα, εκτός από την ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση
θα πρέπει και εδώ πια να αντιµετωπίσουµε τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος και να τις προωθήσουµε και αναµφίβολα χρειάζονται τέτοιες στην παιδεία, στο σύστηµα υγείας, στην
επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας, στα θέµατα της ενέργειας, όπου υπάρχουν και ιδιαίτερες καθυστερήσεις, σε µια
σειρά ζητήµατα που χρειάζεται να αλλάξουν, για να προχωρήσει
η χώρα µπροστά, για να ξαναγυρίσει η αισιοδοξία και η ελπίδα
στον ελληνικό λαό, για να µπορούµε να προσδοκούµε και καλύτερους αναπτυξιακούς ρυθµούς, προοπτικές εξόδου από την
ύφεση, προοπτικές αντιµετώπισης του εφιάλτη της ανεργίας και
δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Από αύριο έχουµε µπροστά µας αυτές τις αλλαγές, αλλαγές
που πρέπει να αφορούν το κράτος, την παραγωγή, την οικονοµία, αλλά και τη νοοτροπία µας και το πολιτικό µας σύστηµα.
Γιατί κανείς δεν είναι ενθουσιασµένος από την κατάσταση της
αποδοκιµασίας, την οποία υπέστηµεν και αντιµετωπίσαµε, δυστυχώς, από πολλές δεκάδες χιλιάδες πολιτών το τελευταίο διάστηµα. Μπορεί να είναι άδικη αυτή η κατάσταση για πολλούς,
ιδιαίτερα για τους νεώτερους συναδέλφους; Αναµφίβολα ναι,
όµως είναι µια εµπεδωµένη συνείδηση που για να την υλοποιήσει
κανείς δεν φθάνει να την ξορκίζει...
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, φαντάζοµαι ότι θα µου δώσετε το χρόνο που
δώσατε και στον κ. Ροντούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα κάνουµε έναν συµβιβασµό...
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όχι, δεν κάνω συµβιβασµό, ισότητα των όπλων ζητώ και νοµίζω ότι δικαιούµαι την ισότητα των
όπλων. Αν θέλετε να µου στερήσετε την ισότητα αντιµετώπισης
από τους άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µπορείτε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να το κάνετε και θα έχουµε µια «φιλική» συζήτηση στη συνέχεια
εκτός Αιθούσης! Ελπίζω, πάντως, στη δικαιοσύνη, η οποία σας
χαρακτηρίζει, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλουµε, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση
όχι ξορκίζοντάς την, αλλά παίρνοντας µέτρα, κάνοντας αλλαγές,
οι οποίες έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία ενός κλίµατος µεγαλύτερης αξιοπιστίας για το πολιτικό µας σύστηµα, ενός κλίµατος υπέρβασης της κρίσης και –αν θέλετε- ενδυνάµωσης του
ρόλου του Βουλευτή.
Αναµφίβολα, για να περάσουµε σε αυτό, πρέπει να περάσουµε
και από τη σηµερινή ψηφοφορία. Εµείς, όπως ήδη έχουν τονίσει
και οι εισηγητές µας, υπερψηφίζουµε και τον εφαρµοστικό νόµο
και θέλω να επισηµάνω ότι είναι άδικες και κατά τη γνώµη µου
εκτός πραγµατικότητας οι επιθέσεις, οι οποίες δεχθήκαµε για το
κατεπείγον.
Είχε εξηγηθεί το γιατί είναι κατεπείγον. Δεν είναι στενά µια
δική µας επιλογή. Έχει να κάνει, σε τελική ανάλυση, µε τη γενικότερη διεθνή θέση και την προσπάθεια, την οποία καταβάλλει
αυτήν τη στιγµή η χώρα και όχι στενά η Κυβέρνηση και χαίρω
διότι, πράγµατι, από πολλές πτέρυγες της Βουλής υπήρξε η κατανόηση που πρέπει.
Επίσης, θέλω να σηµειώσω τις σηµαντικές διορθώσεις ιδιαίτερα για τις αδύναµες κοινωνικά οµάδες, τις οποίες έκανε χθες
ο παριστάµενος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Και µέσα στα δύσκολα και
µέσα στους περιορισµούς που η συγκυρία επιβάλλει πρέπει να
φροντίζουµε όσο είναι δυνατόν –και αυτό πρέπει να σηµατοδοτεί
ένα σταθερό πιστεύω µας- να υπάρχει πάντα η ανάλογη έµπρακτη ευαισθησία απέναντι στις πιο αδύναµες κοινωνικά οµάδες
του πληθυσµού. Νοµίζω ότι οι χθεσινές διορθώσεις, πράγµατι,
έδειξαν θετική πρόθεση και ανταπόκριση σε αυτή την αναγκαιότητα.
Κλείνοντας την τοποθέτησή µου, έρχοµαι στα όσα είπε πριν
τόσο ο κ. Ροντούλης, κυρίως όµως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
Κοιτάξτε, κατ’ αρχάς, επιµένω ότι υπάρχει ένα θέµα σοβαρότητας στην αντιµετώπιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου,
όταν έχουµε πολλαπλές αποχωρήσεις στο ίδιο νοµοσχέδιο.
«Μπαίνω, οµιλώ και µετά δήθεν αποχωρώ, προκειµένου να µην
ακούσω τους υπόλοιπους.»
Ε, δεν είναι δηµοκρατικός διάλογος αυτός! Αυτό, πράγµατι,
δείχνει έλλειψη σοβαρότητας ή έλλειψη σεβασµού στον αναγκαίο δηµοκρατικό διάλογο. «Τα λέω και φεύγω» χθες, ωραία, να
το δεχθώ µια φορά, όµως, «τα λέω και φεύγω» σήµερα, ε, δεν γίνεται! Δικαίωµα του καθενός είναι να έχει τέτοιες συµπεριφορές,
αλλά και δικαίωµα δικό µας είναι να αντιδρούµε.
Με το να τα «λέω και φεύγω» υποβαθµίζω και την ίδια την έννοια του δηµοκρατικού διαλόγου η οποία χαρακτηρίζει και πρέπει να χαρακτηρίζει το Κοινοβούλιό µας. Άκου και τον αντίλογο.
Δεν υποχρεούσαι να συµφωνήσεις. Μπορεί να µην µπορώ να σε
πείσω, αλλά οφείλεις να µε ακούσεις.
Αυτή η διπλή αποχώρηση µε προφάσεις, κατά τη γνώµη µου,
δεν είναι θετική και οφείλουµε να το τονίσουµε.
Για να έρθουµε στην ουσία, είπα και το πρωί ότι πρέπει να διακρίνουµε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος, η µεγαλύτερη σε
σχέση µε τη λειτουργία αυτού που ονοµάζαµε «πλατεία» όλο
αυτό το διάστηµα, ήταν ειρηνική. Διαµαρτύρονταν χιλιάδες κόσµου και για πολιτικές δικές µας βεβαίως.
Είπε ο Υπουργός κατ’ επανάληψη ότι πρέπει να κουβεντιάσουµε µαζί τους. Διαµαρτύρεται ο κόσµος -είναι λογικό- πιέζεται.
Υπάρχουν µέτρα που τον θίγουν, υπάρχει πολλές φορές αγανάκτηση που µετουσιώνεται πολλές φορές σε οργή από κατηγορίες του πληθυσµού που θίγονται περισσότερο. Όλη αυτή η
διαµαρτυρία, όµως, είχε έναν ειρηνικό χαρακτήρα. Ήταν µέσα
στο πλαίσιο που επιβάλλει η λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών µας, της ειρηνικής, µαζικής διαµαρτυρίας, της εκδήλωσης
της διαφωνίας.
Κύριοι συνάδελφοι, σαν µία παρένθεση, θα ήθελα στο σηµείο
αυτό να χαιρετίσουµε και να ευχηθούµε χρόνια πολλά στον Πρόεδρό µας, κ. Απόστολο Κακλαµάνη. Να είστε πάντα καλά και να
µας καθοδηγείτε µε το παράδειγµά σας και τη στάση σας!
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Έλεγα, λοιπόν, ότι ανεξάρτητα από
την άποψη που έχει ο καθένας, αυτή ήταν η πρώτη περίοδος.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα. Βρίσκεται απόλυτα µέσα στα δικαιώµατα του λαού και οφείλει να την αποδεχθεί και να συζητήσει µαζί τους. Όχι να χαϊδεύει αυτιά, αλλά να αντιµετωπίζει
θετικά τα προβλήµατά τους.
Τις τελευταίες µέρες, όµως, αρχής γεννωµένης από την προηγούµενη εβδοµάδα αλλά κυρίως αυτήν την εβδοµάδα ήρθε η
βία στην πλατεία. Είδαµε τους κουκουλοφόρους. Χαίρω, διότι απ’
όλες τις πτέρυγες της Βουλής και χθες αλλά και σήµερα το πρωί
καταδικάστηκε αυτή η βία, καταδικάστηκε η δράση των κουκουλοφόρων. Είναι σηµαντικό ότι ήταν από όλες τις πτέρυγες! Το είδαµε αυτό το διήµερο. Το θεωρώ θετικό και σηµαντικό, γιατί
µέχρι τώρα ήµασταν αρκετοί, αλλά όχι όλοι.
Πρέπει, λοιπόν, να το καταδικάσουµε και να το τονίσουµε προς
όλες τις πλευρές και να πούµε πράγµατι ότι ο ρόλος της Αστυνοµίας είναι από τη µία να διαφυλάσσει την έννοµη τάξη, όλα τα
δικαιώµατα των πολιτών αλλά και το δικαίωµα της διαµαρτυρίας
και της διαδήλωσης και από την άλλη βεβαίως να περιφρουρεί
τη λειτουργία των θεσµών. Ήταν υποχρέωσή της να περιφρουρήσει την οµαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Πράγµατι τα επεισόδια ήταν θλιβερά και καταδικαστέα από
όλες τις πλευρές. Σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα και κανείς
δεν µπορεί να συµφωνήσει µε αυτήν την εικόνα. Πρέπει να καταδικάσουµε όλες τις πλευρές µε τους πιο υψηλούς τόνους, να καταδικάσουµε τη βία και τους κουκουλοφόρους.
Εδώ θα πρέπει να προσέξουµε και τις συνέπειες αυτής της κατάστασης στην οικονοµική και κοινωνική ζωή στο κέντρο της
Αθήνας. Δεν έχει την πολυτέλεια η Αθήνα εν µέσω τουριστικής
περιόδου γι’ αυτές τις ιστορίες. Θίγεται ο τουρισµός, θίγεται η
οικονοµική ζωή, θίγονται ξενοδοχεία. Το είδαµε αυτό και χθες.
Βεβαίως, δεν θέλω να σχολιάσω τα απαράδεκτα φαινόµενα των
επιθέσεων και σπασιµάτων που έγιναν στην Αγροτική ή σε ορισµένους άλλους χώρους και καταστήµατα, σε προσωπικές περιουσίες πολιτών.
Όσον αφορά για το θέµα των βίντεο, ναι, είναι λογικό να περιµένουµε όλοι απαντήσεις στο βίντεο το οποίο είχε να κάνει µε
την είσοδο δύο κουκουλοφόρων, εν συνεχεία χωρίς κουκούλα,
από την πίσω πόρτα του Κοινοβουλίου. Σαφώς δηµιουργούνται
εύλογα ερωτήµατα, τα οποία ελπίζω ότι θα απαντηθούν.
Επίσης, να σχολιάσουµε και να καταδικάσουµε και το άλλο βίντεο µε τον «άνθρωπο», εντός εισαγωγικών, µε αυτήν τη συµπεριφορά, εκείνον ο οποίος βάζει την κουκούλα και εν συνεχεία
επιτίθεται απρόκλητα απέναντι στον συνάδελφό µας, κ. Αλέκο
Αθανασιάδη.
Νοµίζω ότι αυτά τα δύο βίντεο σοκάρουν. Πρέπει να απαντηθούν έµπρακτα και µε καταδίκη απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αλλά φυσικά και από την αρµόδια έρευνα, η οποία
γνωρίζουµε ότι γίνεται αυτήν τη στιγµή. Ελπίζω ότι θα έχουµε τη
δυνατότητα να ενηµερωθούµε από την παρέµβαση του αρµόδιου
Υπουργού, που έχω πληροφορηθεί ότι θα γίνει.
Αυτά είχα να πω. Νοµίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κρατήσουµε είναι η καταδίκη της βίας, που έγινε από όλες τις πλευρές,
είναι η εµµονή στο δικαίωµα των πολιτών να διαµαρτύρονται, να
διαδηλώνουν, να εκδηλώνουν τη δική τους θέση απέναντι στις
εξελίξεις, αλλά και η εµµονή µας στην ανάγκη θετικής, οµαλής
λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών, όπως ταιριάζει σε όλα
τα δηµοκρατικά πολιτεύµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να σκεφθούµε, εάν τα επεισόδια -ο µη γένοιτο- συνεχιστούν και ελπίζω να µη γίνει αυτό, την πληγή, τα προβλήµατα τα
οποία θα δηµιουργήσουν στην ήδη βεβαρηµένη οικονοµική και
κοινωνική ζωή του κέντρου της Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κλείνοντας θέλω να πω ότι ψηφίζουµε και τον εφαρµοστικό νόµο στην ονοµαστική ψηφοφορία
που θα υπάρξει. Με αυτήν την ψηφοφορία κλείνει µία περίοδος
η οποία απασχόλησε ιδιαίτερα έντονα τον δηµόσιο βίο το τελευ-
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ταίο µήνα. Κοιτάµε µε αισιοδοξία µπροστά. Κάνουµε κάποια αισιόδοξα βήµατα για την πορεία της χώρας. Σηµείωσα τον τρόπο
µε τον οποίο οι άλλες χώρες υποδέχτηκαν το αποτέλεσµα της
χθεσινής ψηφοφορίας.
Εµείς θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτήν την προσπάθεια
την οποία η Κυβέρνηση, ενδυναµωµένη από τις ψηφοφορίες
αυτές, θα κάνει το επόµενο διάστηµα στον τοµέα των συµβάσεων για τη χώρα και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Πρωτόπαπα, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Βεβαίως, είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε, να προχωρήσουµε και να εγγυηθούµε αυτές τις αλλαγές τις οποίες χρειάζεται η Ελλάδα για να προχωρήσει
ουσιαστικά µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι έχουν στην πλάτη τους την εκπροσώπηση των κοµµάτων, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι και ο χρόνος είναι συγκεκριµένος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ναι, αλλά να το λέτε σε όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε όλους το είπα. Εγώ
δεν είπα «στον κ. Πρωτόπαπα» µόνο. Είπα «οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι».
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θερµή παράκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ισχύει και για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και για τους συναδέλφους, διότι
έρχονται και κάνουν παράπονα στο Προεδρείο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τελείωσαν οι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, ο κ. Χατζηδάκης
έχει το λόγο. Πώς τέλειωσαν οι συνάδελφοι;
Παρακαλώ, ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χατζηδάκης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι όλος ο πλανήτης κοιτάζει µε αγωνία τις εξελίξεις στην πατρίδα µας. Επίσης,
δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η βαθιά οικονοµική κρίση, ο λαϊκισµός, οι ακρότητες, αλλά και οι εσφαλµένες επιλογές και η
αναποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης διαµορφώνουν ένα
ασφυκτικό πλαίσιο.
Ο κ. Πρωτόπαπας είπε ότι αύριο θα είναι µια άλλη µέρα. Άλλη
θα είναι.
Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη, κύριε Πρωτόπαπα. Και φοβούµαι πως µε το κλίµα που έχει διαµορφωθεί και
µε τις γενικότερες εξελίξεις που έχουµε ζήσει το τελευταίο διάστηµα και στο πολιτικό και στο οικονοµικό και στο κοινωνικό επίπεδο, τα πράγµατα κινδυνεύουν να είναι πάρα πολύ χειρότερα.
Θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουµε το σταυρό µας, για να µη δούµε
µια σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης, αλλά καλύτερο και από
το σταυρό µας είναι να κάνουµε ο καθένας ό,τι καλύτερο µπορεί
από τη θέση στην οποία βρίσκεται, για να µην έχουµε απρόβλεπτες και φυσικά, αρνητικές εξελίξεις.
Εν πάση περιπτώσει, το νοµοσχέδιο αυτό συζητείται µέσα σε
αυτό το εξαιρετικά άσχηµο και αρνητικό κλίµα. Είναι εξειδίκευση
του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, το οποίο εµείς δεν ψηφίσαµε. Για τις φορολογικές διατάξεις νοµίζω την καλύτερη απάντηση για το ότι εµείς δεν ψηφίζουµε τις διατάξεις αυτού του
κεφαλαίου, τη δίνει η ίδια η Κυβέρνηση, η οποία λέει ότι οι διατάξεις αυτές είναι άδικες και αναποτελεσµατικές -τουλάχιστον
σε µεγάλο βαθµό- και πως γι’ αυτό το λόγο θα φέρει καινούργιες
ρυθµίσεις το φθινόπωρο, θα προχωρήσει σε νέα φορολογική µεταρρύθµιση. Και λέω νέα, διότι και ο κ. Παπακωνσταντίνου τις
φορολογικές ρυθµίσεις που έχει φέρει µέχρι τώρα τις έχει παρουσιάσει ως µεταρρύθµιση.
Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και µε τις ασφαλιστικές ρυθµίσεις.
Ενώ η Κυβέρνηση ισχυριζόταν µέχρι τώρα ότι η περσινή της παρέµβαση στο ασφαλιστικό έλυσε όλα τα ζητήµατα, τώρα πριν
συµπληρωθεί καλά-καλά ένας χρόνος, έρχονται καινούργιες
ασφαλιστικές ρυθµίσεις και µάλιστα, ιδιαίτερα σοβαρές, που
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αφορούν µεγάλες κατηγορίες πληθυσµού.
Έρχοµαι στις διατάξεις για την πολεοδοµική ωρίµανση, για την
αξιοποίηση της περιουσίας.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά σας λέω ότι, όταν ξεκινήσαµε τη µελέτη του νοµοσχεδίου αυτού θέλαµε -ξεκινήσαµε µε την πρόθεση, τουλάχιστον- λόγω του ότι και εµείς είµαστε κατ’ εξοχήν
υπέρ της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, να ψηφίσουµε
τις διατάξεις του συγκεκριµένου κεφαλαίου. Καθίσταται πρακτικώς ανέφικτο. Μιλώντας και µε ειδικούς περί του θέµατος, όλοι
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι αυτές οι κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις δεν οδηγούν πουθενά, κινδυνεύουν να θέσουν το Συµβούλιο της Επικρατείας απέναντι σε αυτές τις ρυθµίσεις και µε αυτόν
τον τρόπο να κάνουµε ένα δώρο άδωρον, να οδηγηθούµε στο
απόλυτο κενό.
Η σωστή προσέγγιση θα ήταν αναθεώρηση της βασικής πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας, των δύο βασικών πολεοδοµικών και χωροταξικών νόµων, αν θέλαµε να έχουµε
ουσιαστική λύση στο θέµα και να επιταχυνθούν, πράγµατι, οι
ρυθµοί µε τους οποίους θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του
δηµοσίου, αλλά µε έναν τρόπο ασφαλή. Δεν µπορούµε, λοιπόν,
να συµφωνήσουµε ούτε µε τις φορολογικές ούτε µε τις ασφαλιστικές ούτε µε τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις.
Από την άλλη πλευρά, όµως, η Νέα Δηµοκρατία, δείχνοντας
στην πράξη ένα πνεύµα συναίνεσης για το σωστό, θα συµφωνήσει µε όλες τις ρυθµίσεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνση,
παρ’ όλο που κάποιες από αυτές έχουν το λεγόµενο πολιτικό κόστος.
Συµφωνούµε, για παράδειγµα, µε τις ρυθµίσεις για τη µείωση
των δαπανών, παρ’ όλο που έχουµε επιφυλάξεις για τον τρόπο
εισαγωγής του θεσµού της εργασιακής εφεδρείας.
Συµφωνούµε µε την εισαγωγή του δικαιώµατος της επιφανείας, προκειµένου να αξιοποιηθεί δηµόσια περιουσία στις περιπτώσεις όπου η πώληση δεν θεωρείται πρόσφορο µέσο. Όµως,
έχουµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις και, καθώς δεν έχω χρόνο,
θα τις αναπτύξει στη συνέχεια πιο συγκεκριµένα ο συνάδελφος
κ. Δένδιας.
Συµφωνούµε, επίσης, µένοντας σταθεροί στη θέση µας, στην
προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Έχουµε, βέβαια, σοβαρές
επιφυλάξεις σε ορισµένα άρθρα. Έχουµε επιφυλάξεις –ας
πούµε- στη διαδικασία περί αποτιµήσεων, γιατί ουσιαστικά δεν
υπάρχει διαδικασία αποτιµήσεων διαφανής, έτσι όπως είναι το
νοµοσχέδιο.
Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι και στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων δεν θα φτάναµε αν η Κυβέρνηση εδώ και είκοσι µήνες
είχε αποφασίσει να κάνει τη δουλειά της επί του συγκεκριµένου
ζητήµατος. Απλώς, οι είκοσι µήνες αυτοί πέρασαν άπρακτοι και
στο τέλος, ήρθε η Κυβέρνηση µε το «πιστόλι στον κρόταφο» να
αποδεχθεί την πρόταση της τρόικας στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή για εµάς οι αποκρατικοποιήσεις
δεν έχουν µόνο ταµειακό, αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αν
προωθηθούν σωστά, είµαστε επί της αρχής υπέρ των ρυθµίσεων
και γι’ αυτό και θα ψηφίσουµε τα περισσότερα άρθρα του οικείου
κεφαλαίου.
Από την πλευρά µας κάνουµε την προσπάθεια που µας αναλογεί σ’ αυτές τις κρίσιµες στιγµές, αλλά αντίστοιχη προσπάθεια
θα έπρεπε να κάνει και η Κυβέρνηση.
Επειδή το νοµοσχέδιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, λέγεται εφαρµοστικό νοµοσχέδιο, θα έλεγα ότι, πέραν του µείγµατος πολιτικής,
η Κυβέρνηση αυτή κατ’ εξοχήν έχει ένα πρόβληµα στην εφαρµογή ή καλύτερα στη µη εφαρµογή πολιτικών. Ιδιαίτερα το 2011
η Κυβέρνηση αυτή µάλλον µοιάζει µε λέσχη συζητήσεων, παρά
µε Κυβέρνηση που πραγµατικά κυβερνά.
Μιλάµε σήµερα για αποκρατικοποιήσεις. Μιλάει η Κυβέρνηση
για αποκρατικοποιήσεις. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι το 2010
ήταν η πρώτη χρονιά µετά από πάρα πολλά χρόνια µε µηδενικά
έσοδα για το δηµόσιο από αποκρατικοποιήσεις. Ακυρώθηκαν
πέντε δικά µας σχέδια αποκρατικοποιήσεων ως ανάλγητα και νεοφιλελεύθερα και, φυσικά, η Κυβέρνηση µας υπερακόντισε, προχωρώντας τώρα µε αυτό το σχέδιο πολύ παραπέρα.
Μιλάµε για νέες φορολογικές ρυθµίσεις, αυξάνοντας τη φορολογική επιβάρυνση. Την ίδια στιγµή –και αυτό πρέπει να το
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γνωρίζουν οι πολίτες- οι απώλειες εσόδων από την αύξηση της
φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ το 2010 ανέρχονται στο 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ και οι αντίστοιχες απώλειες την ίδια χρονιά από την
αύξηση της φοροδιαφυγής, το φόρο εισοδήµατος, υπερβαίνουν
το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Μιλάµε για περιορισµό των δαπανών κι εµείς ψηφίζουµε τις
συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Όµως, κατά τη διάρκεια της θητείας
σας, δηµιουργήσατε σαράντα ένα γενικές και ειδικές γραµµατείες, νοµικά πρόσωπα και αυτοτελείς υπηρεσίες, τριακόσιες
ογδόντα έξι γενικές διευθύνσεις και τµήµατα, επτακόσια ένα
συµβούλια και χίλιες τριακόσιες είκοσι έξι αµειβόµενες επιτροπές. Όλα αυτά κοστίζουν 115 εκατοµµύρια ευρώ, όταν η εξοικονόµηση από τη µείωση φορέων και τη συγχώνευση φορέων, που
ήρθε µε ειδικό νοµοσχέδιο, είναι, σύµφωνα µε ανακοίνωση της
Αντιπροεδρίας της Κυβερνήσεως, µόνο 10 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χθες πέρασε, λοιπόν, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Σήµερα
αναµένεται να ψηφιστεί και ο εφαρµοστικός νόµος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Εµείς έχουµε τις αντιρρήσεις µας και τις ενστάσεις µας.
Εσείς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας,
που δεν έχετε αντιρρήσεις και ενστάσεις, δεν έχετε από εδώ και
πέρα καµµία δικαιολογία. Είστε αντιµέτωποι πια µε τον εαυτό
σας και πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί. Αν χάσετε, θα χαθεί
και η Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Εµείς θα δίνουµε τη µάχη και αν
χάσουµε, θα χαθεί η Ελλάδα και εσείς θα βλέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν είπα αυτό. Ξεκαθάρισα
γιατί συναινούµε, αλλά δεν µπορώ να συναινέσω σε πράγµατα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κρατήστε αυτό που είπατε. Είναι
µία ιστορική φράση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα ο κ.
Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης για τέσσερα λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δηλαδή να σταµατήσουµε να µιλάµε
στην Αίθουσα, αν δεν σας είµαστε αρεστοί;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μήπως θέλετε να µας απαγορεύσετε
τελείως το λόγο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μήπως θέλετε να σταµατήσω να
απαντώ στην Αίθουσα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν απαντήσατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας παρακαλέσω,
κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, να ακούσουµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Απευθύνατε απλώς απαξιωτικό σχόλιο,
κύριε Υπουργέ. Δεν απαντήσατε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δένδια, παρακαλώ, ήρεµα. Κύριε Υπουργέ, ήρεµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ. Δένδιας είναι εκπρόσωπος
του κ. Χατζηδάκη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Τι είναι ο κ. Δένδιας εδώ µέσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ. Σας παρακαλώ όλους σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Νοµίζω ότι είµαστε και οι δύο Βουλευτές. Ή µήπως κάνω λάθος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δένδια, σας παρακαλώ ησυχάστε. Μη διακόπτετε έτσι. Αν θέλετε να ζητήσετε
το λόγο, ζητήστε τον από το Προεδρείο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Δεν πετάχτηκα εγώ πρώτος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Δένδια, σας παρακαλώ. Εδώ είµαι και ακούω και βλέπω τη συµπεριφορά όλων.
Ηρεµία.
Θα ακούσουµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Ζητάει ο κύριος
Υπουργός το λόγο.
Κύριε Αϊβαλιώτη, θα κάνει µια σύντοµη παρέµβαση ο Υπουργός.
Παρακαλώ, όµως, κύριε Υπουργέ, έχετε µόνο ένα δίλεπτο. Μιλήστε εν ηρεµία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Είµαστε όλοι πολύ ήρεµοι σε σύγκριση µε την ένταση των στιγµών και των περιστάσεων και ιδίως
εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Χαίροµαι και πρέπει να
είµαστε όλοι έτσι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ο κ. Χατζηδάκης είναι ένας µετριοπαθής συνάδελφος, πάρα πολύ συµπαθής και υπεύθυνος και ο
λόγος του είναι γενικά προσεκτικά διατυπωµένος και συναινετικός. Τον παρακολουθώ, λοιπόν, πάντα µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Ενώ παρακολουθούσα τον ειρµό της σκέψης του, έµεινα κατάπληκτος µε την τελική του φράση, πως το ΠΑΣΟΚ που ψηφίζει
µόνο του πρέπει να προσέξει, γιατί αν αποτύχει στην εφαρµογή
αυτού που αρνείται να ψηφίσει επί της αρχής και στο σύνολο η
Νέα Δηµοκρατία, θα αποτύχει και θα καταστραφεί η χώρα.
Αυτό το βρίσκω ιστορικά τραγικό, δηλαδή λέει ένας έγκυρος,
µετριοπαθής συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας «σηκώστε το
βάρος της ψήφισης και της εφαρµογής και προσέξτε, σηκώνετε
το βάρος της Ελλάδας, αλλά εµείς παρακολουθούµε από απόσταση ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, µπορεί να µην επιχαίρουµε, εάν καταστραφείτε εσείς και η Ελλάδα, αλλά είµαστε εδώ
για να έρθουµε να διεκδικήσουµε τον επόµενο γύρο».
Αυτό είναι µία αντίληψη η οποία είναι έξω από τη λογική των
στιγµών και η οποία είναι αδικαίωτη ιστορικά. Πραγµατικά έχω
µείνει κατάπληκτος από αυτήν τη διατύπωση. Θα ήθελα, θα
ήµουν ευτυχής, αν ο κ. Χατζηδάκης ερµήνευε αυθεντικά τα λεγόµενά µου και εκφραζόταν µε µεγαλύτερη σαφήνεια, ώστε να
στείλουµε ένα µήνυµα συνευθύνης και συστράτευσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Χατζηδάκη. Θα δώσω και σε εσάς το λόγο για δύο λεπτά. Κι εσείς
εν ψυχραιµία και ηρεµία, σας παρακαλώ, να τοποθετηθείτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και εγώ
εκτιµώ τον κύριο Υπουργό, αλλά θα είµαι πάρα πολύ σαφής σε
αυτά τα οποία θα πω.
Εµείς στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συµφωνούµε επί της
αρχής στα τρία από τα έξι κεφάλαια. Συµφωνούµε στο κεφάλαιο
για τις αποκρατικοποιήσεις, στο κεφάλαιο για το δίκαιο της επιφάνειας, στο κεφάλαιο για τη µείωση των δαπανών. Δεν συµφωνούµε στα υπόλοιπα τρία κεφάλαια για πάρα πολύ συγκεκριµένους λόγους.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Υπουργός έρχεται µε έναν µάλλον πρωτότυπο τρόπο να µη συµφωνήσει και εκείνος στις ρυθµίσεις που
φέρνει για τη φορολογία. Πώς, λοιπόν, απαιτεί από τη Νέα Δηµοκρατία να συµµετάσχει παρά τη θέλησή της σε κάτι το οποίο
και ο ίδιος θεωρεί λανθασµένο; Εγώ είµαι κατ’ εξοχήν υπέρ της
εθνικής συνεννόησης και υπέρ της εθνικής ενότητας. Αλίµονο!
Έχω µιλήσει και έχω αρθρογραφήσει γι’ αυτό! Όµως, είµαι υπέρ
της συνεννόησης για το σωστό, της συναίνεσης για το σωστό!
Και µια και µιλάµε για συναίνεση, κύριε Υπουργέ, ο προϊστάµενός σας, ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει κάποτε να µας εξηγήσει
–όπως και όλοι σας πρέπει να µας εξηγήσετε µια και τόσο πολύ
µιλάτε γι’ αυτό το θέµα- τι είδους συναίνεση έκανε και εννοούσε,
όταν παραιτήθηκε πριν από µερικές µέρες για τέσσερις ώρες και
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στη συνέχεια ανακάλεσε στην παραίτησή του προχωρώντας σ’
αυτόν τον ανασχηµατισµό, µετά τον οποίο βρεθήκατε και εσείς
στη θέση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και του Υπουργού
των Οικονοµικών! Σύγχυση επ’ αυτού του θέµατος επικρατεί κυρίως στην Κυβέρνηση!
Εν πάση περιπτώσει, εµείς είµαστε εδώ για να στηρίξουµε την
εθνική προσπάθεια. Στηρίζουµε την Ελλάδα, αλλά φυσικά δεν
µπορούµε να στηρίξουµε την Κυβέρνηση σε κάθε επιλογή της.
Αυτό θέλουµε να είναι ξεκάθαρο, όπως είναι ξεκάθαρο ότι καθώς
προχωρείτε µε τον τρόπο που έχετε αποφασίσει, τότε φυσικά το
βάρος για την αποτυχία δεν θα είναι δικό µας, αλλά θα είναι δικό
σας! Καλά να δίνουµε εξηγήσεις για το παρελθόν, αλλά δεν µπορούµε να δίνουµε εξηγήσεις και για την αποτυχία της Κυβέρνησης που κυβερνά σήµερα! Και αυτή η Κυβέρνηση είναι η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εσείς τώρα γιατί θέλετε
να εµπλακείτε σ’ αυτήν τη συζήτηση;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
για ένα λεπτό…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, πριν σας
δώσω το λόγο, καθίστε. Ο κύριος Υπουργός ζήτησε το λόγο µε
αφορµή την καταληκτική φράση του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης επαναδιατύπωσε τις απόψεις του. Εγώ είµαι σίγουρος ότι
σ’ αυτήν την Αίθουσα κανείς δεν εύχεται να αποτύχει η Ελλάδα.
Όλοι ευχόµαστε και επιδιώκουµε να επιτύχει η χώρα µας, να επιτύχει η Ελλάδα. Τώρα εσείς ζητάτε το λόγο …
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ούτε ένα λεπτό δεν θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε. Μία φράση θέλω να πω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία, έχετε ένα
λεπτό, για να διατυπώσετε αυτήν τη µία φράση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεχθήκαµε θετικά την παρέµβαση του Υπουργού, ο οποίος ανασκεύασε τις νουθεσίες σε διακεκριµένα στελέχη της παράταξής
µας. Το έκανε για τον κ. Χατζηδάκη. Ελπίζω να λάβει πάλι το λόγο
να το κάνει για τον κ. Δένδια.
Η καθ’ έδρας διδασκαλία, κύριε Υπουργέ, δεν είναι για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό να το κάνετε στους φοιτητές σας.
Θέλω, επίσης, να σας πω ότι η αλαζονεία είναι κακός σύµβουλος. Και µιας και διαβάζετε ιστορία, αυτό στο οποίο θέλω να σας
παραπέµψω είναι να δείτε τι κάνουν οι Άγγλοι συνάδελφοί σας.
Έχουν στο µυαλό τους και γράφουν και στις κάρτες τους «Βουλευτής» και από κάτω «Υπουργός» ή «Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης».
Μιλάτε, λοιπόν, πρωτίστως ως Βουλευτής σε Βουλευτή και σε
Βουλευτές! Να σέβεστε τους Βουλευτές κατά κύριο λόγο και το
δηµοκρατικό µας πολίτευµα διά του Κοινοβουλίου τελικά! Θα
σας παρακαλέσω, λοιπόν, να ανασκευάσετε και για τον κ. Δένδια!
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν νοµίζω τώρα ότι
βοήθησε η παρέµβασή σας, κύριε Κεφαλογιάννη! Ήµουν και εγώ
στην Αίθουσα. Διαµαρτυρήθηκε ο κ. Δένδιας, πετάχτηκε, του είπε
ότι κακώς πετάχτηκε χωρίς να του έχει δοθεί ο λόγος…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Επιµένετε πάλι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ξεπεταχτήκατε τότε!
Δεν πεταχτήκατε απλώς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όχι! Ο κ. Βενιζέλος ξεπετάχτηκε! Εγώ
πετάχτηκα, όταν ξεπετάχτηκε ο κ. Βενιζέλος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Δένδια! Και τώρα συνεχίζετε και ξεπετάγεστε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου
δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Βενιζέλο, δεν νοµίζω ότι τώρα χρήζει απάντησης αυτή η παρέµβαση. Ο κ. Αϊβαλιώτης περιµένει εδώ µε πολλή υποµονή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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και Υπουργός Οικονοµικών): Χρήζει απάντησης, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εν πάση περιπτώσει,
έχετε το λόγο για ένα λεπτό, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’ αρχάς, ο κ. Κεφαλογιάννης
πρέπει να θυµάται ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν διδάσκω
σε κανέναν! Υπηρετώ τον ελληνικό λαό! Θέλω δε να ελπίζω ότι η
ακαδηµαϊκή µου ιδιότητα δεν είναι µειονέκτηµα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αρκεί να µη µας βλέπετε
σαν µαθητές!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Όπως έχετε την αξίωση, κύριε Κεφαλογιάννη, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας να
ασκείτε τόσο αυστηρή κριτική στην Κυβέρνηση, λησµονώντας τι
είχε συµβεί στον τόπο αυτό πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου
του 2009, έτσι έχετε την ελάχιστη υποχρέωση να ακούτε τις
απαντήσεις.
Εδώ, καλούµαστε όλοι να εξυπηρετήσουµε ένα θεµελιώδη
σκοπό, να στείλουµε µηνύµατα σοβαρότητας, συναίνεσης, σταθερότητας, συστηµατικότητας και προοπτικής. Και αυτά τα µηνύµατα τα χρειαζόµαστε και εν προκειµένω τα χρειάζοµαι εγώ
πιο πολύ από κάθε άλλον, για να µπορέσω να αντιµετωπίσω τη
συνεδρίαση του Eurogroup την Κυριακή 3 Ιουλίου.
Εάν δεν παρεµβάλλονταν όσοι παρενεβλήθησαν και ο διάλογος γινόταν ανάµεσα σε εµένα και τον κ. Χατζηδάκη, το αποτέλεσµα θα ήταν αυτό που ακούσατε, η διευκρίνιση που έδωσε ο
κ. Χατζηδάκης. Εµένα αυτό µου αρκεί, διότι εµένα µε ενδιαφέρει
η πολιτική ουσία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να µας πείτε για το νοµοσχέδιο
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Και µε ενδιαφέρει…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δύο-τρεις µέρες περιµένουµε να σας ακούσουµε και δεν σας ακούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ήρεµα, ήρεµα. Με ενδιαφέρει να
παράγεται συναινετικό αποτέλεσµα. Όλα τα άλλα για µένα έχουν
πάρα πολύ µικρή σηµασία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα µιλήσετε επιτέλους για
το νοµοσχέδιο µία φορά;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Προφανώς θα µιλήσω. Θα κλείσω
τη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μην πετάγεστε, µη διακόπτετε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας περιµένουµε να µιλήσετε τώρα, για να κλείσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας.
Κύριε Κεφαλογιάννη δεν πρέπει να αφήσουµε τους Βουλευτές,
για τα δικαιώµατα των οποίων κήδεστε, να εκφραστούν, να ολοκληρωθεί ο κατάλογος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα πρέπει να οµιλήσουν οι Βουλευτές.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να µιλήσετε τώρα για να
κλείσετε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριε
Κεφαλογιάννη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Λοιπόν, αφήστε τις υποδείξεις. Να
ολοκληρωθεί ο κατάλογος. Αφήστε τις υποδείξεις!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βέβαια θα πρέπει να µιλήσουν οι Βουλευτές. Κατά το δοκούν ο καθένας εδώ, θέλει να
διαµορφώνεται η σειρά των οµιλητών;
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης για τέσσερα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους δίνεται και ο λόγος σε απλούς Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο εφαρµοστικός θα αποδειχθεί ανεφάρµοστος για τους λόγους που τόσες µέρες, τόσοι πολλοί Βουλευτές και τόσο πολύ
αναλυτικά, έχει εξηγηθεί.
Αντί το ΠΑΣΟΚ να χτυπάει όλους αυτούς που φοροδιαφεύγουν, αρπάζει πάλι τους συνήθεις υπόπτους, τους µισθωτούς και
τους συνταξιούχους.
Σωστό είναι το ότι ρίχνει στους Βουλευτές άλλη µία έκτακτη
εισφορά. Έτσι κι αλλιώς τα λίγα χρόνια που είµαι Βουλευτής,
έχω πληρώσει ήδη δύο φορές έκτακτη εισφορά. Με ευχαρίστηση
πληρώνω άλλη µία έκτακτη εισφορά οπότε θα πρέπει να ονοµαστεί πλέον όχι έκτακτη, αλλά τακτική εισφορά.
Όµως διερωτώµαι, οι Ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν είναι
εκλεγµένοι, όπως εµείς και παράλληλα βγάζουν τρεις-τέσσερις
φορές περισσότερα χρήµατα από τους εκλεγµένους µε σταυρό
Βουλευτές, δεν θα πληρώσουν; Γιατί δεν υπάρχει σαφής αναφορά στους αµειβόµενους Ευρωβουλευτές, στους πλούσια αµειβόµενους Ευρωβουλευτές; Γιατί θα πρέπει οι Έλληνες
Ευρωβουλευτές οι οποίοι αµείβονται µε ηγεµονικούς µισθούς και
έχουν ένα σωρό ευκολίες από την Ευρωβουλή να τους παρέχει
το υπό πτώχευση ελληνικό κράτος «LEXUS» ή «BMW» αυτοκίνητα –κύριε Αποστολάκο, ξέρω ότι συµφωνείτε- δωρεάν γραµµές
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και πέντε υπαλλήλους; Δεν
παίρνουν επίδοµα 17,5 χιλιάδες ευρώ το µήνα, για να έχουν
όποιον υπάλληλο τραβάει η ψυχή τους; Για ποιο λόγο το υπό
πτώχευση ελληνικό κράτος τους δίνει και πρόσθετες προκλητικές παροχές. Και εδώ περιµένω µία απάντηση από το Προεδρείο
της Βουλής, που ξέρω ότι έχει την ευαισθησία.
Κατά τα λοιπά, ως Κυβέρνηση έχετε βαλθεί να διαλύσετε και
την οικοδοµή και την εστίαση και τα εστιατόρια και τις ταβέρνες,
αλλά χτυπάτε παράλληλα και τα ελληνικά τσιγάρα, αφού είναι
γνωστό ότι αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα φτηνά
πακέτα.
Άλλη µία µπαµπεσιά είναι αυτό που γίνεται µε το φυσικό αέριο
όπου οι Έλληνες πολίτες σας πίστεψαν, έβαλαν φυσικό αέριο και
τώρα βάζετε πρόσθετο φόρο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν µπορούσα να έχω λίγη ησυχία, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακούω
από δεκαπέντε πλευρές οµιλίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Δένδια, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Όχι µόνο της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο θόρυβος προέρχεται
από εκείνη την πλευρά. Από εδώ τους βλέπω ήσυχους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω
«στέρεο» ενόχληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο θόρυβος έρχεται κυρίως από εκεί. Είναι και µεγαλύτερος ο αριθµός τους αυτήν τη
στιγµή στην Αίθουσα.
Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ακούστε την έκκληση του συναδέλφου που θέλει να ακούγεται, τουλάχιστον να ακούγονται
αυτά που λέει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Χαρακτηρίζονται µεγαλοϊδιοκτήτες όσοι έχουν ακίνητη περιουσία 200 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή
µε εβδοµήντα τετραγωνικά στο Χολαργό είσαι µεγαλοϊδιοκτήτης.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα απίστευτα συµβαίνουν στη χώρα της
φαιδράς σοσιαλιστικής πορτοκαλέας, αλλά αυτό που δεν συµβαίνει είναι η εφαρµογή της απλής λογικής. Γιατί αν υπήρχε απλή
λογική τα εβδοµήντα ένα χιλιάδες κρατικά ακίνητα –βλέπω ότι
είναι δύο από τους τρεις από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης- που µου λέει ο κ. Παπακωνσταντίνου, κύριε Σαχινίδη και
κύριε Οικονόµου, ότι έχει το ελληνικό δηµόσιο θα είχαν αξιοποιηθεί. Θα καταθέσω την απάντηση του κ. Παπακωνσταντίνου η
οποία είναι απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή.
Αν υπήρχε κοινή λογική θα είχαν αποτιµηθεί τουλάχιστον τα
ολυµπιακά ακίνητα. Ο κ. Παναγιώτου, ο Πρόεδρος του ΔΣ των
Ολυµπιακών Ακινήτων, κύριε Σαχινίδη -έχω ξανακαταθέσει την
απάντηση αυτή στη Βουλή- λέει, ότι δεν έχει αποτιµήσει το
Υπουργείο σας, πόσο κάνουν τα ολυµπιακά ακίνητα.
Πριν επιβάλλετε άγριο ΦΠΑ στο τυροπιτάδικο ή στο ταβερνάκι
θα είχατε κόψει τις απίστευτες δαπάνες για αναλώσιµα, 10 εκα-
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τοµµύρια ευρώ για γόµες, ξύστρες, στυλό, αφρόζο, παπάκι freeway, ρολό τουαλέτας στο Υπουργείο Οικονοµικών για δύο χρόνια, 10 εκατοµµύρια ευρώ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου µου
απαντάει σε ερώτηση στη Βουλή.
Πριν «αρµέξετε» την οικοδοµή, θα είχατε αξιοποιήσει τα 2 δισεκατοµµύρια ακίνητη περιουσία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή, την οποία επίσης θα
καταθέσω- το 1 δισεκατοµµύριο ακίνητα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης, τα 10,3 δισεκατοµµύρια ακίνητα του ΟΣΕ. Θα
καταθέσω την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πριν επιβάλλετε περικοπές και συντάξεις, θα είχατε περικόψει
τα απίστευτα ποσά που δίνει το ξεσαλωµένο κράτος για να φτιάχνει ιστοσελίδες! Για την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ξοδέψατε 23.198
ευρώ! Όποιος ξέρει από υπολογιστές, κατανοεί τι λέω. Βαριά,
βαριά 1.500 µε 2000 ευρώ κάνει σήµερα να φτιάξεις µια ιστοσελίδα, ενώ η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ κόστισε 23.198 ευρώ! Επίσης,
η ιστοσελίδα των τρόλεϊ κόστισε 42.000 ευρώ! Στο θεό που πιστεύετε!
Και αποτελεί πανευρωπαϊκό –µάλλον παγκόσµιο- ρεκόρ το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του ΙΚΑ κόστισε 2.309.000! Είναι για
απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχω κάνει στη Βουλή. Πρόκειται
για παγκόσµιο ρεκόρ! Η ιστοσελίδα του ΙΚΑ κόστισε 2.309.000!
Αυτά, λοιπόν, γίνονται σ’ αυτό το «κράτος-αρλούµπα», όπου
πρώτα κόβεις τις αναπηρικές συντάξεις µαϊµού για τυφλούς ταξιτζήδες ή για κουτσούς ποδοσφαιριστές –τα συζητούσαµε εδώ
πριν από τέσσερις µήνες µε τον κ. Λοβέρδο- πρώτα κόβεις τις
συντάξεις που παίρνουν οι Βούλγαροι, οι Ρουµάνοι και οι Πολωνοί από το ΙΚΑ µε τριακόσιες µέρες εργασίας -η απάντηση του
κ. Λοβέρδου σε ερώτησή µου στη Βουλή- και µετά κοιτάς να ξεζουµίσεις τους ξεζουµισµένους.
Πρώτα ζητάς τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις, δηλαδή
τα κλεµµένα από τους Γερµανούς, πρώτα ζητάς τα κλεµµένα από
τη «SIEMENS» και µετά εκποιείς τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τα λιµάνια
και τα αεροδρόµια.
Πρώτα βάζεις φυλακή όσους πολιτικούς έκλεψαν και τους δηµεύεις την περιουσία και µετά βάζεις φόρο στη γκαζόζα. Πρώτα
τακτοποιείς τα αυθαίρετα και µετά σταµατάς να δίνεις λεφτά σε
πάσης φύσεως φορείς, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα
και δεν συµµαζεύεται, όπως έκανε το Υπουργείο Πολιτισµού πέρυσι.
Θα καταθέσω, λοιπόν, εδώ την απάντηση που έδωσε ο κ. Νικητιάδης σε ερώτηση που έκανα στη Βουλή. Δόθηκαν
130.000.000 σε φορείς και ινστιτούτα! Θέλετε να διαβάσω ονόµατα; Στον Οργανισµό Εθελοντισµού «Έργο Πολιτών». δόθηκε
1.147.000! Επίσης, χρήµατα δόθηκαν στο φορέα µε όνοµα
«Λάθος Κίνηση», αλλά και στη µη κερδοσκοπική εταιρεία «Κώστας Τσιούκας». Όλα αυτά σε απάντηση του κ. Νικητιάδη. Όλα
αυτά µπορεί να κάνουν πολύ σηµαντικό έργο. Όµως, µόνο πέρυσι δόθηκαν 130.000.0000 στο Υπουργείο Πολιτισµού.
Ενώ, λοιπόν, θα έπρεπε να είχαν κοπεί όλα αυτά, κόβονται τα
πόδια των Ελλήνων!
Δεν ξέρω αν τελικά θα πάρουµε την πέµπτη δόση, αλλά σίγουρα µε τα µέτρα σας όλοι οι Έλληνες σε λίγο θα χρειάζονται
τη δόση τους!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, ως γνωστόν, καταψήφισε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο και προφανώς καταψηφίζει και το συγκεκριµένο εφαρµοστικό νόµο, γιατί εκτός των άλλων θεωρεί ότι δεν
είναι µόνο εφαρµοστικός, αλλά είναι και συστατικός και ανατρεπτικός, όπως αναφέραµε χθες, βασικών θεσµών και κεκτηµένων
συνταγµατικής και ευρωπαϊκής περιωπής.
Όµως, έχουµε υποχρέωση να θέσουµε υπ’ όψιν του ελληνικού
Κοινοβουλίου τις θέσεις µας, όσον αφορά την αξιοποίηση της
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δηµόσιας περιουσίας και βεβαίως την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει εγκαίρως τοποθετηθεί σε σχέση µε την αξιοποίηση της
ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου. Έχουµε ζητήσει την καταγραφή και την αξιοποίησή της µε διαφάνεια, ταχύτητα και ρήτρα
περιβαλλοντικής προστασίας. Η επιλογή αυτή αποτελεί µια επιλογή ορθολογισµού, αλλά και δικαιοσύνης ιδίως στις σηµερινές
δραµατικές συνθήκες.
Σαφής, επίσης, είναι και η θέση µας για τις αναδιαρθρώσεις
των ΔΕΚΟ Όµως, βάσει ολοκληρωµένου σχεδίου και συγχρόνως
βάσει επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε ΔΕΚΟ ξεχωριστά, θα αντιµετωπιστούν οι οποιεσδήποτε, ακόµα και µισθολογικές ακρότητες, ακόµα και η σκοπιµότητα ύπαρξης µερικών από αυτές. Σε
κάθε περίπτωση, οι φυσικοί πόροι αποτελούν για µας δηµόσια
περιουσία και οι ιατρικές υποδοµές πρέπει να είναι υπό δηµόσιο
έλεγχο.
Όσες επιχειρήσεις παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο, πρέπει
να εξυγιανθούν και να εκσυγχρονιστούν µε κατάργηση συντεχνιακών προνοµίων, µε έλεγχο προµηθειών και αποκατάσταση
της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.
Με τον απαρέγκλιτο έλεγχο των ισχυρών δηµόσιων ελεγκτικών
αρχών µπορούν να εξετάζονται κατά περίπτωση ακόµα και συµβάσεις πολυετούς εκµετάλλευσης για λιµάνια και αεροδρόµια.
Δηµόσιες επιχειρήσεις που δεν είναι µείζονος κοινωνικής σηµασίας και δηµόσιας ωφέλειας και δεν χρησιµεύουν ως σηµαντικός αναπτυξιακός µοχλός, δεν υπάρχει λόγος να παραµένουν
στην ιδιοκτησία του δηµοσίου.
Η Δηµοκρατική Αριστερά, κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα
χθες, αντιτάσσεται σθεναρά στο κεφάλαιο Β’ του παρόντος νοµοσχεδίου, µε το οποίο εισάγεται η έννοια της πολεοδοµικής
ωρίµανσης και της επενδυτικής ταυτότητας. Κατά την εκτίµησή
µας, ξεχαρβαλώνεται πλήρως κάθε δυνατότητα υιοθέτησης µιας
ορθολογικής και ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη της
δηµόσιας περιουσίας.
Με τις συγκεκριµένες διατάξεις ανατρέπονται πλήρως οι κατακτήσεις του κράτους δικαίου. Παραβιάζεται κατάφωρα το
άρθρο 24 του Συντάγµατος και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Καταλύονται οι διαδικασίες δηµοκρατικού ελέγχου των κατασκευών και
χωροθετήσεων. Αγνοείται η συνταγµατική υποχρέωση του κράτους για χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό και το περιβάλλον κατατάσσεται στην ίδια µοίρα µε τη δηµοσιονοµική και
αναπτυξιακή πολιτική και έρχεται σε αντίθεση µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας επί τούτου.
Δεν εισάγεται, πραγµατικά, κανένα αναπτυξιακό κριτήριο για
την αξιοποίηση των ακινήτων. Καταργούνται τα τοπικά ή περιφερειακά καθεστώτα ρύθµισης των χρήσεων γης και δόµησης, διάταξη, που ούτε ο περίφηµος νόµος fast track δεν τόλµησε να
επιβάλει. Αλλοιώνονται έτσι βασικές αρχές του χωροταξικού και
πολεοδοµικού δικαίου, όπως ισχύουν σήµερα.
Επίσης, διευρύνεται αντί να περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόµηση σε αντίθεση µε το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο. Δεν διερευνάται ούτε στο ελάχιστο η δυνατότητα ενσωµάτωσης της
προκύπτουσας από την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων ανάπτυξης στην περιοχή που την περιβάλλει.
Δεν εισάγεται, επίσης, κανένα πραγµατικά αναπτυξιακό κριτήριο για την αξιοποίηση των ακινήτων. Δεν προβλέπεται καµµία
διαδικασία διαφάνειας, διαβούλευσης και συµµετοχής των τοπικών κοινωνικών και διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Είναι γνωστό, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι οι αυταρχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ποτέ δεν ήταν
αποτελεσµατικές.
Κύριε Υπουργέ, όπως σας είπα και χθες, αυτές οι διαδικασίες
και οι κοινωνικές εντάσεις που θα προκληθούν είναι κακός σύµβουλος για οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια. Το είδαµε και
µε τα ολυµπιακά ακίνητα, όπου οι εκκρεµείς δικαστικές αποφάσεις έχουν αδρανοποιήσει κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των εγκαταστάσεων που κόστισαν δισεκατοµµύρια στο δηµόσιο
προϋπολογισµό και στον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Παρέχονται ανεξέλεγκτες, επίσης, ελευθερίες για τις ιδιαίτερα
ευαίσθητες περιοχές, όπως τα δάση και ο αιγιαλός, περιοχές που
απολαµβάνουν ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας ακόµη και
από το Σύνταγµα, χωρίς να θεσπίζονται, έστω, κάποια κριτήρια
δικαιολόγησης της απορρύθµισης.
Ειδικά για τον παράκτιο χώρο και για τον αιγιαλό, επιτρέπεται
όχι µόνο η ιδιοποίησή του από τον επενδυτή, αλλά και ο αποκλεισµός της χρήσης του από το κοινό. Ακόµη παραπέρα, επιτρέπεται η νοµιµοποίηση αυθαιρέτων που έχουν γίνει µετά το 1993
µέσω νέων διαπιστωτικών πράξεων του ΕΟΤ.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται για εφαρµοστικό του µεσοπρόθεσµου νόµου, αλλά για ένα
σχέδιο εκτέλεσης του περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να µείνω µέσα στο πλαίσιο των τεσσάρων λεπτών, τα οποία µου δίνονται από τον Κανονισµό.
Κατ’ αρχάς, πριν µπούµε στο θέµα που συζητάµε σήµερα, θα
ήθελα να θέσω ενώπιον των συναδέλφων το τεράστιο ζήτηµα
που δηµιουργήθηκε χθες στην πρωτεύουσα, το ζήτηµα τήρησης
της δηµόσιας ασφάλειας.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το τελευταίο πράγµα, το οποίο
χρειάζεται ο τόπος σε αυτήν τη δυσχερέστατη συγκυρία και ενώ
µε ρυθµίσεις, όπως αυτές που προτείνει σήµερα η Κυβέρνηση
και για τις οποίες θα εκφράσω την άποψή µου αµέσως µετά, αναζητούνται ξένοι επενδυτές, το χειρότερο που µπορεί να συµβεί
στη χώρα αυτήν την κρίσιµη στιγµή είναι να δίνονται εικόνες
όπως η χθεσινή στην πλατεία Συντάγµατος.
Νοµίζω πως θα συµφωνήσουµε όλοι σε αυτήν την Αίθουσα,
πέρα από κόµµατα και παρατάξεις ότι αυτό το οποίο συνέβη
χθες στην πλατεία Συντάγµατος δεν ήταν αναπόφευκτο. Δεν
ήταν µια µηχανιστική συγκυρία ή αποτέλεσµα όσων γίνονταν
στην Αίθουσα χθες αυτό που συνέβη έξω, στην πλατεία Συντάγµατος. Νοµίζω πως το λιγότερο το οποίο οφείλει να κάνει η Κυβέρνηση είναι να αποστείλει τον αρµόδιο Υπουργό κ. Παπουτσή
ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας να δώσει σαφείς εξηγήσεις.
Εάν, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση δεν µπορεί να τηρήσει και
να εξασφαλίσει τη δηµόσια ασφάλεια στην πλατεία Συντάγµατος, τότε όσα συζητούµε εδώ για την προσέλευση ξένων επενδύσεων και την µείωση του χρέους της χώρας νοµίζω πως
συµφωνούµε όλοι ότι στερούνται απολύτως σηµασίας.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοθέτηµα το οποίο σήµερα συζητείται.
Αυτό που συζητάµε σήµερα είναι λογικό και νοµικό παρακολούθηµα του µεσοπρόθεσµου, το οποίο ψηφίστηκε χθες. Άποψη της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά νοµίζω άποψη οποιουδήποτε λογικού
ανθρώπου, ακόµα και των Βουλευτών της Πλειοψηφίας που το
ψήφισαν, είναι ότι το µεσοπρόθεσµο είναι απολύτως αδύνατον
να τηρηθεί. Αποτελεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όσους
εξ ηµών τα ανέγνωσαν, µια κακογραµµένη συρραφή ιδεών, κακογραµµένη συγγραφή αριθµών, ένα ιδεολόγηµα περί του µέλλοντος της χώρας, το οποίο είναι απολύτως αδύνατον να
τηρηθεί.
Όποιος ειλικρινά πιστεύει ότι οι παραδοχές που υπάρχουν σε
αυτό το µεσοπρόθεσµο µπορεί να τηρηθούν, πλανάται πλάνην
οικτρά. Αλλά ούτως ή άλλως, η Κυβέρνηση δεν το εισήγαγε ως
κάτι το καλό. Όλοι οι λόγοι έτειναν να παρουσιάζουν το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα ως αναγκαίο κακό. Η απάντηση η οποία δόθηκε από τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας ήταν η ακριβής. Δεν είναι µόνο κακό. Είναι απρόσφορο
κακό. Και ως αποτέλεσµα του απρόσφορου κακού, το οποίο ψηφίστηκε χθες, έρχεται σήµερα να ψηφιστεί ο εκτελεστικός αυτός
νόµος. Έχει πλείστα νοµικά προβλήµατα.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία µε την προσπάθεια να συντρέξουµε, όσο µπορούµε, την Κυβέρνηση αυτήν τη δύσκολη ώρα,
επιλέξαµε να ψηφίσουµε και να στηρίξουµε συγκεκριµένα κεφάλαια, όχι διότι και αυτά τα κεφάλαια δεν έχουν προβλήµατα, αλλά
διότι αντιλαµβάνεστε την ευρύτερη σηµασία ορισµένων συναινέσεων, αν και θεσµοί, παραδείγµατος χάριν, όπως ο θεσµός της
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επιφάνειας µε τον οποίο η Κυβέρνηση τέµνει το δίκιο σε εµπράγµατο δίκιο των ιδιωτών και σε εµπράγµατο δίκιο του δηµοσίου,
είναι προϊόν προφανούς νοµικού ερασιτεχνισµού που αποτελεί
βόµβα στα θεµέλια του εµπραγµάτου δικαίου της χώρας.
Ακόµα και το κεφάλαιο 1 για τη σύσταση του Ταµείου είναι γεµάτο µε νοµικά προβλήµατα. Πάρα ταύτα, εµείς στη Νέα Δηµοκρατία αντί να καταψηφίσουµε συνολικά, προτείνουµε συγκεκριµένες αλλαγές και βελτιώσεις στην προσπάθειά µας αυτό το
µετριότατο κείµενο –για να µην το χαρακτηρίσω αλλιώς- να αποκτήσει µία στοιχειώδη επάρκεια και να µπορεί να σταθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό το οποίο επίσης, θεωρώ
σηµαντικό. Έχω την εντύπωση ότι πράγµατι η συναίνεση στα σοβαρά θέµατα είναι απαραίτητη. Η συναίνεση στα σοβαρά θέµατα, όµως, που απασχολούν τον τόπο και την επιβίωσή του δεν
µπορεί να εκµαιεύεται µε τον τρόπο που επιχειρείται αυτό σήµερα να γίνει από κυβερνητικής πλευράς. Δεν µπορεί κάθε φορά
που οποιοσδήποτε Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ή της Αντιπολίτευσης διατυπώνει άποψη διαφωνίας, σκέψη, πρόταση
προς την Κυβέρνηση να εγκαλείται από την Κυβέρνηση ως δήθεν
εχθρός της συνέχειας και του µέλλοντος του τόπου. Ο καθένας
µας εδώ έχει το ρόλο του. Ο καθένας µας έχει ορκιστεί στο Σύνταγµα της χώρας. Το Σύνταγµα της χώρας, κύριε Πρόεδρε, και
ο Κανονισµός της Βουλής είναι σαφής για το ρόλο ενός εκάστου.
Εµείς στηρίζουµε την Κυβέρνηση, όσο και όπου µπορούµε. Η
Κυβέρνηση, όµως, έχει απόλυτη υποχρέωση όχι µόνο απέναντι
στην Αίθουσα, όχι µόνο απέναντι στην ελληνική κοινωνία και τον
ελληνικό λαό, αλλά απέναντι και στο µέλλον της πατρίδας, να
επανέλθει στη σοβαρότητα, να νοµοθετεί µε σοβαρότητα, να
φέρνει επαρκή νοµοθετήµατα αυτήν την κρισιµότατη ώρα και να
µην επαναλαµβάνει νοµοθετήµατα, όπως το µεσοπρόθεσµο, που
δεν ξέρω αν την κάνουν αρεστή στο εξωτερικό -πολύ αµφιβάλλω,
όταν θα καταλάβουν οι ξένοι φίλοι µας και εταίροι µας περί τίνος
επρόκειτο, όταν το δουν τον επόµενο καιρό- αλλά, εν πάση περιπτώσει, ουδέν προσδίδουν στο µέλλον του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σαµαράς.
Κύριε Πρόεδρε, κατά τον Κανονισµό έχετε οκτώ λεπτά. Θα
υπάρξει, βέβαια, σχετική ανοχή του Προεδρείου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις κρίσιµες στιγµές που περνάει
η χώρα, µερικά πράγµατα να τα πούµε µε το όνοµά τους.
Πρώτα απ’ όλα, κάποιες απαντήσεις προς την ίδια την Κυβέρνηση: Επαναλαµβάνετε µονότονα ότι η «µόνη λύση είναι το µεσοπρόθεσµο», µια, που όπως λέτε, και η τρόικα και το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόµµα δεν δέχονται τις δικές µας απόψεις. Οι υπεύθυνοι
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, επόµενο είναι, την άποψη της
τρόικας να τη λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους. Όµως, τους έχει
ήδη εµπεδωθεί η αίσθηση ότι στην υλοποίηση του µνηµονίου
υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις µεταξύ στόχων και πραγµατοποιήσεων. Βέβαια, περιµένουν. Ελπίζουν τελικά η «συνταγή» να
φέρει αποτελέσµατα.
Εγώ τους είπα µε στοιχεία αριθµητικά, αδιάσειστα, πράγµατα
που πολλές φορές έχω πει κι από αυτό το Βήµα, ότι µε αυτή, δηλαδή, τη θεραπεία «γιατρειά» δεν υπάρχει.
Και λυπάµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί σε λίγους
πάλι µήνες και εκείνοι και η τρόικα και εσείς, θα διαπιστώσετε
ότι πράγµατι το «φάρµακο» αυτής της συνταγής θα έχει χειροτερέψει την κατάσταση του «ασθενή». Παρ’ όλα αυτά η τρόικα –
σας το είχα πει από αυτό εδώ το Βήµα- στην τελευταία έκθεσή
της ήδη αποδέχεται µια σειρά δικών µας προτάσεων. Όχι ασφαλώς, τα πάντα. Ούτε και το πιο σηµαντικό, τη µείωση των φόρων.
Πάντως θεωρεί θετική την άποψη της Νέας Δηµοκρατίας για τις
διαρθρωτικές αλλαγές, τις αποκρατικοποιήσεις. Υιοθετεί προτάσεις δικές µας όπως η εργασιακή εφεδρεία, όπως ο µηχανισµός
τεκµαρτής φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούµενους και
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συµφωνεί µε τη Νέα Δηµοκρατία -και το δηλώνει, το γράφει- για
την ανάγκη συµψηφισµού και εξάλειψης των οφειλών του δηµοσίου προς τους ιδιώτες.
Και τώρα, για θυµηθείτε: Πριν δεκαοκτώ µήνες, στα περίφηµα
µέτρα «ανάσες», σας έλεγα για την ανάγκη εµπροσθοβαρούς
εκτέλεσης του ΕΣΠΑ: Δηλαδή να εκταµιεύετε κονδύλια τώρα και
να µεταθέτετε την εθνική συµµετοχή µετά από δύο, τρία χρόνια.
Δεν το κάνατε. Και τώρα που το κατάλαβε η Ευρώπη, το υιοθετείτε και εσείς! Αλλά σε πάρα πολύ δυσµενείς συνθήκες πλέον.
Πριν δώδεκα µήνες σας είπαµε για τα 50 δισεκατοµµύρια, που
µπορούν να βρεθούν από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου. Το υιοθέτησε τελικά η τρόικα. Τώρα το υιοθετείτε και εσείς...
Και στα φορολογικά µην προστρέχετε. Θα δικαιωθούµε και
εκεί. Απόδειξη η έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου –
και την καταθέτω στα Πρακτικά- η οποία αναφέρει ότι σε χώρα
που βρίσκεται σε βαθιά και παρατεταµένη ύφεση και υψηλή
ανεργία, επιβάλλεται µείωση των φορολογικών συντελεστών!
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνιος Σαµαράς καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
έκθεση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως οι ισχυρισµοί ότι κάθε άποψή µας απορρίπτεται από
τους ξένους, είναι απλούστατα ευσεβείς πόθοι του κ. Παπανδρέου. Και είναι δυσάρεστο ο κ. Παπανδρέου να γίνεται «βασιλικότερος του βασιλέως». Και είναι απογοητευτικό να ταυτίζεται
απόλυτα µε ό,τι προτείνουν οι ξένοι και η τρόικα. Και να το δέχεται χωρίς αντίσταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το δέχεται χωρίς αντίσταση, χωρίς ίχνος διάθεσης για διαπραγµάτευση και µετά επιτίθεται σε µένα µε κάθε τρόπο, γιατί
εγώ προσπαθώ να περισώσω ό,τι µπορώ από µια οικονοµία που
διαλύεται, από µια κοινωνία που απελπίζεται κι από ένα λαό, που
το µόνο που του έχει µείνει να διεκδικεί είναι η αξιοπρέπειά του.
Εµείς πάντως κάναµε ολοκληρωµένες προτάσεις στην τρόικα,
γιατί η Κυβέρνηση δεν διαπραγµατεύεται αλλά απλά αποδέχεται.
Συµπέρασµα: Εµείς στην ουσία διαπραγµατευόµαστε µε την
τρόικα για λογαριασµό του τόπου, έναν δρόµο διαφορετικής εξόδου από την κρίση. Η Κυβέρνηση δεν υπάρχει πουθενά σ’ όλο
αυτό το σκηνικό...
Αλήθεια, η Κυβέρνηση τι κάνει όταν η τρόικα συµφωνεί µε τις
απόψεις µας; Τις υιοθετεί τότε και ζητά εµείς να τη στηρίξουµε.
Και όταν η τρόικα διαφωνεί, ο κ. Παπανδρέου πανηγυρίζει, γιατί
«απορρίπτουν οι ξένοι τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας»,
όπως το τελευταίο σηµείο για τη µείωση των φορολογικών συντελεστών.
Μας είπε η τρόικα -και το επανέλαβε η Κυβέρνηση- ότι αν µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, θα αυξηθεί το έλλειµµα.
Εσείς το έχετε ποτέ µετρήσει; Καθίσατε να δείτε; Μεγαλώσαµε, αυξήσαµε τους συγκεκριµένους φόρους. Μειώθηκε ή αυξήθηκε το έλλειµµα; Το αντίθετο συνέβη από αυτό που
περιµένατε. Το έλλειµµα αυξήθηκε. Κι αυτό δεν είναι κάτι που θα
συµβεί. Ήδη συνέβη. Αυξήσατε τους φόρους και µειώθηκαν τα
φορολογικά έσοδα, µε αποτέλεσµα το έλλειµµα να αυξηθεί.
Δεν το λέµε εµείς. Αυτό έχει αποδειχθεί. Η αύξηση των φόρων
ήταν λάθος. Και δεν λέµε τίποτα περίεργο όταν σας λέµε τι να
κάνετε. Σας λέµε απλώς: «διορθώστε αυτό το λάθος». Αυτό λέµε,
αυτό θα εξακολουθήσουµε να λέµε µέχρι να το καταλάβουν και
οι άλλοι. Μέχρι να τους πείσουµε.
Ποιοι να το καταλάβουν; Ποιους να πείσουµε; Μα, την τρόικα
φυσικά. Γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει τη δική της γνώµη. Είναι ό,τι
πει η τρόικα. Και εµείς αυτό θέλουµε να αλλάξει για να δυναµώσει η διαπραγµατευτική θέση της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό και ρωτάµε την Κυβέρνηση συνεχώς. Αφήστε προς
στιγµήν τι λέει η τρόικα. Εσείς τι λέτε; Η δική σας θέση ποια είναι;
Υπάρχει πια τόσο χαµηλός βαθµός αντίστασης, που δεν πείθετε
κανέναν, ούτε καν για εκείνα τα οποία θα µπορούσε ίσως να δεχθεί, αν τον είχατε πιέσει;
Μη µας λέτε, λοιπόν, την άποψη της τρόικας. Αυτή την ξέρουµε. Τη δική σας θέλουµε να µας πείτε, αν την έχετε, για κάθε
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περίπτωση. Μην εµφανίζεστε δηλαδή, ως «επιτήδειοι», ως «ουδέτεροι», ως «τρίτοι» ή ως «αµέτοχοι παρατηρητές». Εδώ µιλάµε
για το πώς θα αποφύγουµε τη χρεοκοπία της χώρας.
Είπαν µετά κάποιοι: «Ευτυχώς που η κυβερνητική πλειοψηφία
του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή παίρνει την ευθύνη για να περάσει το µεσοπρόθεσµο, το οποίο εµείς οι υπόλοιποι» -έτσι λέει αυτή η θεωρία- «το καταψηφίζουµε µεν, αλλά κατά βάθος ευχόµαστε»
-δήθεν- «να περάσει και λυτρωθήκαµε που πέρασε». Δηλαδή
υπολογίσαµε και η χώρα να µην πτωχεύσει και τη φθορά της
αποτυχίας να την πάρει απόλυτα το ΠΑΣΟΚ.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί προεξοφλείτε αυτήν τη φθορά και αυτήν
την αποτυχία; Εσείς ισχυρίζεστε ότι το πρόγραµµά σας θα πετύχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά τα καταλαβαίνουν µόνο στο ΠΑΣΟΚ, το πώς σκέφτονται
έτσι. Εµείς δεχθήκαµε να κάνουµε µέχρι και κυβέρνηση εθνικής
σωτηρίας, παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε µπροστά στις δηµοσκοπήσεις. Εσείς το αρνηθήκατε ως το τέλος. Γιατί το αρνηθήκατε; Διότι δεν αντέχετε να µοιραστείτε τις ευθύνες
διακυβέρνησης, έστω και σε κρίσιµες ώρες. Δηλαδή κάνατε πίσω
για καθαρά µικροκοµµατικό όφελος. Αλλά και για έναν ακόµα
λόγο, γιατί δεν αντέχετε να διαπραγµατευθείτε το µνηµόνιο και
αυτό έχει φανεί αυτές τις µέρες.
Όταν εµείς λέµε «επαναδιαπραγµάτευση», εννοούµε να µπορούν να περάσουν εκείνα τα οποία προκαλούν την επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονοµίας για να βγει η Ελλάδα από την κρίση.
Όταν εσείς λέτε «επαναδιαπραγµάτευση», εννοείτε να πάρουµε
τα ελάχιστα, εκείνα που µας δίνουν οι ξένοι, όταν διαπιστώσουν
ότι έχουν κάνει κάποιο λάθος. Δεν εννοούµε, λοιπόν, τα ίδια
πράγµατα, γι’ αυτό και δυσκολευόµαστε να συνεννοηθούµε µε
τη λέξη «επαναδιαπραγµάτευση».
Σας το είπα και χθες. Εµείς θεωρούµε ότι το µεσοπρόθεσµο
είναι ακόµα ένα βήµα στο λάθος δρόµο. Ένα βήµα που µας φέρνει πιο κοντά στη χρεοκοπία. Εµείς θα κληθούµε να διαχειριστούµε τα δικά σας αδιέξοδα! Εποµένως σε τι θα έπρεπε να
χαιρόµαστε που πέρασε το µεσοπρόθεσµο; Επειδή µας βάζετε
πιο βαθιά στο αδιέξοδο;
Ρωτήστε τους εαυτούς σας. Πιστεύετε σοβαρά ότι το µεσοπρόθεσµο θα µας βγάλει από το πρόβληµα που δεν µας έβγαλε
το µνηµόνιο; Το πιστεύετε; Εδώ δικοί σας Βουλευτές απ’ αυτούς
που χθες ψήφισαν «ΝΑΙ» είπαν καθαρά ότι δεν βγαίνει. Όχι ένας
και δύο. Οι µισοί και παραπάνω.
Μην ασχολείστε, λοιπόν, µε το αν «λυτρωθήκαµε» εµείς. Ρωτήστε τους δικούς σας. Εκείνοι ευχαριστήθηκαν που πέρασε; Το
πιστεύουν αυτό; Μα, αν δεν το πιστεύουν, όπως το λένε δηµόσια,
πώς να το ευχαριστηθούν; Κι αν δεν το ευχαριστήθηκαν εκείνοι
που το ψήφισαν, γιατί να χαρούµε εµείς που ήµασταν εξαρχής
αντίθετοι και το καταψηφίσαµε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εποµένως να ξέρετε ότι εγώ και µόνος «και µετά πολλών» και
χωρίς εσάς και µαζί σας θα εξακολουθώ να δίνω εκείνη τη µάχη
που επιµένει στο να αλλάξει η λάθος πολιτική. Και να αρνούµαι
πεισµατικά –ναι, πεισµατικά- τη διαιώνιση ενός λάθους, γιατί
όταν συνεχίζεται και αποδεδειγµένα είναι εσφαλµένο, δεν µένει
ίδια η κατάσταση, αλλά χειροτερεύει! Και όσο αργούµε να διορθώσουµε το λάθος, τόσο δυσκολότερα µετά διορθώνεται. Και
όσα περισσότερα λάθη προσθέτουµε τόσο πιο δύσκολα θα επανέλθουµε αργότερα στο σωστό δρόµο. Αυτός είναι ο λόγος της
διαφωνίας µας. Είναι λόγος ουσίας. Αυτά τα επιχειρήµατα ακούγονται πλέον στην Ευρώπη όλο και περισσότερο απ’ όλο και περισσότερους. Ακούγονται και εισακούγονται.
Τρίτον, ακούµε τώρα να µας «απειλείτε» ότι θα φέρετε τη νέα
δανειακή σύµβαση, το λεγόµενο µνηµόνιο 2, µε εκατόν ογδόντα
ψήφους. Μάλιστα, Υπουργός της Κυβέρνησης είπε ότι η ψήφιση
µε εκατόν ογδόντα δεν απαιτείται µεν από το Σύνταγµα, αλλά θα
το κάνετε για να πιέσετε την Αντιπολίτευση, δηλαδή για να την
εκβιάσετε πολιτικά.
Μην κουράζεστε. Σας το λέµε ξεκάθαρα και σας το λέµε από
τώρα για να κάνετε τους λογαριασµούς σας, για να κάνετε τα
κουµάντα σας: Αν δεν αλλάξει ουσιαστικά η κατεύθυνση της πολιτικής, εµείς θα το καταψηφίσουµε και τότε και µε εκατόν
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ογδόντα ψήφους και µε διακόσιες πενήντα και µε όσες να το φέρετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αν έχουν γίνει αλλαγές, αν έχει επιτραπεί στην Ελλάδα να
«αναπνεύσει» και στην οικονοµία να ανακάµψει, θα το ψηφίσουµε
ακόµα και αν το φέρετε ως απλό νόµο. Είναι τόσο απλό.
Βέβαια εγώ βγάζω ένα συµπέρασµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας τη θεωρία των εκατόν ογδόντα, ότι ετοιµάζεστε να αποδράσετε µέσα από πρόωρες εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γνωρίζετε τη θέση µας από ανύποπτο χρόνο. Εκβιασµούς η
Νέα Δηµοκρατία δεν δέχεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εκτός και αν εκείνο που δεν άφησαν οι δικοί του τον κ. Παπανδρέου να κάνει, δηλαδή να παραιτηθεί πριν από λίγες ηµέρες,
τώρα θέλει να το ξανακάνει ζητώντας εκατόν ογδόντα ψήφους.
Καλά, τέτοια µανία παραίτησης σας έχει πιάσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για να σοβαρευτούµε: Με βάση το Σύνταγµα, εκατόν ογδόντα
ψήφοι απαιτούνται µόνο στην περίπτωση εκχώρησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων. Έχει κανείς συνοµολογήσει τέτοιο
πράγµα; Εάν τώρα µας λέτε, «ξεχάστε το Σύνταγµα, να το κάνουµε µε πολιτικά κριτήρια», αυτό δεν αναιρεί, πρώτα απ’ όλα,
τον αντισυνταγµατικό χαρακτήρα µίας τέτοιας απόφασης. Γιατί
το πόσες ψήφοι χρειάζονται για να περάσει ένας νόµος, το καθορίζει το Σύνταγµα και όχι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία
στη Βουλή.
Επιπλέον, εισάγετε ξαφνικά τον εκβιασµό ως έννοια θεµιτή στο
Εθνικό µας Δίκαιο. Αλίµονο, εάν δεχθεί το Κοινοβούλιο ότι η πλειοψηφία µπορεί να καθορίζει κάθε φορά –και το έχουν πει και οι
δικοί σας Υπουργοί αυτό- σύµφωνα µε τις σκοπιµότητες -µε τους
εκβιασµούς, λέω εγώ- τον απαιτούµενο αριθµό των ψήφων για
την υπερψήφιση ενός νόµου. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι εισάγετε
στην πραγµατικότητα ένα νέο εθιµικό και απολύτως αντισυνταγµατικό επιπλέον λόγο πρόωρης διάλυσης της Βουλής. Αντιλαµβάνεστε πού µπορεί να οδηγήσει αυτό; Σε µόνιµη πολιτική
αστάθεια και εκτροπή. Στις δηµοκρατίες τέτοιοι εκβιασµοί σε
βάρος του Κοινοβουλίου και του λαού αποτελούν για εµάς, για
τη Νέα Δηµοκρατία, αποκρουστικές συµπεριφορές. Και τέτοιους
εκβιασµούς η Νέα Δηµοκρατία δεν δέχεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ακούσαµε µάλιστα χθες, αλλά και σήµερα ότι ο Πρωθυπουργός είχε συνεργασίες, για να προετοιµάσει το δηµοψήφισµα. Τις
απόψεις σας τις γνωρίζουµε. Τις δικές µας τις ακούσατε προχθές. Όµως, θέλω να ρωτήσω το εξής: Εδώ η κοινωνία «βράζει»
και εσείς διαβουλεύεστε πώς θα προωθήσετε περαιτέρω διαβουλεύσεις; Το «σύνδροµο της Αντουανέτας» το έχετε ακούσει; Ο
κόσµος φωνάζει για ψωµί και εσείς διαβουλεύεστε το παντεσπάνι;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τέταρτον, συνεπείς µε αυτά που λέµε, εµείς θα ψηφίσουµε
ορισµένα κρίσιµα, µάλιστα, άρθρα του εφαρµοστικού νόµου.
Γιατί είναι πράγµατα που εµείς προτείναµε και γιατί µας ενδιαφέρει -το καταλαβαίνει καθένας, γιατί µας ενδιαφέρει- αυτά τα
σωστά να προχωρήσουν.
Ξέρετε, ήδη, ποια ψηφίζουµε. Ψηφίζουµε το κεφάλαιο για την
περιστολή της σπατάλης που συµπίπτει σε πολλά µε τη δική µας
πρόταση. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από πέρυσι. Το χτύπηµα, δηλαδή, της σπατάλης. Όχι να επιβάλλετε θυσίες µόνο στους αδύναµους µε οριζόντιες περικοπές.
Επίσης, για τις αποκρατικοποιήσεις θα είµαστε ιδιαίτερα υποστηρικτικοί, εάν βέβαια οι τελικές αποφάσεις ληφθούν µε διαφάνεια και µε σεβασµό στην επενδυτική διάσταση. Όχι δηλαδή µε
µόνο κίνητρο τον εισπρακτικό πανικό και σε καµµία περίπτωση,
βέβαια, το ξεπούληµα.
Επίσης, την αξιοποίηση της περιουσίας, που υπήρξε δική µας
πρόταση, την ψηφίζουµε έτσι κι αλλιώς. Ψηφίζουµε δικά µας και
κρίσιµα µέτρα.
Ασφαλώς, δεν πρόκειται σε καµµία περίπτωση να υποστηρίξουµε τη νέα φοροεπιδροµή! Εµείς, όπως γνωρίζετε, πιστεύουµε
ότι από την πλευρά των εσόδων χρειάζεται διεύρυνση της φο-
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ρολογικής βάσης. Όχι παραπάνω «ξεζούµισµα» σε αυτούς τους
ατυχείς, που καλούνται κάθε φορά οι ίδιοι και οι ίδιοι να πληρώνουν. Μόνο που διεύρυνση της βάσης δεν θα γίνει και η φοροδιαφυγή δεν θα αντιµετωπιστεί, εάν δεν µειωθούν οι φορολογικοί
συντελεστές. Και εκεί, όπως ξέρετε, βρίσκεται και η µεγάλη µας
διαφωνία.
Πέµπτον, µια που µίλησα για συναίνεση, να σας πω και αυτό.
Εάν σας ενδιαφέρει ειλικρινά -και δεν το λέει ο Πρωθυπουργός
για να κοροϊδεύει- η συναίνεση, θέλω να σας δώσω µία συµβουλή: Να σταµατήσει το παραµύθι ότι φταίει για όλα η προηγούµενη κυβέρνηση, ότι αυτή φταίει για όσα σήµερα πληρώνει
ο τόπος. Εµείς σε τέτοιες στιγµές αποφεύγουµε να σας θυµίζουµε ότι εσείς είσαστε και οι αρχιτέκτονες και οι κατασκευαστές
του δηµόσιου χρέους της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς το φτιάξατε τη δεκαετία του ’80. Εσείς εµποδίσατε κάθε
προσπάθεια για συµµάζεµα, όταν εµείς ήµασταν στην αντιπολίτευση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς σήµερα µιλάτε συνεχώς για «αναδιανοµή» δανεικών,
ποτέ για παραγωγή και ανταγωνιστικότητα. Τότε µιλούσατε συνεχώς µόνο γι’ αυτό. Και τώρα έχετε φτάσει να αναδιανέµετε τι;
Φόρους, αδικίες, θυσίες, οδύνες. Εσείς προστατεύατε κάποιες
θρασύτατες συντεχνίες, που σήµερα µπλοκάρουν τα πάντα.
Σταµατήστε, λοιπόν, το παραµύθι ότι η Νέα Δηµοκρατία αύξησε το χρέος στην τελευταία διακυβέρνησή της κατά 125 δισεκατοµµύρια µέσα σε πέντε χρόνια. Διότι θα σας επαναλαµβάνω
συνεχώς µέχρι να το εµπεδώσετε καλά, ότι από αυτά τα 125 δισεκατοµµύρια που της χρεώνετε, τα περισσότερα αφορούν αναχρηµατοδότηση χρέους που βρήκε -χρέους δικού σας- τόκους
από χρέος που βρήκε, το οποίο εσείς της αφήσατε, υποχρεώσεις
που εσείς είχατε αναλάβει για πληρωµές εξοπλιστικών προγραµµάτων, ασφαλιστικών ταµείων και υγείας και που οι κυβερνήσεις
τελικά της Νέας Δηµοκρατίας πλήρωσαν. Μόνον 7 από τα 125
δισεκατοµµύρια σε πέντε χρόνια αφορούν την καθαρή προσθήκη
χρέους από τη διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Και είχε
µεσολαβήσει και µία παγκόσµια κρίση.
Αν θέλετε, λοιπόν, κλίµα συναίνεσης ή έστω εθνικής συνεννόησης, σταµατήστε αυτό το παραµύθι.
Πώς θα σας φαινόταν αν έλεγα εγώ µε την ίδια ακριβώς λογική, µε τη µικροκοµµατική αυτή λογική, ότι στους είκοσι µήνες
που κυβερνάτε, δανειστήκατε πάνω από 100 δισεκατοµµύρια;
Διότι τόσα δανειστήκατε µαζί µε την προηγούµενη αναχρηµατοδότηση του χρέους. Θα ήταν δίκαιο αυτό;
Και µη µε αναγκάζετε κάθε τόσο να θυµίζω ότι εσείς ήσασταν
που µετατρέψατε ένα πρόβληµα χρέους σε κρίση δανεισµού,
όταν επί των ηµερών σας και εξαιτίας της δικής σας πολιτικής
ανέβηκαν τα spreads και µας έχουν έκτοτε πετάξει έξω οι αγορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κάτι τελευταίο και πολύ σηµαντικό: Αυτές τις ηµέρες υπήρχε
κόσµος εκατοντάδες χιλιάδες λαού -στις πλατείες, µε πρόθεση
να διαµαρτυρηθεί ειρηνικά, κρατώντας ελληνικές σηµαίες, βγάζοντας την ψυχή του, την αγωνία του, όχι τα κοµµατικά του, πάντως, πάθη. Αυτές τις ειρηνικές διαµαρτυρίες τις αµαύρωσαν
ελάχιστοι, µερικές δεκάδες «γνωστοί – άγνωστοι» κουκουλοφόροι. Και η Κυβέρνηση δεν µπόρεσε να προστατεύσει το δικαίωµα
των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών από τις ασχήµιες µιας χούφτας ανθρώπων που δεν τολµούν να δείξουν το πρόσωπό τους.
Ίσως γιατί δεν έχουν πρόσωπο να δείξουν.
Δεν θα τους χαρακτηρίσω. Εσείς, όµως, κι εδώ αποτύχατε.
Γιατί είναι δική σας ευθύνη η εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης
και η ταυτόχρονη τήρηση των κανόνων της δηµοκρατίας. Είναι
καθήκον σας η προστασία και της ασφάλειας και της ελευθερίας
των πολιτών. Και αποτύχατε πανηγυρικά και στα δύο.
Και να µη µιλήσω –καλύτερο είναι να µη µιλήσω- για πολύ περίεργες σκηνές που είδαµε στις τηλεοράσεις µας, που µυρίζουν
κάτι χειρότερο από απλή ανικανότητα: Μυρίζουν παρακράτος.
Αυτήν την ώρα δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
Εσείς, όµως, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να
παρακαλέσετε τον Πρωθυπουργό και τον αρµόδιο Υπουργό του
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να δώσουν στη Βουλή απαντήσεις γι’ αυτά τα οποία έγιναν χθες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Διότι αν δεν µπορείτε να ελέγξετε µικρές οµάδες ελάχιστων
κουκουλοφόρων, πώς θα ελέγξετε το έλλειµµα και το χρέος ολόκληρης της χώρας; Πώς θα διαπραγµατευτείτε µε τους δανειστές µας για καλύτερους όρους;
Θα πω το ηπιότερο που µπορεί κανείς να πει και ίσως το χειρότερο που µπορεί να ακούσει ένας Πρωθυπουργός: Είστε τελικά λίγοι. Πολύ λίγοι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο λαός το έχει αντιληφθεί αυτό κι εσείς θα το καταλάβετε στις
εκλογές που θα έρθουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη, το
λόγο έχει ζητήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για µια απάντηση εκ
µέρους της Κυβέρνησης. Αµέσως µετά θα έχετε κι εσείς το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολούθησα τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Σαµαρά, ο οποίος εµφανίστηκε µε πολύ µεγάλη άνεση και
αυτοπεποίθηση σήµερα από του Βήµατος.
Ξέρετε πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται στο γεγονός ότι χθες η
πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ και µία Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας ψηφίσαµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και η χώρα σήµερα
υπάρχει δηµοσιονοµικά, είναι αξιόπιστη, πολύ περισσότερο απ’
ότι ήταν προχθές, και µπορούµε να συνεχίσουµε την πολύ
σκληρή διαπραγµάτευση που κάνουµε για το µέλλον το δηµοσιονοµικό, το οικονοµικό, το αναπτυξιακό και το κοινωνικό της
χώρας.
Θέλω να καλέσω τον κ. Σαµαρά και τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας να σκεφθούν και να µου πουν τι θα έλεγαν
σήµερα, τι θα έλεγε σήµερα ο κ. Σαµαράς, αν χθες είχε απορριφθεί το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Ποια θα ήταν η πρότασή του
για το επόµενο βήµα; Τι θα έλεγε στο εσωτερικό της χώρας,
στους Έλληνες πολίτες; Τι θα έλεγε στους φορείς της ελληνικής
οικονοµίας, τι θα έλεγε στις ελληνικές τράπεζες, στους καταθέτες, στους ανέργους; Και τι θα έλεγε στην Ευρώπη; Ποιον θα συναντούσε, ποιος θα τον δεχόταν και τι θα του έλεγε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχάς θα είχαµε
εκλογές. Θα είχε πέσει η Κυβέρνηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Η αυτοπεποίθηση, λοιπόν, του κ.
Σαµαρά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πέφτει η Κυβέρνηση, δεν
πέφτει η χώρα και δεν πάµε σε εκλογές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η χώρα και η Κυβέρνηση
είναι διαφορετικά πράγµατα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Το ηθικό, λοιπόν, δίδαγµα, που
εγώ εξάγω από την οµιλία του κ. Σαµαρά, είναι αυτό που χαρακτηριστικά είπε σε σχέση µε το ενδεχόµενο να διαπραγµατευθεί
η χώρα το νέο πρόγραµµα και το νέο πρόγραµµα να εµφανιστεί
ενώπιον της Βουλής µε τη διαδικαστική προϋπόθεση της ψήφισης µε εκατόν ογδόντα ψήφους. Λέει ο κ. Σαµαράς το εξής καταπληκτικό επιχείρηµα, το οποίο θέλω να το επαναλάβω, γιατί
πρέπει να το εµπεδώσουµε και στην Αίθουσα αυτή αλλά να το
εµπεδώσει και ο ελληνικός λαός.
Λέει: «Σας διευκολύνω διαδικαστικά να ψηφίσετε το µεσοπρόθεσµο και τον εφαρµοστικό νόµο. Δεν προσέρχοµαι στην από
κοινού διαπραγµάτευση µε τους θεσµικούς εταίρους και δανειστές µας. Διαπραγµατευθείτε, φέρτε ένα νέο πρόγραµµα και µια
νέα δανειακή σύµβαση και δεν πρόκειται να την ψηφίσω. Ψηφίστε την µόνοι σας στη Βουλή, διότι αρκεί η Πλειοψηφία σας, και
µην τολµήσετε να παραβιάσετε το Σύνταγµα και να ζητήσετε αυξηµένη πλειοψηφία. Μην τολµήσετε να επικαλεσθείτε έναν πρόσθετο λόγο διάλυσης της Βουλής». «Γιατί» -λέει ο κ. Σαµαράς«θέλω και να ψηφίσετε το µεσοπρόθεσµο και να ψηφίσετε τον
εφαρµοστικό και να διαπραγµατευθείτε µόνοι σας και να φέρετε
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το σωστό πρόγραµµα για τη σωτηρία της χώρας και να το ψηφίσετε µόνοι σας και να µείνετε να κυβερνάτε, µην τυχόν και προκαλέσετε διάλυση της Βουλής». Γιατί ο κ. Σαµαράς φοβάται να
αναλάβει την ευθύνη, δεν έχει πρόταση για την υπέρβαση της
κρίσης και για τη διαχείριση των καταστάσεων, και τι θέλει; Θέλει
να συγκεντρώνει πολιτικό κεφάλαιο στις δηµοσκοπήσεις. Γιατί
εδώ εκστόµισε από το Βήµα αυτό την εξής καταπληκτική φράση:
«Αποδεχθήκαµε να µετάσχουµε σε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας,
παρ’ ότι είµαστε µπροστά στις δηµοσκοπήσεις». Την αντιληφθήκατε τη φράση αυτή;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αυτή είναι η φράση που διαλύει και ευτελίζει τα πάντα. Αυτή
είναι η πλήρης οµολογία ότι κάποιοι εδώ µέσα κινούνται σε επίπεδο πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Δηλαδή, παρ’ ότι είναι
µπροστά στις δηµοκοπήσεις και παρ’ ότι η βασική του επιδίωξη
είναι να είναι µπροστά στις δηµοσκοπήσεις, χωρίς να δοκιµαστεί
στην πράξη στη διαχείριση της κρίσης και χωρίς να δοκιµαστεί
εκλογικά στην πραγµατική κάλπη, θέλει να κεφαλαιοποιεί δηµοσκοπικά την ταλαιπωρία της χώρας και την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ.
Και κάνει και τη µεγίστη παραχώρηση…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Βενιζέλο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Βενιζέλο.
Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακαλώ να µην πετάγεστε συνεχώς. Δεν είναι και τα πλέον επιτυχηµένα αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ! Διακόπτετε συνεχώς, χωρίς να έχετε κανέναν ρόλο και
καµµιά εξουσιοδότηση από κανέναν και είµαι σίγουρος ότι ούτε
από τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας έχετε
αυτή την εξουσιοδότηση. Επιτέλους!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ζωντανή η Βουλή,
κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει µία περίσκεψη τώρα που συνειδητοποιούν και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας τι έχει ειπωθεί πριν από λίγα λεπτά από τον Αρχηγό της Νέας
Δηµοκρατίας. Έχει ειπωθεί η φράση, η οποία υπονοµεύει το
κύρος του πολιτικού συστήµατος απέναντι σ’ έναν κόσµο που
αγωνιά. Δεν έχει παρατηρήσει ο κ. Σαµαράς ότι στις δηµοσκοπήσεις που επικαλείται ως ύψιστο κριτήριο της πολιτικής του ,το
αίτηµα είναι ενότητα, συναίνεση, συστράτευση;
Άρα τι θέλει ο κ. Σαµαράς; Ή πιστεύει ότι η Κυβέρνηση δεν
αντιλαµβάνεται τα αυτονόητα, τα πρόδηλα, πάνω στα οποία οικοδοµεί τον πολιτικό του λόγο;
Υπάρχει κάποιο δίληµµα στην Αίθουσα ή µεταξύ των οπαδών
της αυξηµένης φορολογίας και των οπαδών της µειωµένης φορολογίας; Δηλαδή αυτό είναι το κριτήριο, που µας κατατάσσει;
Πιστεύει κανείς σας σοβαρά ότι εδώ υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ το
οποίο είναι υπέρ των µεγάλων φορολογικών επιβαρύνσεων και
µία Νέα Δηµοκρατία η οποία είναι υπέρ των µεγάλων φορολογικών ελαφρύνσεων;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΣ: Βεβαίως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα, µε συγχωρείτε, εδώ πρόκειται
για πλήρη ανατροπή και εκβίαση της κοινής λογικής.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΣ: Πριν γίνετε κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λυκουρέντζο,
εσείς γιατί πετάγεστε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Εδώ υπάρχουν ταµειακές ανάγκες. Εδώ υπάρχει αδυναµία να λειτουργήσει ο φοροεισπρακτικός
µηχανισµός του κράτους. Εδώ έχουµε σε σχέση µε το ΑΕΠ -και
µάλιστα σε σχέση µε το πραγµατικό ΑΕΠ της χώρας, αν συνεκτιµήσει κανείς και την παραοικονοµία- µία εντυπωσιακή υποφορολόγηση γενικά του εισοδήµατος, των συναλλαγών, όλων των
πηγών από τις οποίες µπορεί να προέλθουν δηµόσια έσοδα.
Όταν, λοιπόν, έχουµε ανάγκη να συµφωνήσουµε και να εφαρµόσουµε ένα σωστικό πρόγραµµα, το οποίο λειτουργεί ταµειακά,
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υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κ. Σαµαράς, ότι µέτρα τα οποία είναι αναπτυξιακά ή µέτρα τα οποία είναι
φορολογικά αλλά βραδύτερης απόδοσης και θέλουν µια περίοδο
ωρίµανσης, δεν µας λύνουν το άµεσο πρόβληµα της ταµειακής
επιβίωσης της χώρας και της κάλυψης των δανειακών αναγκών
µέσα στις οροφές που µας προσδιορίζουν καλώς ή κακώς οι θεσµικοί εταίροι και δανειστές µας, στους οποίους προσφύγαµε,
γιατί η χώρα βρέθηκε σε ανάγκη ταµειακή. Αυτή είναι η αλήθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε το πρόγραµµα προσαρµογής, δηλαδή θα µπορούσαµε να κατακτήσουµε το στόχο των
πρωτογενών πλεονασµάτων, της µείωσης του ελλείµµατος στα
όρια του συµφώνου σταθερότητας σε περισσότερα χρόνια και
θα λέγαµε όχι; Δεν ξέρουµε ότι θα ήταν πιο φιλική -αν θέλετεγια τον πολίτη, για την ανάπτυξη, για τη χώρα µία πιο βραδεία
και σταδιακή προσαρµογή; Δεν µας πιστεύει κανείς. Κανείς δεν
πιστεύει ότι µπορούµε να εφαρµόσουµε ένα τέτοιο πρόγραµµα,
εάν αυτό δεν είναι εντατικό, άµεσο, µετρήσιµο, υπό διεθνή
έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι είµαστε οπαδοί της ύφεσης,
ότι θέλουµε να εφαρµόζεται µονεταριστική πολιτική; Προφανώς
και θέλουµε µέτρα ανάπτυξης, µέτρα ανάσχεσης της ύφεσης,
µέτρα κοινωνικής συνοχής. Αλλά όταν διαπραγµατεύεσαι και διαπραγµατεύεσαι σκληρά και από υποδεέστερη θέση, δυστυχώς,
διότι είσαι ο δανειζόµενος, αυτός που ζητά τη βοήθεια και την
ενίσχυση κάτω από ασφυκτικές προθεσµίες που επιβάλλει το ταµείο, το τι έχει το ταµείο µέσα, τότε πρέπει να κινηθείς µέσα στα
πολύ στενά περιθώρια ενός συσχετισµού δυνάµεων, που δεν
είναι µόνο πολιτικός, είναι δυστυχώς και οικονοµικός, είναι δυστυχώς και ταµειακός, είναι δυστυχώς και χρηµατοοικονοµικός.
Όλα αυτά που είπε ο κ. Σαµαράς είναι ο κοινός λόγος και ο
κοινός τόπος της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας και του Υπουργικού µας Συµβουλίου.
Ας αναφερθώ στο δικό µου παράδειγµα. Αυτά που λέει για το
ΕΣΠΑ για την εµπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ,
τα έχει πει το Bruegel Institute εδώ και µήνες, τα έχουµε συζητήσει στο Υπουργικό Συµβούλιο.
Ξέρετε τι επώαση θέλει προκειµένου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
να διατυπώσει συµπεράσµατα ή το Eurogroup να διατυπώσει
συµπεράσµατα, στα οποία γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη
ενός προγράµµατος ανάπτυξης µε την πλήρη εµπροσθοβαρή
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων από όλα τα διαρθρωτικά ταµεία, από το Ταµείο Συνοχής, από το Κοινωνικό Ταµείο, από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;
Πώς γίνονται αυτά; Από τη µία µέρα στην άλλη; Μήνες τα συζητούµε και τα παλεύουµε και τα προωθούµε. Και τώρα που αυτό
έχει γίνει αποδεκτό, είναι η επίσηµη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται ο κ. Σαµαράς να πει ότι αυτός το είπε;
Μα, είναι δυνατόν εδώ να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης γύρω
από το µέλλον του τόπου, το αυτονόητο; Ή µήπως δεν ξέρουµε
ότι πρέπει να έχουµε το µυαλό µας στραµµένο στον ενδεή, στο
φτωχό, σε αυτόν που είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας,
στον ανήµπορο, στον άνεργο, στον ανάπηρο, στη µονογονεϊκή
οικογένεια;
Προφανώς, προφανέστατα! Άλλωστε, η έννοια του κοινωνικού
κράτους, η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης έχει µια ιστορία
και στην Ευρώπη και στον τόπο αυτό. Δεν έχει προκύψει τώρα
από παρθενογένεση ούτε είναι –ας το πούµε έτσι- η νέα πρωτότυπη ιδέα, την οποία κοµίζει στο δηµόσιο βίο ο κ. Σαµαράς. Άρα
ας φύγουµε από αυτήν τη στείρα αντίληψη.
Εγώ περιµένω απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η ανάγκη
του τόπου, που θέτει η ανάγκη του έθνους µας. Φεύγω από αυτά,
από την αντιπαράθεση, από τον κοµµατικό πατριωτισµό και πολύ
περισσότερο φεύγω από την κυνική εκλογική λογική, την οποία
άκουσα προηγουµένως να αναπτύσσεται και πάω στην ουσία.
Θα διαπραγµατευθούµε από κοινού; Θα πάει η Κυβέρνηση
τώρα στη νέα φάση της διαπραγµάτευσης µε όλη την εθνική
ισχύ; Θα συµφωνήσουµε µε ευρυτάτη πλειοψηφία και συναίνεση
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στο διορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου;
Θα έλθετε να φτιάξουµε από κοινού άµεσα, ταχύρρυθµα το
εθνικό φορολογικό σύστηµα, αίροντας αδικίες και υιοθετώντας
έξυπνα µέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και υποστήριξης της ανάπτυξης; Θα έλθετε, προκειµένου να δείξουµε ότι ο
τόπος αυτός έχει συνείδηση της σοβαρότητας των καταστάσεων, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία; Αυτά είναι τα µεγάλα
ερωτήµατα και σε αυτά περιµένω µέχρι το τέλος της συζήτησης
µια απάντηση.
Η σηµασία της χθεσινής ψήφου είναι καταλυτική. Έχετε διαβάσει διεθνή µέσα ενηµέρωσης, έχετε ακούσει τους τηλεοπτικούς σταθµούς, έχετε δει τις δηλώσεις των εταίρων µας.
Πράγµατι, µπορώ να πάω την Κυριακή στο Eurogroup στις Βρυξέλλες µε τη θέση της χώρας ενισχυµένη, γιατί έχουµε ψήφο εµπιστοσύνης, έχουµε θετική ψήφο στο µεσοπρόθεσµο.
Θα έχουµε –ευελπιστώ- θετική ψήφο στον εφαρµοστικό νόµο
µε ευρύτατη πλειοψηφία σε µεγάλο αριθµό άρθρων και υποδέχοµαι αυτήν την έστω µερική σύµπραξη και συναίνεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Θα έχουµε εκπληρώσει τη δέσµευσή
µας να τα έχουµε όλα αυτά ολοκληρώσει µέχρι 30 Ιουνίου και
πάλι υποδέχοµαι και ευχαριστώ για τη στάση που διαµόρφωσε
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός –και δεν ευχαριστώ εκ µέρους της Κυβέρνησης- και επιπλέον
έχει ήδη διατυπωθεί η διάθεση συναίνεσης για το διορισµό της
διοίκησης του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύτιµο απόθεµα. Πράγµατι,
η Βουλή εφοδιάζει την Κυβέρνηση, εφοδιάζει πρωτίστως τον
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονοµικών στη συνέχεια, µε πολύ
ισχυρά διαπραγµατευτικά επιχειρήµατα. Τα πράγµατα δεν είναι
καθόλου εύκολα, διότι προκειµένου να ολοκληρώσουµε αυτόν
τον κύκλο των συζητήσεων, πρέπει να έχουµε σαφή µηνύµατα
από τον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή από τις διεθνείς τράπεζες για
τον τρόπο και το µέγεθος της δικής τους εθελοντικής συµµετοχής στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της µακροπρόθεσµης
βιωσιµότητας του ελληνικού δηµοσίου χρέους, χωρίς αυτό να
συνιστά πιστωτικό γεγονός.
Επιπλέον πρέπει να ξεπεράσουµε εµπόδια, τα οποία υψώνουν
χώρες-µέλη και µάλιστα όχι µεγάλες, αλλά η κάθε χώρα έχει το
δικό της κύρος και τη δική της ισχύ µέσα σε µία τέτοια διαπραγµάτευση και αναφέροµαι στο παράδειγµα της φινλανδικής αξίωσης για παροχή εγγυήσεων ειδικά προς τη Φινλανδία ή και προς
όλες τις χώρες, εγγυήσεων πέραν των όσων είναι συµβατές µε
την αξιοπιστία και τη διαχειρισιµότητα –ας το πω έτσι- του νέου
προγράµµατος.
Άρα έχουµε µπροστά µας δυσκολίες και οι δυσκολίες αυτές
θέλουν χειρισµούς, αξιοπιστία, συναίνεση, επινοητικότητα. Ας
εξηγήσουµε και πάλι, µετά από αυτά που µας είπε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, τι έχουµε να κάνουµε τώρα.
Τώρα, µόλις ψηφίσουµε τον εφαρµοστικό νόµο, πρέπει αµέσως να συγκροτήσουµε το ταµείο και πρέπει φυσικά να διεκδικήσουµε και να λάβουµε την πέµπτη δόση, για να «αναπνεύσουµε» ταµειακά και να ολοκληρώσουµε αυτό που σας είπα για
τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Ταυτοχρόνως, σύµφωνα µε ανειληµµένες από το παρελθόν δεσµεύσεις πρέπει η χώρα µέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή µέχρι σήµερα, να εµφανίσει στα ταµεία της προϊόν 400 εκατοµµυρίων από
ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι το προϊόν της πώλησης των µετοχών
του ΟΤΕ που διατηρεί το ελληνικό δηµόσιο, διακρατουµένου
τόσου ποσοστού όσο είναι αναγκαίο σε συνδυασµό µε το ποσοστό των ασφαλιστικών ταµείων, προκειµένου να διατηρείται σε
ισχύ η συµφωνία των µετόχων, δηλαδή, να διατηρούνται σε ισχύ
τα ειδικά µετοχικά δικαιώµατα ελέγχου που έχει το δηµόσιο στον
ΟΤΕ.
Αυτά τα 400 εκατοµµύρια -που είναι δυστυχώς λίγο λιγότερα,
είναι 390 εκατοµµύρια µε βάση τον υπολογισµό της αρχικής σύµβασης που είχε συνάψει η Νέα Δηµοκρατία- πρέπει να τα εµφανίσουµε στις 30 Ιουνίου. Έχουµε τη διαβεβαίωση. Έχουµε
ανταλλαγή εγγράφων. Στο ταµείο θα εισέλθουν στις 11 Ιουλίου.
Έχουµε µια µικρή απόκλιση.
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Ξέρετε γιατί πρέπει να γίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Διότι, όπως είπα προχθές στο διάλογό µου µε τον κ. Τσίπρα, εάν δεν πραγµατοποιηθεί αυτή η
ενέργεια που είναι εντασσόµενη στη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων και δεν θεωρηθεί ως αποκρατικοποίηση αυτή η διαδικασία, διατηρείται σε ισχύ η επιφύλαξη της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιφύλαξη του
Επιτρόπου κ. Μπαρνιέ, ότι είναι παράνοµη η σύµβαση που σύνηψε η Νέα Δηµοκρατία στον ΟΤΕ, διότι η «DEUTCHE TELECOM», ως νέος κυρίαρχος µέτοχος, δεν προέβη σε καθολική
δηµόσια προσφορά για το σύνολο των µετόχων και των µετοχών.
Αυτό µπορεί να θεραπευτεί µόνο εάν εφαρµοστεί τώρα µία διαδικασία αποκρατικοποίησης, γιατί αυτή εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας προσφοράς.
Θέλω να πω ότι αυτή η νοµική συµβατική εκκρεµότητα ήταν
και µία οικονοµική εκκρεµότητα σε σχέση µε το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο συναλλάσσεται, έχει συνέχεια, έχει ευθύνη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Πόσο ήταν η µετοχή όταν πούλησε η Νέα Δηµοκρατία και πόσο είναι σήµερα, κύριε Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, αλλά βλέπετε το Χρηµατιστήριο επηρεάζεται και από τις πολιτικές συµπεριφορές. Χθες πάντως ανέβηκε, επειδή ψηφίστηκε το µεσοπρόθεσµο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Αφού, λοιπόν, κάνουµε όλα αυτά, πρέπει µέσα στις επόµενες
εβδοµάδες µε τη στήριξη της Βουλής, µε τη στήριξη των κοµµάτων, να προχωρήσουµε στο εθνικό φορολογικό σύστηµα, που
είναι και κυβερνητική και προσωπική δέσµευση.
Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουµε βεβαίως στις διαρθρωτικές αλλαγές. Χαίροµαι, διότι ο κ. Σαµαράς τις ανύψωσε σε επίπεδο εµβλήµατος. Πρέπει να εφαρµόσουµε τις υποχρεώσεις µας
από το περιβόητο µνηµόνιο. Το χρονοδιάγραµµα είναι ασφυκτικό. Πρέπει να προωθήσουµε τα αναπτυξιακά µέτρα, δηλαδή
το αναπτυξιακό πρωτόκολλο, το αναπτυξιακό µνηµόνιο που επεξεργαζόµαστε, ο Πρωθυπουργός µε τον κ. Μπαρόζο και τον κ.
Ροµπέϊ κι εγώ µε τον κ. Γιούνκερ και τον κ. Ρεν, όλοι οι αρµόδιοι
Υπουργοί µε τους οµολόγους, τους επιτρόπους, εµείς όλοι µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βεβαίως πρέπει να προχωρήσουν και τα µέτρα κοινωνικής ευαισθησίας, τα οποία είναι
απολύτως αναγκαία για να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας και κανείς να µη νιώθει µοναχικό και εγκαταλελειµµένο θύµα της κρίσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να ολοκληρώνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας πω ότι στον ψηφιζόµενο σήµερα εφαρµοστικό
νόµο διαµορφώνουµε ένα πρώτο πολύ ισχυρό προγεφύρωµα
στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, που θα µας φανεί πολύ
χρήσιµο στην προσπάθεια για να κάνουµε το Εθνικό Φορολογικό
Σύστηµα.
Πρώτον, αίρεται απολύτως, όπως ξέρετε, το τραπεζικό απόρρητο και για το Υπουργείο Οικονοµικών.
Δεύτερον, θεµελιώνεται η πλήρης συνεργασία του Υπουργείου
Οικονοµικών µε την Οικονοµική Αστυνοµία.
Τρίτον, αυξάνονται σηµαντικά, λογικά, δίκαια τα τεκµήρια διαβίωσης.
Τέταρτον, εισάγεται το ειδικό τέλος άσκησης ελευθέρου επαγγέλµατος και επιτηδεύµατος µε εξαίρεση τους νέους που τελούν
υπό καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας και εικονικά εµφανίζονται
τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες.
Πέµπτον, επιταχύνεται η συζήτησή µας µε την ελβετική κυβέρνηση προκειµένου να εφαρµοστεί και στην Ελλάδα µια λύση αντίστοιχη µε αυτήν που προετοιµάζει το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας.
Ήδη σας είπα ότι, εάν η φορολογική δήλωση δεν είναι και ηλεκτρονικό καθολικό «πόθεν έσχες», µε αναστολή εκεί που θέλουµε
να βοηθήσουµε την ανάπτυξη, όπως είναι η αγορά της οικοδοµής, εάν δεν καθιερωθεί το ηλεκτρονικό χρήµα, ώστε να µην κυκλοφορεί ανεξέλεγκτο ρευστό σε πληρωµές, οι οποίες είναι και

12985

φορολογικά διαφεύγουσες, εάν δεν εφαρµοστούν νέοι µηχανισµοί δίπλα στον παραδοσιακό µηχανισµό της φορολογικής διοίκησης, δεν θα πετύχουµε να εφαρµόσουµε ένα φιλόδοξο νόµο,
ένα νέο κώδικα για το εθνικό φορολογικό σύστηµα.
Θέλω, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να θυµίσω ότι χθες ανακοίνωσα µια σειρά από αλλαγές στον εφαρµοστικό νόµο προς
την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης, τις νέες ρυθµίσεις
για όσους έχουν παιδιά και ιδίως για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, την αύξηση του αφορολόγητου σε επίπεδα τα οποία δικαιολογούνται εν όψει των περιστάσεων, εν όψει των δυσµενών
δηµοσιονοµικών περιστάσεων, τη ρύθµιση για τους αναπήρους.
Οι ανάπηροι µε άνω του 80% αναπηρία δεν εµπίπτουν στην εισφορά αλληλεγγύης. Για όλους τους υπόλοιπους δεν υπολογίζεται στην εισφορά αλληλεγγύης το αναπηρικό επίδοµα. Σας
είπα πως ακριβώς θα λειτουργήσει η εισφορά υπέρ ανέργων και
των δηµοσίων υπαλλήλων και πώς θα ιδρυθεί το ταµείο ανεργίας
των ελεύθερων επαγγελµατιών, που τώρα δεν έχουν ασφάλιση
ανεργίας, αλλά η επιχείρηση κλείνει και αυτοί µένουν στον αέρα.
Επίσης, αναφέρθηκα στη νέα ρύθµιση για το ΝΑΤ, που δεν
είναι αναδροµική, που είναι µεσοσταθµική, που δεν επιβαρύνει
τις χαµηλές συντάξεις και στο αγροτικό πετρέλαιο, που θα αντιµετωπιστεί όπως ακριβώς και το πετρέλαιο θέρµανσης στη ρύθµιση µέχρι το 2013. Στο κλείσιµο της συζήτησης θα έχω την
ευκαιρία να απαντήσω και σε επιµέρους παρατηρήσεις συναδέλφων για άλλα κεφάλαια του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µία φράση: Η κοινωνία είναι σε µία κατάσταση νευρικότητας. Έχει εξαντληθεί η υποµονή. Υπάρχει, όπως είπα και χθες, διάχυτη ένταση, υπάρχει βία
συµβολική, λεκτική, πραγµατική βία. Η προστασία της έννοµης
τάξης είναι αυτονόητη υποχρέωσή µας και αυτό πρέπει να γίνεται µε σεβασµό στο κράτος δικαίου, µε σεβασµό στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, µε βάση την αρχή της αναλογικότητας. Δεν θέλω να
κάνω αναδροµές στο παρελθόν. Η µνήµη είναι βραχεία στη χώρα
µας αλλά όχι τόσο βραχεία. Σηµασία έχει να λειτουργεί η χώρα,
σηµασία έχει να λειτουργεί το κράτος, να λειτουργεί η οικονοµία,
να λειτουργεί η κοινωνία.
Πρέπει όλοι να βοηθήσουµε να αποφευχθεί η λειτουργική κατάρρευση της χώρας. Αυτό δεν µπορεί να γίνει, δεν θα γίνει.
Είναι ευθύνη όλων µας και θέλω από εδώ, εκ µέρους της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, να διαβεβαιώσω όχι µόνο τα µέλη
της Βουλής των Ελλήνων αλλά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα,
ότι η Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, έχοντας
πλήρη συνείδηση της ιστορικής της ευθύνης, θα διασφαλίσει τη
λειτουργία της έννοµης τάξης, τη λειτουργία του κράτους, τη
λειτουργία της κοινωνίας, τη λειτουργία της οικονοµίας. Θα διασφαλίσει τα δικαιώµατα των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών, θα
προστατεύσει τη χώρα και ελπίζουµε σε αυτήν την προσπάθεια,
που είναι τιτάνια, να µην είµαστε µόνοι.
Και ξέρετε κάτι; Δεν είµαστε µόνοι. Διότι είµαι βέβαιος ότι και
στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης -και εν προκειµένω,
στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- πάντα στο
τέλος επικρατεί η αίσθηση του καθήκοντος και η δύναµη της
αλήθειας. Δηλαδή, η δύναµη της πραγµατικότητας, η δύναµη της
κοινής λογικής είναι ακαταµάχητη. Υπερισχύει σε σχέση µε οποιαδήποτε κοµµατική ή συγκυριακή σκοπιµότητα.
Είµαι βέβαιος και αισιόδοξος ότι θα συναντηθούµε στο δρόµο
της εθνικής συστράτευσης και της εθνικής ευθύνης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΛΑΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Είναι σίγουρο, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι πρέπει κάποιος εκ των Βουλευτών Λακωνίας να σας φιλοξενήσει
µερικές ηµέρες, για να µάθετε ότι το «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε; Δεν σας
άκουσα από τα χειροκροτήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τι είπατε, κύριε συνάδελφε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Δαβάκης εκ Λακωνίας, όπως γνωρίζετε, είπε ότι δεν άκουσε ακριβώς τι είπατε για
τη Λακωνία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Νοµίζω ότι διαµαρτύρεστε που σας στέλνω
τον κ. Βενιζέλο εκεί!
Δολοφονούν δύο και, εν συνεχεία, πηγαίνουν πάνω από το
πτώµα και πλειοδοτούν σε επικήδειους.
Το ίδιο είδα και σήµερα στην Αίθουσα. Πλειοδοσίες, επικήδειους, ποιος φόνευσε κυριολεκτικά, ουσιαστικά, οικονοµικά τη
χώρα -µία πραγµατικότητα- «όχι, εσείς περισσότερο», «όχι, εσείς
περισσότερο». Μα, η ίδια συνταγή είναι. Ποιον κοροϊδεύουµε
πλέον; Τους εαυτούς µας; Γιατί την πλατεία δεν µπορούµε να την
κοροϊδέψουµε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ )
Πολύ απλά, κύριε Αντιπρόεδρε, πείτε µας πόσους φορολογικούς νόµους ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία στα πεντέµισι χρόνια
που ήταν και πόσους φορολογικούς νόµους ψηφίσατε εσείς.
Όλοι προσθέτετε φόρους. Είναι η εύκολη λύση. Δεν άλλαξε η
συνταγή.
Τώρα, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί διαµαρτύρονται εκείνοι,
οι οποίοι έφεραν τόσα-όσα φορολογικά νοµοσχέδια, που δεν
είχαν έρθει τα τελευταία τριάντα χρόνια, ότι εσείς ακολουθείτε
την ίδια συνταγή που προηγουµένως έκαναν εκείνοι. Περί αυτού
πρόκειται.
Επίσης και πολιτικά δεν αντιλαµβάνοµαι ορισµένα πράγµατα.
Ερωτώ: δεν είναι το µείζον να φύγει το ΠΑΣΟΚ από την εξουσία;
Εάν το µείζον είναι να φύγει το ΠΑΣΟΚ από την εξουσία, πρώτον,
γιατί είσαστε «µαρτυριάρηδες» στη Νέα Δηµοκρατία και µαρτυράτε ότι «αν φέρετε εκατόν ογδόντα, εµείς δεν θα ψηφίσουµε
και θα πάµε σε εκλογές;». Άρα, µην το φέρουµε µε εκατόν
ογδόντα. Το αντίθετο. Αφήστε τους να το πιστεύουν, για να πείτε
«όχι» και να πάµε σε εκλογές. Αυτή είναι η ιστορία. Έχει πειστεί
κανείς ότι η µακροηµέρευση αυτής της Κυβερνήσεως ωφελεί τον
τόπο;
Έκθεση της DEUTSCHE BANK µε ηµεροµηνία 10 Ιουνίου -την
καταθέτω στα Πρακτικά, για να τη διαβάσουν όσοι δεν την έχουν
δει- λέει: «Ακόµα κι αν τα τελευταία µέτρα λιτότητας κλείσουν,
το χάσµα µεταξύ του πραγµατικού και στοχευµένου ελλείµµατος
για το 2011 θα φέρει περισσότερη λιτότητα για το 2012 και
πέρα».
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης καταθέτει για τα Πρακτικά
το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα µιλάµε για λιτότητα για πολλά χρόνια.
Το σοβαρότερο, που επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας, είναι ότι η πολιτική ικανότητα να διατηρήσουν τις πρόσθετες προσαρµογές τίθεται εν αµφιβόλω.
Αυτό που λέω εδώ και δύο µήνες, είναι ότι απέτυχαν να εφαρµόσουν το µνηµόνιο και ως εκ τούτου τίποτα και κανείς δεν εγγυάται ότι θα µπορέσουν να διεκπεραιώσουν το µεσοπρόθεσµο. Εξ
αυτής και µόνο της ανάγκης εµείς λέµε ότι δεν συµφωνούµε, δεν
συναινούµε µε οτιδήποτε προτάσσεται από το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν
µπόρεσαν.
Πέρυσι είχα µία θεσµική υποχρέωση, ένα παλαιό κόµµα σε µία
δεύτερη ευκαιρία στην εξουσία, µε ένα νέο Πρωθυπουργό, να
δοκιµαστεί. Δεν είµαστε οι τρελοί του χωριού εξαρχής να λέµε
«όχι». Σας δώσαµε την ευκαιρία, βοηθηθήκατε πάρα πολύ, ιδιαίτερα από τον ελληνικό λαό που δεν αντέδρασε -τον τελευταίο
µήνα αντιδρά- και τι κάνατε; «Σπάσατε τη µούρη» σας κι ως εκ
τούτου «µάτωσε» η Ελλάδα.
Δεν νοµιµοποιούµαι, πλέον, να είµαι στη λογική της διατηρήσεως αυτού του κόµµατος στη εξουσία. Και απορώ πώς κάποιοι
εδώ, οι οποίοι πίστευα ότι επιθυµούν το ίδιο, σας δίνουν «ρεύµα».
Γιατί όταν ψηφίζονται σχεδόν τα µισά άρθρα σήµερα, µία αναπνοή παίρνει η Κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχετε
ένα δικό σας άνθρωπο και είναι στο νοσοκοµείο από το πολύ ζάχαρο. Έρχεται ο γιατρός και του κάνει ινσουλίνη και χειροκρο-
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τείτε το γιατρό «µπράβο που του κάνει ινσουλίνη!». Δίνει εντολή
ο γιατρός στη νοσοκόµα να του πάει πέντε µπακλαβάδες. «Όχι,
δεν είναι καλός ο γιατρός». Μόλις του κάνει ξανά µία ένεση ινσουλίνης, είναι καλός. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Διαλέξτε, πότε θα
είστε µαζί του και πότε απέναντι; Πότε θα ψηφίζετε και πότε όχι;
Εµείς λέµε «ΌΧΙ» σε όλα, σε ό,τι φέρνει πλέον το ΠΑΣΟΚ!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν κάνει. Και γιατί δεν κάνει; Και τι θέλουµε; Δεν θέλουµε, βεβαίως, να αλλάξει ο Μανωλιός, γιατί περί αυτού πρόκειται. Γιατί
και τον Οκτώβριο του 2009 άλλαξε ο Μανωλιός, από ότι φάνηκε
εν τοις πράγµασι. Δεν θέλουµε να αλλάξει ξανά ο Μανωλιός.
Εµείς θέλουµε να πάµε στον ελληνικό λαό, για να δώσει την εντολή, την οποία σας δίδει τώρα µιλητά και δεν ακούτε, να σας τη
δώσει χειροπιαστά στην κάλπη, να σας αναγκάσει να πάτε σε οικουµενική κυβέρνηση. Τότε θα είναι αποτελεσµατικά.
Τα αποτελέσµατα που επιδιώκουµε, θέλουµε να είναι χειροπιαστά. Και χειροπιαστά δεν γίνονται µε «επιµέρους συναίνεση»,
κύριε Αντιπρόεδρε. Είστε αρκετά ευφυής για να το ξέρετε. Ελάτε
να πάµε στις Βρυξέλλες, να πάτε µε τη Νέα Δηµοκρατία πάνω.
Αν όµως χτυπήσουν οι σειρήνες του λαϊκισµού θα βρεθείτε µετέωρος και εσείς και η όποια προσπάθεια. Μόνο η συνευθύνη
µπορεί να έχει αποτελέσµατα. Δεν τολµάτε, όµως. Τι σας ζητάει
ο ελληνικός λαός; Μια συνευθύνη για να βγούµε από αυτό το
πλέγµα στο οποίο είµαστε σήµερα και για το οποίο είστε οι φταίχτες. Εσείς φέρατε το λαό εκεί που είναι σήµερα.
Έφυγε, βέβαια, ο αξιοσέβαστος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Ήθελα να ρωτήσω ένα πράγµα πολύ απλά και πιστεύω
ότι θα απαντηθεί. Το Μάαστριχτ µε πόσους ψηφίστηκε; Με εκατόν πενήντα ένα ψηφίστηκε, που είχε τότε η Νέα Δηµοκρατία; Το
Μάαστριχτ πώς ψηφίστηκε; Μήπως το Μάαστριχτ πήρε περισσότερες από διακόσιες εβδοµήντα ψήφους; Τι είναι το Μάαστριχτ; Το Μάαστριχτ είναι ο πρόδροµος του σηµερινού. Δεν θα
µπορούσε να γίνει το σηµερινό, αν δεν είχε προϋπάρξει το Μάαστριχτ, που από κοινού ψηφίσατε τρία κόµµατα, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και µάλιστα, οποία σύµπτωση! Καµµία
φορά πώς τα φέρνει έτσι η µοίρα! Έχει υπογράψει εκ µέρους
της Ελλάδος το Μάαστριχτ ο αξιότιµος Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ως Υπουργός Εξωτερικών τότε. Την υπογραφή του
φέρει το Μάαστριχτ, απότοκος του οποίου είναι τα σηµερινά
πράγµατα. Το Μάαστριχτ κατέστρεψε την οικονοµία της χώρας,
τη γεωργία και όλα αυτά τα πράγµατα.
Μίλησε κάποιος για την Αστυνοµία. Άκουσα µε εξαιρετική προσοχή ανθρώπους τους οποίους θεωρώ σοβαρούς. Είναι δυνατόν,
είναι δυνατόν, είναι δυνατόν –επαναλαµβάνω για τρίτη φορά- να
µιλάτε εσείς για Αστυνοµία και αποτελέσµατα, όταν έχετε στην
πλάτη σας τα γεγονότα της 6ης Δεκεµβρίου του 2008, που κάηκε
η Αθήνα και όλες οι µεγάλες πόλεις της χώρας, όταν δεν ξέραµε
πού είναι ο Υπουργός, όταν κρυβόντουσαν οι Υπουργοί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι δυνατόν σήµερα εσείς να µιλάτε; Επιτέλους! Εβδοµήντα
αστυνοµικοί είναι στο νοσοκοµείο. Μια κουβέντα δεν θα πει κανείς;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Ξεκίνησαν, δηλαδή, οι αστυνοµικοί το πρωί από το σπίτι τους,
άφησαν τη γυναίκα τους και τα παιδιά τους, για να πάνε να παίξουν πόλεµο; Πόλεµο µε ποιους; Με αυτούς που ξέρετε. Είναι
διακόσιοι; Δεν είναι διακόσιοι. Το ξέρει ο κ. Παπουτσής. Το ξέρουν, διετέλεσαν Υπουργοί. Και δεν θα τους πιάσετε; Αυτούς
τους διακόσιους που καίνε και ξανακαίνε την Αθήνα; Δεν ξέρετε
ποια είναι τα στέκια τους; Δεν ξέρετε ότι οι γιάφκες είναι κάποια
βιβλιοπωλεία στα Εξάρχεια; Είναι δυνατόν; Δεν ανέχεστε το γεγονός. Κάποιοι κάπως εξυπηρετούνται από αυτά.
Η πλατεία έσωσε τη δηµοκρατία. Για όσους καταλαβαίνουν πολιτική, η πλατεία έσωσε τη δηµοκρατία, γιατί απέτρεψε σε διάφορα εξτρέµ, τα οποία έχουµε ζήσει, να έρθουν να κάνουν
χειρότερα εδώ στην Αθήνα. Η πλατεία ήταν η άµυνα και ο θώρακας. Άλλες οργανωµένες οµάδες, τις οποίες έχουµε ζήσει στο
παρελθόν, θα δηµιουργούσαν µεγαλύτερα έκτροπα. Σκεφτείτε
τι σας λέω, γιατί η πλατεία ήταν ανοργάνωτη, είχε έντονο το αυθόρµητο.
Να φοβάστε το οργανωµένο και το εσκεµµένο και αυτό που γί-
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νεται στα λιµάνια! Και αυτή είναι η πραγµατικότητα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Άρα, λοιπόν, η πλατεία ωφέλησε τη δηµοκρατία και τη θωράκισε σε µία δύσκολη στιγµή. Αυτό είναι άλλο θέµα, για να το ξεχωρίσουµε από τους κουκουλοφόρους, τους οποίους,
δυστυχώς, δεν µπόρεσε να ελέγξει ούτε η Νέα Δηµοκρατία ούτε
το ΠΑΣΟΚ!
Εσείς, λοιπόν, τα δύο κόµµατα, που δεν µπορείτε να ελέγξετε
διακόσιους µάγκες που καίνε την Αθήνα, εσείς θα µπορέσετε να
σώσετε την Ελλάδα από την οικονοµική κατάρρευση; Δεν µπορείτε! Είστε ανίκανοι και το αποδεικνύετε καθηµερινώς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Αυτή είναι η αλήθεια! Δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε!
Ακούω για συναίνεση. Μιλάµε για οικουµενική συνεργασία στα
λόγια! Στα λόγια! Τι θα πάθαινε, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, αν
καλούσε να µιλήσει µε τους τρεις πρώην Πρωθυπουργούς; Είναι
για πέταµα ο Μητσοτάκης; Είναι για πέταµα ο Σηµίτης; Είναι για
πέταµα ο Καραµανλής; Δεν θα είχαν µία άποψη να πουν; Ο ένας
µας έβαλε στο Μάαστριχτ, ο άλλος µας έβαλε στην ΟΝΕ, ο
άλλος ήταν σε µία περίοδο δοκιµασίας της χώρας! Είναι για πέταµα και οι τρεις; Γιατί ντρέπεται να τους καλέσει και να τους πει
«έλα εδώ, Μητσοτάκη ή Σηµίτη, πες µου µία άποψή σου»; Χαµένος θα έβγαινε ο Παπανδρέου; Εκτός αν έχετε πιστέψει και εσείς
το «νάνος» που είχε πει κάποτε κάποιος. Δεν ήταν νάνος ο Σηµίτης! Δεν ήταν νάνος ο Καραµανλής! Δεν ήταν νάνος ο Μητσοτάκης!
Γιατί, λοιπόν, δεν τους φωνάζετε µέσα στη Βουλή να δώσουν
την άποψή τους; Και ας µην την ακούσετε, αδελφέ! Ας δει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει δυνατότητα προσπάθειας για διάλογο,
για µία άλλη άποψη, για σκέψη!
Αυτά, λοιπόν, δεν τα κάνετε! Εµείς, λοιπόν, δεν µπορούµε να
πιστέψουµε και δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε αυτήν την
οδό! Και γι’ αυτό σας λέµε και φωνάζουµε ότι εφόσον δεν µπορούµε να προχωρήσουµε σε ένα οικουµενικό σχήµα, γι’ αυτόν το
λόγο πρέπει να γίνουν εκλογές για να επιβληθούν!
Όσον αφορά το φορολογικό, κύριε Αντιπρόεδρε, να σας πω
ότι δεν έχετε ανάγκη να ανακαλύψετε την πυρίτιδα, αν και είστε
πολυπράγµων. Γυρίστε στο 1952 και δείτε το δεκαετούς ισχύος
φορολογικό νόµο που έκανε ο Μαρκεζίνης. Διδαχθείτε από εκεί
και εφαρµόστε ένα νόµο που θα έχει ισχύ για δέκα χρόνια για να
πιστέψουν οι επενδυτές και να έρθουν στη χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Με το να αλλάζετε κάθε µέρα φορολογικούς νόµους εσείς και
η Νέα Δηµοκρατία, ουδείς εµπιστεύεται την Ελλάδα!
Κλείνω µε κάτι που ακούστηκε σήµερα. Αύριο και µεθαύριο –
σηµειώστε το, δεν είναι πρόβλεψη, είναι µία ρεαλιστική προσέγγιση- θα σας πει ο Προβόπουλος «πάλι βγήκαν λεφτά από την
Ελλάδα». Μα, όταν λέτε «εύκολη άρση τραπεζικού απορρήτου»,
το ακούει ο άλλος και σηκώνεται και φεύγει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κύριε Αντιπρόεδρε, τα είπε και ο προκάτοχός σας και έφυγαν
40 δισεκατοµµύρια ευρώ! Τι πάει να πει «εύκολη άρση»; Μάθετε!
Αν θέλετε να βγούµε µπροστά, θα συζήσουµε µε την παραοικονοµία, όπως έγινε για εξήντα χρόνια! Άστε τον να νοµίζει ότι κλέβει το κράτος και πηγαίνετε µετά να του παίρνετε 23% στο ΦΠΑ!
Όµως, δεν έχετε κάνει έµποροι, δεν ξέρετε και, δυστυχώς, µαθαίνετε στου κασίδη το κεφάλι! Και «κασίδης» είναι η Ελλάδα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Όµως, µαθαίνοντας και ο ένας και ο άλλος κούρεµα, αφήσατε
την Ελλάδα φαλακρή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσατε
να µου δώσετε το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα απαντήσω µόνο στην τελευ-
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ταία αποστροφή του κ. Καρατζαφέρη σε σχέση µε το τραπεζικό
απόρρητο. Η ρύθµιση για το τραπεζικό απόρρητο έχει τεθεί στο
νοµοσχέδιο σε συνεννόηση µε το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και αφού διερευνήθηκε το ζήτηµα µε τις ελληνικές εµπορικές τράπεζες. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που εµείς διεκδικούµε
από την Ελβετία την απόλυτη άρση του τραπεζικού απορρήτου,
εµείς εδώ να έχουµε τραπεζικό απόρρητο ή να νοµίζουν κάποιοι
ότι έχουµε τραπεζικό απόρρητο.
Δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις από το τραπεζικό απόρρητο.
Κινδυνεύουν γιατί ορισµένοι που θεωρούν ότι είναι διαµορφωτές
κοινής γνώµης, είναι λιγότερο ψύχραιµοι και λιγότερο υπεύθυνοι
από τον απλό Έλληνα αποταµιευτή και καταθέτη, ο οποίος, ευτυχώς, αντιστέκεται, γιατί φυσικά δεν είναι οι µικροί και µεσαίοι
αυτοί οι οποίοι έφυγαν.
Βεβαίως, δεν πρέπει να συγχέουµε τη ροή καταθέσεων σε
άλλες χώρες µε τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που προκαλεί η οικονοµική κρίση.
Επαναλαµβάνω λοιπόν, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
είναι απολύτως εγγυηµένο και απολύτως διασφαλισµένο και από
την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών είναι και νοµικά, όχι
µόνο χρηµατοοικονοµικά, απολύτως διασφαλισµένες. Και νοµίζω
ότι αυτό το µήνυµα πρέπει να είναι σαφές και απερίφραστο.
Πιστεύω δε ότι οι νέες ρυθµίσεις που συγκροτούν το προγεφύρωµα, όπως είπα, στην προσπάθειά µας κατά της φοροδιαφυγής και στην προσπάθειά µας για το εθνικό φορολογικό
σύστηµα, θα µας επιτρέψουν να έχουµε µία επιτάχυνση στα θέµατα αυτά η οποία είναι απολύτως αναγκαία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα κι εγώ το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εµείς δεν θα µιλήσουµε ποτέ σε
αυτήν την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε, να πω
κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Μία απάντηση να δώσω στον κύριο Αντιπρόεδρο.
Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είναι το ίδιο οι καταθέσεις στην Ελλάδα και οι καταθέσεις στην Ελβετία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Από εκεί πρέπει να τις πάρουµε και να τις φέρουµε εδώ. Μη
συγκρίνετε. Εδώ ο καταθέτης πρέπει να αισθάνεται ασφαλές καταφύγιο για να φύγει από την Ελβετία. Εκεί είναι επισφαλείς, να
τους πείτε, ελάτε εδώ. Χρειαζόµαστε να έχουµε κεφάλαια για να
µην κινδυνεύσει το τραπεζικό µας σύστηµα.
Επαναλαµβάνω, είναι µερικά πράγµατα τα οποία δεν κατανοεί
το οικονοµικό επιτελείο. Φέρτε τα λεφτά εδώ και πείστε εκείνους
που είναι στο εξωτερικό να τα φέρουν εδώ και να τα νοµιµοποιήσετε όλα, µε µία προϋπόθεση, 25% να πάρουν δεκαετή οµόλογα. Βάλτε τους να πάρουν δεκαετή οµόλογα, που είναι πάλι
δικά τους τα λεφτά, για να σου φέρουν το 75% στην Ελλάδα.
Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι να πέσουµε έξω από τίποτα άλλο. Ο
κίνδυνος είναι να πέσει µία µικρή τράπεζα και να αρχίσει το ντόµινο. Επιτέλους, συνειδητοποιήστε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Κανονισµός της Βουλής
λέει ότι µετά τον Υπουργό µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν θα µιλήσουµε ποτέ σε αυτήν την Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τον Κανονισµό τηρώ.
Τηρώ κατά απόλυτο τρόπο τον Κανονισµό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ο Κανονισµός λέει ότι µετά
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µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τηρώ κατά απόλυτο
τρόπο τον Κανονισµό. Προηγείται ο Υπουργός.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν
έχουµε δικαίωµα να µιλήσουµε ποτέ σε αυτήν την Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Μπακογιάννη,
ξέρετε καλά εσείς πότε µιλάτε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα τι να κάνουµε; Μεταξύ Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και ΠΑΣΟΚ περιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτά λέει ο Κανονισµός, αυτά τηρούµε. Τι να κάνουµε; Να αλλάξουµε τον Κανονισµό; Μόνος µου δεν µπορώ να αλλάξω τον Κανονισµό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Λίγη κατανόηση και για το Βουλευτή πρέπει να υπάρχει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καµµία αντίρρηση, να µιλήσει ο παριστάµενος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ζητήσαµε άλλωστε και όλα τα κόµµατα. Αλλά ακούστε, για τη
λογική της συζήτησης και τη συνέχειά της, να µιλήσει µετά. Θα
αλλάξει η ατζέντα. Ας τοποθετηθούν λοιπόν. Δεν βλέπω πολλούς
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ έχει µιλήσει, να µιλήσει και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κι ας πάνε µετά οι Υπουργοί. Άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δεν υπάρχουν.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Υπάρχουν όµως άλλα κόµµατα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Άλλα κόµµατα ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πριν λίγο µίλησε ο Αρχηγός σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα έχουν προκύψει θέµατα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι έχετε ζητήσει όλοι
να µιλήσετε…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αλλάξει η ατζέντα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Προηγείται και από
τον Κανονισµό. Το ξέρετε πολύ καλά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Οκτώ λεπτά έχω µόνο, σας
παρακαλώ πολύ και µετά ο Υπουργός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν έχει οκτώ λεπτά. Μίλησε ο Αρχηγός του Κόµµατος. Πού τα βρήκε τα οκτώ λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, όλοι έχετε
ζητήσει να µιλήσει ο Υπουργός. Έχει υποχωρήσει κόµµα από
εδώ γι’ αυτό το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα αλλάξει η ατζέντα της
συζήτησης. Σας παρακαλώ. Εδώ είναι ο Υπουργός θα µιλήσει
µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσής έχει το λόγο για οκτώ λεπτά. Θα
έχετε και µία ανοχή.
(Στο σηµείο αυτό επανέρχεται στην Αίθουσα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Συνασπισµός, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σαµαράς, ζήτησαν να πάρω το λόγο προκειµένου να ενηµερώσω τη Βουλή
για τα χθεσινά γεγονότα.
Οφείλω ευθύς εξαρχής να διευκρινίσω σε όλους ότι η Κυβέρνηση δεν επιχειρεί. Επιχειρεί η Αστυνοµία. Η Κυβέρνηση έχει την
ευθύνη του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται και εκτελεί τα καθήκοντά της η Αστυνοµία.
Κι επειδή τα ερωτήµατα τα οποία ετέθησαν είναι συγκεκριµένα, ευθύς εξαρχής απαντώ στα ερωτήµατα.
Υπήρχε ένας έντονος προβληµατισµός από πολλούς συναδέλφους -και µάλιστα θα έλεγα µε πολύ οξύ και έντονο ύφος- όσον
αφορά το ρόλο και τη δράση των διάφορων κουκουλοφόρων και
των διάφορων οι οποίοι µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιτίθενται
σε επεισόδια βίας.
Ωστόσο, εγώ θέλω να καταθέσω στη Βουλή ότι χθες το πρωί
πριν ξεκινήσουν αυτά τα επεισόδια, µε δήλωσή του ο Μίκης Θεοδωράκης, η οποία φιλοξενείται στην «ΑΥΓΗ», σήµερα ανέφερε
–και µιλάµε για χθες το πρωί, προφανώς δεν γράφτηκε το πρωί,
αλλά την προηγούµενη µέρα- τα εξής: «…το σατανικό σχέδιο της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυβέρνησης µε τους κουκουλοφόρους του Παπουτσή, που δεν
δίστασε δύο φορές να κάψει το κέντρο της Αθήνας, µε σκοπό να
τροµοκρατήσει και να εµποδίσει την ειρηνική παρουσία των ανεξάρτητων και αγανακτισµένων διαδηλωτών µπροστά και γύρω
από τη Βουλή» καταγγέλλει ο Μίκης Θεοδωράκης και καλεί το
κίνηµα των ανεξάρτητων πολιτών να επιστρατεύσει όλες τις δυνάµεις του για να παροτρύνουν το λαό και να τον καλέσουν να
συγκεντρωθεί µαζικά στο Σύνταγµα. Αυτά σχολιάζει µε περίληψη
η εφηµερίδα.
Και καταλήγει το κάλεσµα του Μίκη Θεοδωράκη: «Σήµερα
εµείς που βρισκόµαστε έξω από τη Βουλή αποτελούµε την πατριωτική δηµοκρατική νοµιµότητα και γι’ αυτό οφείλουµε να διεκδικήσουµε και να επιβάλουµε µε κάθε τρόπο τη µαζική παρουσία
µας στους δρόµους που παράνοµα και καταχρηστικά ακυρώνει
ο Παπουτσής κατ’ εντολή της τρόικας και των ξένων που βρίσκονται πίσω και πάνω από την απόφαση της κυβέρνησης µειοψηφίας που µας κυβερνά». Αυτά ήταν χθες το πρωί, για να
διαµορφωθεί το κλίµα, ένα κλίµα το οποίο καλλιεργήθηκε µε
ντουντούκες και µε µεγάφωνα στην Πλατεία, αναγιγνώσκοντας
αυτό το κάλεσµα του Μίκη Θεοδωράκη.
Στη συνέχεια, έγιναν τα γεγονότα που έγιναν και τα οποία
ευθύς εξαρχής θέλω να καταδικάσω εκ µέρους της Κυβέρνησης
και ολόκληρου του δηµοκρατικού λαού της χώρας.
Έρχοµαι, όµως, στα συγκεκριµένα γεγονότα.
Χθες είχαµε προσπάθειες εµπρησµών τραπεζών, εγκλωβισµό
δεκαοκτώ υπαλλήλων της EUROBANK µε την απειλή ότι θα τους
κάψουν µέσα και επιχείρηση της Αστυνοµίας για τον απεγκλωβισµό τους. Επίσης, είχαµε συνεχείς επιθέσεις σε περίπτερα έως
και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κάτω από το Υπουργείο Οικονοµικών στο οποίο µπήκε φωτιά. Βεβαίως, υπήρχε και ένας απίστευτος πετροπόλεµος µε απίστευτο αριθµό από πέτρες, όπως
και ένας απίστευτος αριθµός -και απορώ πώς ήταν δυνατόν να
µεταφερθούν µέσα σε µία µέρα ή σε µερικές ώρες- καπνογόνων
σαν αυτά τα οποία υπάρχουν στα γήπεδα και τα βλέπουµε. Εξάλλου, τα είδαµε και χθες.
Εύκολα ένα εξασκηµένο µάτι που γνωρίζει τα των πορειών,
των διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων, µπορεί να διακρίνει
τη διαφορά ανάµεσα στο καπνογόνο και το δακρυγόνο. Το δακρυγόνο κάνει ένα νέφος το οποίο διαλύεται µετά από λίγο, ενώ
το καπνογόνο δηµιουργεί ένα τεράστιο νέφος σε βαθµό που να
αποκλείεται η ορατότητα. Και αυτό ήταν το σχέδιο το οποίο εκτελείτο µε πολύ καλά οργανωµένο, οφείλω να πω, τρόπο.
Και θέλω επιτέλους να χρησιµοποιήσω και µια φράση, γιατί νοµίζω ότι ορισµένοι τη φοβόµαστε. Όσοι διαβάζουν και γνωρίζουν
το πώς αναπτύσσονται τέτοιου είδους κινήµατα σε χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, ξέρουν πολύ καλά να διακρίνουν πότε εφαρµόζονται οι κανόνες του αντάρτικου πόλης. Αυτή η πραγµατικότητα ίσχυε και χθες.
Και παρακαλώ ενώπιον της Βουλής όσους γνωρίζουν και
όσους µπορούν να γνωρίζουν από την πρακτική αυτών των µεθόδων και αυτών των οργανώσεων, να το διαψεύσουν ή να το
επιβεβαιώσουν. Ποια ήταν η µέθοδος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Εδώ ή στο γραφείο σας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Όπου θέλετε. Και εδώ και στο γραφείο µου. Όπου θέλετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Μπορούµε από τον Κανονισµό εδώ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο.
Ας δούµε, λοιπόν, ποια ήταν η πρακτική. Η πρακτική ήταν καπνογόνα και νέφος, ώστε να µην υπάρχει ορατότητα για τις αστυνοµικές δυνάµεις, πόλεµος, πέτρες, µολότοφ.
Έχω πει στη Βουλή, αλλά και κατ’ ιδίαν σε πολλές συσκέψεις
σε συναδέλφους ότι η Κερατέα ήταν η προπόνηση για το όποιο
ενδεχόµενο θα είχαµε στο µέλλον.
Η τακτική ήταν να οργανώνουµε φιλειρηνικές συγκεντρώσεις,
να έρχεται ο κόσµος, γυναίκες, παιδιά, αθώοι, να είµαστε όλοι
µαζί εκεί, να εξοικειωνόµαστε. Και όταν αποφασίσουµε, τότε διασπειρόµεθα ανάµεσα στους απλούς ανθρώπους, τους φιλήσυχους πολίτες, τις οικογένειες, τους γέρους, τους ανθρώπους,
τους ηλικιωµένους και οποιουσδήποτε άλλους και ρίχνουµε τη
µολότοφ, το καπνογόνο, τις πέτρες ή οτιδήποτε άλλο αποφασί-
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σουν.
Αυτή είναι η µέθοδος, η µέθοδος που αξιοποιήθηκε στην Κερατέα και την είδαµε να εξελίσσεται και στο Σύνταγµα χθες, ενώ
όλη την προηγούµενη περίοδο ήταν µια ειρηνική διαδήλωση, µια
ειρηνική συγκέντρωση, µια ειρηνική διαµαρτυρία ενάντια στην
πολιτική για την οποία ο καθένας πιστεύει ότι πρέπει να διαµαρτυρηθεί και στην οποία δεν υπήρχε κανένα επεισόδιο.
Αντίθετα, αυτά τα άγρια ΜΑΤ και αυτή η άγρια Κυβέρνηση δεν
έκανε ούτε µία επιχείρηση όλη αυτήν την περίοδο, δεχόµενη, βεβαίως, και την κριτική ορισµένων άλλων πτερύγων της Βουλής
και διαφόρων άλλων ανθρώπων της διανόησης, γιατί δεν επιχειρεί να καθαρίσει την πλατεία, γιατί δεν επιχειρεί να διαλύσει τους
συγκεντρωµένους, αθώους, φιλήσυχους, ύποπτους, ηµιύποπτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ οπωσδήποτε χρόνο και σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά εδώ στη Βουλή
και χθες και σήµερα και οφείλω απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας είπα, κύριε
Υπουργέ, ότι θα υπάρχει ανοχή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ωραία.
Δεύτερον, έρχεται το περίφηµο βίντεο, το οποίο έτυχε και εγώ
να το γνωρίζω και να το βλέπω ταυτόχρονα µαζί µε όλους σας.
Αναφέροµαι στο βίντεο που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό
σταθµό «ALTER». Το βίντεο αυτό δηµιουργεί και σε µένα προσωπικά πάρα πολλά ερωτηµατικά. Αντιδρώ, όπως είµαι απόλυτα βέβαιος ότι αντέδρασε οποιοσδήποτε δηµοκρατικός πολίτης.
Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι περίεργο συµβαίνει και
ζητώ να το δω ο ίδιος. Το είδα. Βεβαίως, αφού δείχνει αυτό το
οποίο πρόβαλε ο τηλεοπτικός σταθµός ALTER, βλέπω ότι ο αµέσως επόµενος, µετά τους τρεις-τέσσερις µε τις σηµαίες, τα στιλάρια και τα βαµµένα πρόσωπα, είναι ένας άλλος, τον οποίο
τυχαίνει να γνωρίζω από τα χρόνια της δικής µου αγωνιστικής
δράσης. Πρόκειται για ένα συναγωνιστή της Αριστεράς, ένα έντιµο και σεµνό αγωνιστή, το Σήφη Καυκαλά.
Τον παίρνω, λοιπόν, αµέσως τηλέφωνο και του λέω: «Σήφη, σε
παρακαλώ. Στο όνοµα της φιλίας µας, πες µου ποιοι ήταν αυτοί
που ήταν δίπλα σου;». Ο άνθρωπος µου απαντά ότι είναι αστυνοµικοί. «Είναι δικοί σας. Κατηγορηµατικά στο δηλώνω. Πρόκειται περί αστυνοµικών.».
Αυτοµάτως διατάσσω έρευνα. Ζητώ έρευνα από τον Αρχηγό
της Αστυνοµίας, ο οποίος –οφείλω να πω- αµέσως ζήτησε έρευνα προς όλες τις κατευθύνσεις, µε σκοπό να ολοκληρωθεί η
έρευνα –αν είναι δυνατόν- τις επόµενες ώρες µέσα στη νύχτα.
Πράγµατι, µέσα στη νύχτα έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν,
µε αυστηρότητα, µε σοβαρότητα, µε τις καταθέσεις, όπως επιβάλλει ο νόµος, όπως επιβάλλει το δηµοκρατικό µας πολίτευµα
και όπως επιβάλλουν οι κανόνες λειτουργίας της Αστυνοµίας.
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ποιες είναι οι πληροφορίες µέχρι στιγµής, τις οποίες καταθέτω
ενώπιόν σας;
Οι συγκεκριµένοι τρεις-τέσσερις που βρέθηκαν εκεί, αυτούς
που είδαµε µε βαµµένα πρόσωπα, ηµίγυµνους, µε κάποια σίδερα
στα χέρια, αυτοί προέρχονταν από µια επιχείρηση απεγκλωβισµού, η οποία έγινε σε µία καφετέρια στην οδό Όθωνος, όπου
ευρισκόµενοι αυτοί εκεί µε σηµαίες και τα σίδερα –όπως τους είδατε- δέχθηκαν την επίθεση αγανακτισµένων πολιτών, κάποιων
άλλων πολιτών, οι οποίοι τους εγκλώβισαν µέσα στην καφετέρια
και από εκεί βοµβάρδιζαν την Αστυνοµία µε τηλεφωνήµατα να
σωθούν.
Όπως, λοιπόν, µου αναφέρει ο Αρχηγός της Αστυνοµίας κ. Οικονόµου –και δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να µη δεχθώ την
εξήγησή του, γιατί προκύπτει και από τα στοιχεία και από τα περιστατικά- η Αστυνοµία επιχείρησε διά τη διάσωσή τους.
Βεβαίως, επειδή όλη η παρουσία τους είναι παρουσία η οποία
δηµιουργεί ερωτηµατικά –επαναλαµβάνω- σε όλους, για το λόγο
αυτό εγώ ζήτησα να συνεχιστεί και να πάει σε βάθος η έρευνα.
Αυτοµάτως, όµως, προσήλθαν οι ίδιοι, µε τηλεφώνηµα, όπου ζήτησαν να καταθέσουν, διαµαρτυρόµενοι µάλιστα, γιατί το
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«ALTER» τους θεωρεί ανθρώπους της Αστυνοµίας και τραµπούκους, δηλώνοντας ότι πρόκειται περί συνδικαλιστών της ΕΘΕΛ.
Γι’ αυτό το λόγο ζήτησα να ολοκληρωθεί η έρευνα χθες το
βράδυ. Όσους βρήκαν κατέθεσαν χθες το βράδυ, όπου επιβεβαίωσαν ότι, πράγµατι, είναι εργαζόµενοι στο χώρο της ΕΘΕΛ.
Το ίδιο επιβεβαίωσε και το συνδικάτο τους. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και άλλοι εργαζόµενοι, στους οποίους µπορώ και εγώ να
απευθύνοµαι, λόγω της δικής µας προσωπικής και πολιτικής σχέσης.
Ωστόσο, όµως, επειδή υπάρχουν οι πληροφορίες ότι ορισµένοι
εξ αυτών που βρέθηκαν εκεί στο χώρο συµµετείχαν και σε διάφορες καταδροµικές επιθέσεις µε µηχανάκια σε σπίτια πολιτικών,
γι’ αυτό το λόγο η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται πλέον
µε την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής, η οποία ήδη και µε δική
της παρέµβαση σήµερα το πρωί, διέταξε την πλήρη έρευνα
αυτής της υπόθεσης.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω και θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα
ότι οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας,
εγώ θα το καταθέσω στον Πρόεδρο της Βουλής ή σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή της Βουλής θελήσει και θα ζητήσω από τον
αρχηγό της Αστυνοµίας, εάν χρειαστεί, να προσέλθει για να
δώσει τις οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επιθυµούν τα κόµµατα.
Επειδή η προσπάθεια για να βρεις την αλήθεια είναι συστηµατική, σήµερα το πρωί καθόµουν να δω, πράγµατι, τι είναι αυτό το
λοστάρι που κρατούν. Είναι γκλοµπ; Είναι γκλοµπ αστυνοµικού;
Τι είναι; Όχι, είναι ένα σίδερο από ένα ράφι. Οι ίδιοι δίνουν τις
εξηγήσεις τους. Δεν µε απασχολούν. Αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη.
Όµως, το γεγονός ότι καταγγέλλεται από ορισµένα κόµµατα
ότι αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο χώρο της Βουλής και
πέρασαν µέσα στο χώρο, στο άβατο δηλαδή του Κοινοβουλίου,
αυτό δεν είναι αλήθεια και παρακαλώ πάρα πολύ, µε προσοχή
να ξαναδείτε το βίντεο όσοι επικαλείσθε κάτι τέτοιο, δεδοµένου
ότι οι αστυνοµικοί δεν τους επέτρεψαν να µπουν µέσα. Παρέµειναν στα κιγκλιδώµατα. Φαίνεται, όταν δει κανείς ολόκληρο το βίντεο, ότι είναι στον ίδιο χώρο µαζί µε τον Σήφη Καυκαλά και µαζί
και οι άλλοι τρεις οι οποίοι, πράγµατι, βρίσκονται εκεί στο κιγκλίδωµα. Όπως µου είπε δε ο ίδιος ο κ. Καυκαλάς, ο αστυνοµικός
διευθυντής τους έλεγε να φύγουν από εκεί και να επανέλθουν
στον κόσµο. Και αυτοί δεν ήθελαν να φύγουν. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγµή έφυγαν και επέστρεψαν στον κόσµο.
Τώρα, ποια ακριβώς είναι η υπόθεση αυτή και πώς ακριβώς
εξελίχθηκε είναι απολύτως βέβαιο ότι τίποτα δεν θα µείνει
κρυφό, είτε από τη δικαιοσύνη είτε από την έρευνα την οποία
διεξάγει η Ελληνική Αστυνοµία. Πάντως, εγώ οφείλω να µεταφέρω στο Σώµα τη διαβεβαίωση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας ότι ουδεµία σχέση έχουν οι συγκεκριµένοι άνθρωποι
µε στις αστυνοµικές αρχές και τις αστυνοµικές υπηρεσίες. Τελεία
και παύλα επί του θέµατος αυτού.
Τρίτον. Κουκουλοφόροι. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιχειρούν µε κάθε τρόπο να χρεώσουν τους κουκουλοφόρους γενικώς στην Αστυνοµία. Βέβαια, εγώ αναρωτιέµαι τι θα χρειάζονταν
οι κουκουλοφόροι στην Αστυνοµία; Ύστερα η Αστυνοµία τι είναι;
Κάποια κλειστή οργάνωση; Κάποια οργάνωση η οποία λειτουργεί
µε µυστικότητα; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν µιλούµε για
Ελληνική Αστυνοµία µιλάµε για ένα σώµα πενήντα πέντε χιλιάδων
ανθρώπων, στο οποίο σώµα λειτουργεί ο ελεύθερος συνδικαλισµός εδώ και δεκαπέντε χρόνια.
Αναρωτιέµαι, δεν υπήρξε κανένας από τους πενήντα πέντε χιλιάδες ανθρώπους αυτούς που να έχει τη µία ή την ίδια επαφή
προσωπικά, να πήρε ο ίδιος την εντολή ή όχι ή να άκουσε ότι κάποιος άλλος συνάδελφός του πήρε την εντολή για να παριστάνει
τον προβοκάτορα στις συγκεντρώσεις; Αναρωτιέµαι, δεν θα είχε
ακουστεί; Και µην µου πείτε ότι κι εσείς δεν έχετε ακούσει, γιατί
δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόµµα το οποίο να µην ενδιαφέρεται
να έχει επιρροή στο συνδικαλισµό της Αστυνοµίας. Όλοι έχουν.
Όλοι γνωρίζουν.
Ως εκ τούτου, θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Τουλάχιστον
απ’ όσο γνωρίζει η ηγεσία της Αστυνοµίας, απ’ όσο η ηγεσία της
Αστυνοµίας ελέγχει και µεταφέρει και διαβεβαιώνει την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, τέτοιου είδους πρακτικές δεν χρησιµο-
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ποιούνται από την Ελληνική Αστυνοµία.
Δεύτερον, είδα µε αποτροπιασµό, θα έλεγα, ως δηµοκρατικός
πολίτης αυτής της χώρας την επίθεση που δέχτηκε ο συνάδελφος κ. Αθανασιάδης. Απαράδεκτη, από κάθε άποψη! Αντιδηµοκρατική. Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι οι συνάδελφοι, όλων των
πτερύγων της Βουλής, καταδικάζουν µε κάθε τρόπο αυτού του
είδους την ενέργεια. Όµως κι εκεί υπάρχει βίντεο και στο βίντεο,
µπροστά στην κάµερα, υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος
την ώρα της επίθεσης βγάζει την κουκούλα, την ξεδιπλώνει και
τη φοράει.
Λοιπόν, εγώ καλώ από το Βήµα της Βουλής όσους γνωρίζουν
αυτόν τον άνθρωπο, να έρθουν και να µας πουν τι είναι αυτός ο
άνθρωπος.
Επίσης, ζητώ από εκείνους, οι οποίοι µε άθλιο τρόπο επιτέθηκαν στο συνάδελφο κ. Αθανασιάδη, να µας πουν ποιος ήταν ο
φίλος τους. Γιατί αυτές οι οµάδες που κάνουν επιδροµές σε διάφορα πολιτικά πρόσωπα, είναι ο ένας γνωστός του άλλου, είναι
πολύ στενή η σχέση µεταξύ τους. Κάποιοι, λοιπόν, τον γνωρίζουν. Κι αν δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζει κάποιος από τη γειτονιά του.
Εν πάση περιπτώσει, τα κανάλια, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν δηµοκρατική υποχρέωση να παίξουν και να ξαναπαίξουν το συγκεκριµένο βίντεο για να µάθει ο ελληνικός λαός ποιοι
είναι επιτέλους αυτοί που φορούν την κουκούλα.
Αυτήν την πραγµατικότητα, την οποία ζούµε καθηµερινά, πρέπει να την πολεµήσουµε. Και πρέπει να την πολεµήσει το δηµοκρατικό κίνηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ επίσης απ’ όλους να
έχουµε µία αυτοσυγκράτηση. Βέβαια η λέξη «αυτοσυγκράτηση»
ενοχλεί. Αυτή εξάλλου ήταν και η επιλογή της Κυβέρνησης. Χθες
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ.
Βενιζέλος διαβεβαίωσε το Σώµα, επανειληµµένως µάλιστα, ότι η
εντολή της Κυβέρνησης ήταν µία και µοναδική: αυτοσυγκράτηση, προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, της λειτουργίας της Βουλής, της λειτουργίας των θεσµών, των δικαιωµάτων
των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος των πολιτών να διαδηλώσουν ειρηνικά, µε αποτελεσµατικό τρόπο, να
εκδηλώσουν την αντίδρασή τους, την ανησυχία τους, την αγωνία
τους.
Και θα πω και δηµόσια, ενώπιον της Βουλής, κάτι το οποίο είχα
την ευκαιρία να πω και κατ’ ιδίαν στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον
κ. Τσίπρα, όταν είχε την καλοσύνη να µε επισκεφθεί στο Υπουργείο προκειµένου να συζητήσουµε τις δικές του αγωνίες για τα
θέµατα ασφάλειας της χώρας.
Τι πιστεύετε ότι συµφέρει την Κυβέρνηση και τη χώρα; Τα
ακραία γεγονότα; Οι σκηνές βίας στους δρόµους της Αθήνας;
Οι φωτιές; Οι καταστροφές ή η µαζική παρουσία του ελληνικού
λαού, το κίνηµα των πραγµατικά διαµαρτυροµένων Ελλήνων,
αυτών που πονούν από τα µέτρα, µε µαζική και καθοριστική παρουσία για να µπορούν να δίνουν και στην Κυβέρνηση τα επιχειρήµατα εκείνα ώστε να τα εκθέσει προς εκείνους που
προσπαθούν να βάλουν τη θηλιά στον ελληνικό λαό, τη θηλιά στο
λαιµό της χώρας µας; Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι κατανοούµε
όλοι ότι είναι µάλλον το δεύτερο. Συµφέρει µάλλον η µαζική και
φιλειρηνική παρουσία.
Και ερωτώ, επίσης: Γιατί, επιτέλους, επί τόσα χρόνια –µα, τόσα
χρόνια- εµφανίζονται εκείνοι, είτε µε κουκούλες είτε µε ρόπαλα
είτε µε πέτρες είτε µε µολότοφ από συγκεκριµένους χώρους ή
συγκεκριµένα συνδικάτα και δεν έχουν εµφανιστεί ποτέ από τα
µπλοκ των δυνάµεων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος ή του
ΠΑΣΟΚ ή από τις άλλες δυνάµεις των συνδικάτων, τα οποία
έχουν πλειοψηφία; Για ποιο λόγο; Τι συµβαίνει; Υπάρχει αδυναµία περιφρούρησης; Υπάρχει αδυναµία ελέγχου των ανθρώπων;
Τότε πρέπει να προβληµατιστούµε. Γιατί το µείζον, η βασική υποχρέωση κάθε πολιτικού φορέα, κάθε συνδικάτου, που καλεί το
λαό, τον φιλήσυχο και ειρηνικό λαό, να διαδηλώσει, είναι να περιφρουρήσει και το χώρο του, είναι να περιφρουρήσει τη διαδήλωση, είναι να περιορίσει την εκδήλωση της διαµαρτυρίας. Κι
αυτό ακριβώς το δικαίωµα της διαδήλωσης, της απεργίας, της
ειρηνικής διεκδίκησης, του συνθήµατος, της φωνής, είναι δικαίωµα το οποίο η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΣΟΚ το διασφαλίζουµε απόλυτα, γιατί αυτή είναι η δέσµευσή
µας απέναντι στον ελληνικό λαό.
Ακούσατε χθες, όλες τις ώρες -και ευαισθητοποιήθηκε και ο
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κριτσωτάκης επικοινώνησε µαζί µου για να µου µεταφέρει την αγωνία των ανθρώπων, οι οποίοι µετέφεραν τα
µηνύµατα- ότι υπάρχουν εγκλωβισµένοι στο µετρό. Απευθύνθηκα
αµέσως στο συνάδελφο Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο –ο οποίος
θα πάρει µετά το λόγο και θα σας δώσει εκείνος τις εξηγήσεις –
για να δούµε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά η πραγµατικότητα είναι
ότι ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες.
Παρ’ όλα αυτά, είδαµε στα κανάλια «στείλτε γιατρούς, στείλτε
φαρµακευτικό υλικό» και διάφορα άλλα. Ξέρετε, στο µετρό περνάνε και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι µόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν
τη δυνατότητα να περνάνε µηνύµατα µέσα από τα sms. Υπάρχουν και άνθρωποι του δικού µας πολιτικού χώρου οι οποίοι περνούν και κοιτούν. Οι δικοί µας, λοιπόν, άνθρωποι που πέρασαν
από κει µας είπαν ένα πράγµα: ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι
είχαν αναπνευστικά προβλήµατα στην αρχή και οι οποίοι µεταφέρθηκαν διά του µετρό στα νοσοκοµεία. Οι υπόλοιποι, όµως,
που ήταν µέσα εκεί ήταν διαδηλωτές µε µάσκες ακριβότερες από
τις µάσκες που χρησιµοποιεί η Αστυνοµία και οι οποίοι ξεκουράζονταν προκειµένου να φύγουν και να επανέλθουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Παρά τις επανειληµµένες εκκλήσεις από τα
µεγάφωνα της διοίκησης του µετρό, ουδείς εξ αυτών ήθελε να
φύγει από κει. Ο καθένας µπορεί να βγάλει τα συµπεράσµατά
του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι
ολόκληρος ο ελληνικός λαός -και η Κυβέρνηση βεβαίως- θλίβεται
από τις εικόνες που είδαµε χθες. Προσωπικά θα το πω απλά
όπως το νιώθω: Κάνω το σταυρό µου κάθε µέρα για να µην επιβεβαιωθούν εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν εδώ και µήνες –και φαίνεται- το άσπρο φανελάκι µε το αίµα του νεκρού. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα, όσο και αν είναι σκληρή, αλλά είναι φανερό ότι
κάποιοι επιδιώκουν θύµατα, επιδιώκουν νέους ήρωες και αυτό
δεν πρέπει να το επιτρέψουµε. Η δηµοκρατία µας δεν πρέπει να
το επιτρέψει. Η δηµοκρατία είναι δηµοκρατία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι για εκείνους οι οποίοι κρατούν την ελληνική
σηµαία και δηµιουργούν κάποια αισθήµατα αντίδρασης από ορισµένους άλλους και κάποιοι άλλοι που κρατούν µαζί µε την ελληνική σηµαία και τη δική τους παραταξιακή σηµαία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και τον αγκυλωτό σταυρό.
Υπήρξε σηµαία µε αγκυλωτό σταυρό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, αν κινδύνευε η ζωή αυτού που είχε στη φανέλα
του τον αγκυλωτό σταυρό, η Αστυνοµία θα ήταν εκεί για να του
σώσει τη ζωή. Για όλους είναι η Αστυνοµία. Δεν υπάρχει διάκριση
για κανέναν.
Εκείνο που ζητώ είναι αυτοσυγκράτηση και ευθύνη απ’ όλους.
Δεν έχει απολύτως κανένα νόηµα να ακούω διαρκώς από ορισµένα κόµµατα και από ορισµένες πλευρές της Βουλής για την
αδυναµία της Κυβέρνησης και την ανικανότητα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού και την ίδια ώρα να
µεταφέρουµε διά εκπροσώπων τους τα συγχαρητήρια στον Αρχηγό της Αστυνοµίας για τη µεγάλη επιτυχία χθες να κρατηθεί
και να λειτουργήσει η Βουλή. Αυτό δεν είναι έντιµο. Χαρακτηρίστε το εσείς όπως θέλετε. Εγώ αρκούµαι σ’ αυτό. Δεν είναι έντιµο γιατί η πραγµατικότητα είναι ότι χιλιάδες αστυνοµικοί επί
µέρες δέχονται να εφαρµόζουν την επιλογή της Κυβέρνησης που
είναι αυτοσυγκράτηση και προστασία των δηµοκρατικών δικαιωµάτων µε σοβαρότατο σχεδιασµό, µε επιτελικό σχεδιασµό και
αυταπάρνηση, γνωρίζοντας τις τακτικές του µαζικού κινήµατος
στις περιπτώσεις που υπάρχουν οµάδες τέτοιες που προσπαθούν να παρασύρουν το µαζικό κίνηµα στο πλαίσιο των κανόνων
του αντάρτικου πόλης για το πώς θα αντιδράσουν, πού επιχειρείται αντιπερισπασµός και ποιος είναι ο τελικός στόχος.
Πάντως ο τελικός στόχος χθες δεν ήταν ούτε να πετάνε πέτρες ούτε να δηµιουργούν αδιέξοδα στους δρόµους και στις γωνίες. Αυτό ήταν το επιχείρηµα για να αναγκάσουν την Αστυνοµία
να σπάσει την αλυσίδα γύρω από τη Βουλή και να επιτρέψουν να
εισέλθουν στη Βουλή –γιατί αυτός ήταν ο στόχος τους- να στα-
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µατήσει η ψηφοφορία, να µην ψηφιστεί ο νόµος, να χρεοκοπήσει
η χώρα.
Είναι πολλά τα λεφτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
έχουν επενδυθεί στη χρεοκοπία της χώρας. Πάντως χθες αυτοί
που είχαν επενδύσει τα χάσανε, όπως τα χάσανε και εκείνοι που
επένδυσαν πολιτικά τόσο στη χρεοκοπία της χώρας όσο και στη
διάσπαση του ΠΑΣΟΚ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Γενική
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µία δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν µπορείτε να κάνετε τη δήλωση. Δεν υπάρχει διαδικασία για να κάνετε δήλωση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν έχουν µιλήσει καθόλου οι Βουλευτές. Εάν η παρουσία των Βουλευτών είναι περιττή, να µας το
πείτε. Πρέπει να µιλήσουν κάποτε και οι Βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχω δώσει το λόγο
στην κ. Παπαρήγα. Δεν υπάρχει καµµία άλλη διαδικασία, παρά
να µιλήσει η κ. Παπαρήγα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Μην µε παρακαλείτε...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Έχει ζητήσει το λόγο η κ. Παπαρήγα, κύριοι συνάδελφοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Παπαρήγα,
έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος): Όταν
ανεβαίνουµε εµείς στο Βήµα, θυµούνται όλοι τα διαδικαστικά.
Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε µπερδέψει λίγο
την πρώτη και τη δεύτερη ηµέρα. Αυτή είναι η αίσθησή µου. Τα
πρώτα µε τα οποία ξεκινήσατε, το βίντεο µε το Θεοδωράκη ή τα
τελευταία ψάξτε τα καλύτερα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Το βίντεο ήταν της πρώτης ηµέρας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος):
Κάπως είναι µπερδεµένα τα πράγµατα, γιατί µείναµε µε την εντύπωση ότι ορισµένα που είπατε αφορούσαν το χθες, το προχθές, αλλά λίγο µπερδεµένα. Εν πάση περιπτώσει, έδωσα
συνέντευξη το πρωί. Παίρνω το λόγο, γιατί θέλω να επαναλάβω
ορισµένα πράγµατα και µε την παρουσία σας, γιατί στη συνέντευξη Τύπου κάνεις µονόλογο βέβαια.
Στη συνέντευξη Τύπου αναφέραµε ότι επρόκειτο για ένα καλά
µελετηµένο, επεξεργασµένο, προσαρµοσµένο σχέδιο, που δεν
ήταν καινούργιο, ένα µελετηµένο πολιτικά από την Κυβέρνηση
σχέδιο εκφοβισµού του κόσµου και τσακίσµατος του κινήµατος.
Βεβαίως, επιχειρησιακά την ευθύνη την είχαν η Αστυνοµία και
οι µηχανισµοί. Υπάρχουν κρατικοί µηχανισµοί, υπάρχουν παρακρατικοί που ακουµπούν στο κράτος -δεν υπάρχει παρακρατικός
µηχανισµός έξω από το κράτος- και υπάρχουν, ενδεχοµένως, και
άλλοι µηχανισµοί που τους ξέρετε και τους καλύπτετε.
Θέλω να ξεκαθαρίσω τι σηµαίνει για εµάς η έννοια «προβοκάτσια». Εµείς τουλάχιστον χρησιµοποιούµε την έννοια «προβοκάτσια», όταν καταφέρνουν οι διάφοροι κρατικοί και παρακρατικοί
µηχανισµοί να προσεταιριστούν αθώους ανθρώπους, τµήµατα
του λαού ενδεχοµένως, απλούς ανθρώπους που παρασύρονται.
Αυτή είναι η έννοια της προβοκάτσιας. Προβοκάτσια δεν κάνει
αυτός καθεαυτός ο αυταρχισµός της Αστυνοµίας και η κρατική
καταστολή. Στην προβοκάτσια µπάζουν απλούς αθώους ανθρώπους, αξιοποιώντας ένστικτα, αισθήµατα, διαφωνίες κ.λπ.. Αυτά,
λοιπόν, που θα πούµε αφαιρούν από τη µέση ανθρώπους που
µπορεί να παρασύρθηκαν σε κάποιο σχεδιασµό. Με αυτούς θα
µιλήσουµε ιδεολογικά, πολιτικά, µε οποιονδήποτε τρόπο. Δεν
τους εντάσσουµε στο σχεδιασµό.
Η προβοκάτσια πετυχαίνει, λοιπόν, όταν µπουν απλοί και
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αθώοι άνθρωποι σε αυτήν την υπόθεση. Παραδείγµατος χάριν,
κύριε Υπουργέ, είπατε ότι στο µετρό υπήρχαν οι κουκουλοφόροι
που ξεκουράζονταν και δεν υπήρχαν τραυµατίες. Όταν κάναµε
την παρέµβαση και µας διαβεβαιώσατε, εµείς στείλαµε τρεις γιατρούς και µία νοσηλεύτρια. Δεν είναι σωστή η εικόνα που µεταφέρατε. Σας τη µετέφεραν λάθος. Όντως, µέσα στο µετρό
υπήρχαν και αυτοί που λέτε, που ξεκουράζονταν για να πάρουν
δυνάµεις ή δεν ξέρω γιατί. Στο πρόχειρο ιατρείο, όµως, που
έγινε, υπήρχαν τραυµατίες εκείνη την ώρα. Ήταν τριάντα ή σαράντα τραυµατίες από τζάµια και άνθρωποι µε αναπνευστικά
προβλήµατα. Από τους τέσσερις ανθρώπους που στείλαµε εµείς,
οι οποίοι ήταν και συνδικαλιστές, οι δύο παρέµειναν. Γιατί παίρνετε την άλλη εικόνα, ότι δηλαδή ήταν µόνο κουκουλοφόροι; Είτε
σε εσάς δεν τα µεταδίδουν κανονικά είτε, για να το πω καθαρά,
είστε αφελής.
Προβοκάτσια υπήρχε, λοιπόν, πολιτικά επεξεργασµένη -το ξαναλέµε- από την Κυβέρνηση και επιχειρησιακά από την Αστυνοµία. Τώρα, εάν υπάρχουν α’, β’, γ’, δ’ θύλακες της Αστυνοµίας,
εµείς δεν έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε ΕΔΕ.
Θα σας πω και µία άλλη πλευρά. Όταν έγιναν τα γεγονότα της
MARFIN και ακούστηκε το σύνθηµα «η Βουλή να καεί», που τότε
επιρρίφθηκε η ευθύνη στο Κοµµουνιστικό Κόµµα και ξέρετε τι
είχε γίνει εκείνες τις ηµέρες, τις επόµενες ηµέρες οι εφηµερίδες
ήταν γεµάτες φωτογραφίες που έδειχναν τους γνωστούς ακροδεξιούς ή µεσοδεξιούς ή δεν ξέρω τι άλλο, από συγκεκριµένο
πολιτικό χώρο, που πρωτοστατούσαν σε επεισόδια.
Πού το ξέρουµε εµείς; Εµείς δεν έχουµε φακέλους. Μέλη,
όµως, του κόµµατος µάς έλεγαν: Αυτός ανήκει σε αυτό το κόµµα
και είναι φύλακας στο τάδε εργοστάσιο. Της Ελευσίνας, της Κερατέας κ.λπ..
Βεβαίως, εµείς δεν πήγαµε στην Αστυνοµία να δείξουµε ποιοι
ήταν αυτοί. Δεν τους είδε κανένας από το Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης;
Επισκεφτήκαµε τον κ. Χρυσοχοΐδη –σας λέω τώρα συγκεκριµένα- επειδή είχαµε πανελλαδικό κοµµατικό συλλαλητήριο και
ξέραµε ότι υπήρχε συγκεκριµένος πολιτικός χώρος –και επίσηµος και εξωθεσµικός- ο οποίος ήθελε να βάλει ανθρώπους µέσα
στη συγκέντρωση µε σκοπό να πετάξουν µία µολότοφ και να κάνουν επεισόδια -όχι να καταγράψουν ποιοι ήταν στο συλλαλητήριο- για να δηµιουργηθεί η αίσθηση ότι µέσα από τους κόλπους
του ΚΚΕ ξεπηδάνε γεγονότα, ότι το ΚΚΕ δεν είναι το κόµµα που
καταφέρνει περιφρούρηση.
Πήγαµε, λοιπόν, επίσκεψη στον κ. Χρυσοχοΐδη επίσηµα ως
κόµµα και ζητήσαµε δύο πράγµατα. Το ένα ήταν να µας πει το
πρόγραµµα του κ. Ερντογάν, γιατί εκείνες τις ηµέρες συνέπεσε
να έρθει ο Ερντογάν στην Ελλάδα και δεν θέλαµε να µπλεχτούµε
µε την επίσηµη επίσκεψη του Ερντογάν. Το δεύτερο που ζητήσαµε ήταν η Αστυνοµία να µείνει µακριά από το συλλαλητήριο
του ΚΚΕ, πάρα πολύ µακριά -δεν θέλαµε περιφρούρηση- γιατί
δεν είχαµε εµπιστοσύνη. Και φυσικά ο κ. Χρυσοχοΐδης τα τήρησε. Κι έγινε πανελλαδικό κοµµατικό συλλαλητήριο, µε την επίσκεψη του κ. Ερντογάν, όπου υπήρχαν µια σειρά από οµάδες
που ήθελαν να διαδηλώσουν, και δεν άνοιξε µύτη.
Να ξεκαθαρίσουµε, όµως, και το εξής πράγµα: Τα κόµµατα,
το κίνηµα οφείλουν να αυτοπεριφρουρούνται, να µη θεωρούν ότι
η περιφρούρηση είναι αυταρχισµός. Και να µη λένε ότι το ΚΚΕ
είναι το κόµµα του χαφιέ, γιατί η περιφρούρηση ισοδυναµεί µε
αυταρχισµό, σταλινισµό, χαφιεδοκρατία και δεν ξέρω τι και η µη
περιφρούρηση είναι ελευθερία.
Σε καµµία, όµως, περίπτωση αυτές τις απόψεις εµείς δεν τις
βάζουµε στο ίδιο τσουβάλι µε τους κρατικούς και παρακρατικούς
µηχανισµούς που έχουν το δικό τους σχέδιο.
Από αυτήν την άποψη υπήρχε, ανάµεσα στα άλλα, το εξής σχέδιο που εµείς το πληροφορηθήκαµε την παραµονή του διηµέρου
και γι’ αυτό το λόγο είχαµε την άλφα ή τη βήτα τακτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της Γενικής Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του ΚΚΕ)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο ήταν το εξής: Να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις,
είτε ουσιαστικής είτε φαινοµενικής σύγκρουσης του ΠΑΜΕ –και
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το σχέδιο είναι µόνο στις απεργίες- µε αγανακτισµένους. Αυτοί
οι αγανακτισµένοι είµαστε βέβαιοι ότι δεν ήταν οι απλοί αγανακτισµένοι. Θα ήταν οι προβοκάτορες της Αστυνοµίας και άλλων
κέντρων. Να εµφανιστεί, λοιπόν, ότι το ΠΑΜΕ συγκρούεται µέσα
στην πλατεία Συντάγµατος µε τους αγανακτισµένους, για να δικαιολογηθεί η επέµβαση της Αστυνοµίας.
Αυτό ήταν το σχέδιο και τις δύο ηµέρες.
Εν πάση περιπτώσει, είτε θα γινόταν αυτή η σύγκρουση µέσα
στο Σύνταγµα και η Αστυνοµία θα ερχόταν για να παρέµβει και
θα έλεγαν «εµφύλιος πόλεµος µέσα στο Σύνταγµα» ή αν το
ΠΑΜΕ ή το ΚΚΕ κατευθύνει τις δυνάµεις του να µην µπουν µέσα
στο Σύνταγµα για να αποφύγουµε το σχέδιο της Αστυνοµίας, να
αρχίσει να γράφεται: «Το ΚΚΕ είναι ένα καλά περιφρουρηµένο
κόµµα», να λέει το ΠΑΣΟΚ και οι διάφοροι φιλοσοφούντες να
λένε: Το ΚΚΕ είναι συστηµικό κόµµα και φοβισµένο να συγκρουστεί µε την Αστυνοµία.
Η σύγκρουση δεν θα ήταν µε την Αστυνοµία. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα να συγκρουστούµε µε την Αστυνοµία όταν χρειαστεί. Η σύγκρουση θα ήταν φαινοµενικά µε τους αγανακτισµένους του Συντάγµατος. Ούτε τέτοια σύγκρουση θα είναι,
διότι και οι αγανακτισµένοι στο Σύνταγµα, που δεν συµφωνούν
µε το ΚΚΕ, δεν θα µας αντιµετώπιζαν έτσι. Θα µας αντιµετώπιζαν
ιδεολογικά, πολιτικά.
Τέτοιο σχέδιο –το καταγγέλλουµε- υπήρχε. Και µη µας πείτε
ότι είναι της φαντασίας µας.
Τέλος, να καταθέσω αυτό το χαρτί που δώσαµε και στους δηµοσιογράφους. Το έχουµε βγάλει στη δηµοσιότητα στις 8/9/2002
στον κυριακάτικο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» µε τίτλο: «Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για το χειρισµό των πληροφοριοδοτών».
Υπάρχει, λοιπόν, αναλυτικός σχεδιασµός της Europol, που σηµαίνει ότι ισχύει και για την Ελληνική Αστυνοµία, που µιλάει για
τη δηµιουργία, προσέξτε, όχι τη δηµιουργία πληροφοριοδοτών.
Αυτοί ήταν πάντα. Οι πληροφοριοδότες θα µπαίνουν όχι µόνο
στο χώρο των ναρκωτικών ή του οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά
και στις διαδηλώσεις και τους δίνεται εντολή να συµµετέχουν.
Επιτρέπεται, δε, ο πληροφοριοδότης να συµµετάσχει σ’ ένα έγκληµα, το οποίο άλλοι ήδη προσπαθούν να διαπράξουν, που σηµαίνει συµµετοχή. Κι αυτό ισχύει και για «κουκουλοφόρους»
αστυνοµικούς για τις διαδηλώσεις και όχι µόνον όσον αφορά το
να µπαίνουν σε οµάδες που έχουν σχέση µε τη διακίνηση ναρκωτικών.
Θα µου πει τώρα ο κ. Παπουτσής: «Ναι, προκειµένου να πιάσουµε το οργανωµένο έγκληµα, συµµετέχουν σε κάποια ενέργεια».
Βεβαίως εδώ λέει, εάν συλληφθούν, πώς θα έχουν καθεστώς
προστασίας ή και καταδίκης.
Αυτό το έγγραφο το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κι εµείς λέµε το εξής πράγµα. Ωραία. Για την Αστυνοµία η Europol έχει την άποψη ότι πρέπει να συµµετέχει και στην πραγµατοποίηση των εγκληµάτων, δηλαδή στο χτύπηµα των διαδηλωτών. Μπορείτε να µου πείτε πόσοι έχουν πιαστεί από τους προβοκάτορες που λέτε; Δεν µιλάµε γι’ αυτούς που έχουν µία ιδεολογική άποψη, που αυτοί πρέπει να αντιµετωπιστούν διαφορετικά. Μπορείτε να µου πείτε πόσοι προβοκάτορες έχουν πιαστεί; Ακούµε ότι συνελήφθησαν εκατό και κρατήθηκαν δύο.
Ποιος µου λέει, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι κουκουλοφόροι απ’ αυτούς που συλλαµβάνονται δεν αφήνονται ελεύθεροι διότι έχουν
το καθεστώς προστασίας;
Τέλος, θα σας πω το παράδειγµα, τη µαρτυρία που την είπαµε
ως κόµµα και µας γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια, όταν
ήρθε ο Κλίντον στην Ελλάδα. Εκεί όντως, µε απόφασή µας, ναι,
κάναµε ένα βήµα να προχωρήσουµε, όχι για να πάµε στο Προεδρικό Μέγαρο και να εµποδίσουµε τον Κλίντον, αλλά κάναµε
ένα βήµα γιατί δεν µπορούσε η αµερικάνικη πρεσβεία να µας πει
µέχρι πού θα πηγαίναµε. Κι εκεί πέρασαν προβοκάτορες -µπροστά στα µάτια µου έγινε και των Βουλευτών του ΚΚΕ και το κα-
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ταγγείλαµε- ντυµένοι κουκουλοφόροι, µαυροντυµένοι, µέσα από
το σώµα των αστυνοµικών, µε το χέρι έτσι, τη χούφτα, και δείχνανε µε τη χούφτα κάτι. Κι έτσι πονηρευτήκαµε κι εµείς, γιατί οι
αστυνοµικοί δεν ξέρανε ποιοι είναι αυτοί οι µαυροφόροι που περνάνε και πήγαιναν να τους εµποδίσουν. Είχαν το χέρι έτσι και
είχαν ταυτοτητούλα που τη δείχνανε. Κι αυτοί πήγαν και σπάσανε
και έκαψαν, αν θυµάµαι καλά, στην Πανεπιστηµίου. Αυτά τα καταγγείλαµε τότε και δεν έγινε τίποτα. Θα µας έλεγαν ότι «ναι,
ήταν πληροφοριοδότες, για να πιάσουµε…» Τι να πιάσετε; Το
ΚΚΕ το είχατε µπροστά σας εκείνη την ώρα, που έκανε το βήµα
µπροστά. Και ήµαστε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ κι όλα
τα στελέχη του ΚΚΕ. Τι πληροφοριοδότες θέλατε; Μάσκα βάλαµε; Εµείς κάναµε ένα βήµα µπροστά. Δεν θα πηγαίναµε στην
αµερικανική πρεσβεία. Κάναµε ένα βήµα µπροστά και µας χτυπήσατε. Εµείς όµως, κάναµε ένα βήµα µπροστά. Δεν κάψαµε τίποτα. Φάγαµε δακρυγόνα. Αυτοί πέρασαν µέσα από την Αστυνοµία µε το έτσι θέλω.
Τα έχουµε καταγγείλει δέκα χιλιάδες φορές. Τους «φουσκωτούς» δεν τους βλέπετε, τους προβοκάτορες δεν τους βλέπετε.
Βλέπετε µόνον κάποιους ανθρώπους που κακώς θεωρούν ότι
άµα σπάσουν µια βιτρίνα θα πέσει η Κυβέρνηση και θα γίνει επανάσταση. Την κύρια ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση. Δηµιουργεί
θύλακες και προβοκάτσιες, που µπορεί να παρασύρουν και
απλούς ανθρώπους.
Από εκεί και πέρα, µε τις άλλες πολιτικές δυνάµεις αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα ιδεολογικά και πολιτικά. Και να σας πω και
κάτι; Εκθειάζετε το ΚΚΕ γιατί νοµίζετε, επειδή έχουµε χάσµα διαφορών µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα επωφεληθούµε και θα χτυπήσουµε.
Όταν πρόκειται να κάνουµε κριτική θα την κάνουµε, αλλά σε καµµία περίπτωση δεν πρόκειται να παίξουµε αυτό το παιχνίδι. Την
ευθύνη της προβοκάτσιας την έχει η Κυβέρνηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρία Παπαρήγα, γνωρίζετε ότι τιµώ ιδιαίτερα κι εσάς και τους
αγώνες του κόµµατος και την προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία. Συµµερίζοµαι τα βιώµατα του δηµοκρατικού κινήµατος
στη χώρα από τη δράση προβοκατόρων των Σωµάτων Ασφαλείας στο παρελθόν. Θέλω όµως εκ µέρους της Κυβέρνησης κι
εκ µέρους του Πρωθυπουργού να σας διαβεβαιώσω ότι µε Πρωθυπουργό το Γιώργο Παπανδρέου και την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, προβοκάτορες στην Ελληνική Αστυνοµία δεν πρόκειται
να υπάρξουν, δεν πρόκειται να δράσουν, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Και όπως είχα την ευκαιρία εγώ προσωπικά να διαβεβαιώσω
τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι οποίοι µε επισκέφθηκαν στο
γραφείο µου ότι έδωσα την ίδια διαβεβαίωση και εδώ ενώπιον
της Βουλής, σας ζητώ, όπου βρεθείτε, όπου υπάρξει, όπου συλληφθεί προβοκάτορας της Αστυνοµίας, ο οποίος δρα εν µέσω
διαδηλώσεων και λαϊκών κινητοποιήσεων θα είµαι ο πρώτος, ο
οποίος θα τον οδηγήσω στη δικαιοσύνη. Θέλω να είµαι απολύτως σαφής. Αυτήν την πραγµατικότητα και αυτή η πολιτική και
ιδεολογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κανένας δικαίωµα να
την αµφισβητεί.
Εάν υπάρχουν στοιχεία, µαζί µε εµάς, µαζί µε τον Πρωθυπουργό, µαζί µε εµένα, στον εισαγγελέα αµέσως, στον αρχηγό
τους ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά οργανωµένα σχέδια από πλευράς της Κυβέρνησης, που εποπτεύει, ανέχεται, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τη λειτουργία του παρακράτους, ξεχάστε το!
Η Αστυνοµία σήµερα, λειτουργεί τουλάχιστον –το επαναλαµβάνω µε αυτό που εγώ γνωρίζω και αυτό που µπορώ να ελέγξω,
όπως και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στην οποία υπαινιχτήκατε για την οποία έχω την ευθύνη, λειτουργούν- µέσα στο
πλαίσιο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, των κανόνων του
νόµου και του ελληνικού Συντάγµατος.
Από κει και πέρα είµαστε εµείς εκείνοι, οι οποίοι θα καταδικάζουµε και τα περιστατικά αυθαιρεσίας και εµείς εκείνοι, οι οποίοι
µε τον οποιονδήποτε τρόπο θα αποδεχθούµε τις οποιεσδήποτε
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τεκµηριωµένες απόψεις, προκειµένου να οδηγήσουµε τέτοια περιστατικά στον εισαγγελέα και στη δικαιοσύνη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας Της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κυρία Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Ή
είστε αφελής ή συγκαλύπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξιος Τσίπρας.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε
Υπουργέ, γνωρίζετε µια παροιµία που λέει: «Εκεί που µας χρωστάγαν µας πήραν και το βόδι;» Κάπως , έτσι και εσείς τώρα.
Είχα την αίσθηση…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Επιβεβαιώνεται η παροιµία καµµιά φορά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Επιβεβαιώθηκε σήµερα µε την οµιλία σας, διότι ειλικρινά εµείς
αποχωρήσαµε από την Αίθουσα -αν δεν ερχόσασταν εσείς να δώσετε εξηγήσεις- γι’ αυτό το πογκρόµ της βίας και της καταστολής
που υπέστησαν ειρηνικοί διαδηλωτές, νέα παιδιά, ηλικιωµένες
γυναίκες, ανήµποροι άνθρωποι στα καροτσάκια, ακόµα και οι δύσµοιροι αθλητές των Special Olympics στο Μοναστηράκι, ζητώντας να έρθετε εδώ να δώσετε κάποιες εξηγήσεις εκτιµώντας και
εσάς προσωπικά και τα δηµοκρατικά σας φρονήµατα και την
ιστορία σας. Και περιµέναµε σήµερα εδώ κάτι να µας πείτε.
Ακόµα και οι συνδικαλιστές των οµιλητών, οι κύριοι Φωτόπουλος και Καραδήµας, πριν από λίγο ζήτησαν συγγνώµη από τον
ελληνικό λαό γι’ αυτά τα αποτρόπαια που έπραξαν συνάδελφοι
τους, απέναντι στους ειρηνικούς διαδηλωτές χθες στην πλατεία
Συντάγµατος. Και εσείς δεν είχατε να πείτε µια λέξη.
Και µάλιστα οι συνδικαλιστές της Αστυνοµίας, τους οποίους
εµείς επανειληµµένως τους έχουµε συναντήσει -γιατί εµείς δεν
θεωρούµε τους αστυνοµικούς εχθρούς του λαού, τους θεωρούµε παιδιά του λαού- και θεωρούµε ότι δεν µπορείτε να τους
φτιάχνετε ως πραίτορες να επιτίθενται απέναντι στους πολίτες.
Αλλά αν δεν είχαν στολή θα βρίσκονταν και αυτοί απέναντι µε
τους διαδηλωτές. Είπαν, λοιπόν, και µίλησαν οι συνδικαλιστές
της Αστυνοµίας για ανάγκη να επιρριφθούν ευθύνες και να υπάρξει και αντικατάσταση προσώπων, αυτοί τουλάχιστον που έδωσαν τις εντολές, γι’ αυτό το πογκρόµ της βίας. Και εσείς εδώ
µεγάλα λόγια, που δυστυχώς ούτε οι ίδιοι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης σας δεν τα πιστεύουν, ότι δήθεν όσο υπάρχει ΠΑΣΟΚ,
Παπανδρέου, ο ήλιος ο πράσινος –δεν ξέρω τι- δεν θα υπάρχουν
θύλακες ακροδεξιάς στην Αστυνοµία.
Και λέω Υπουργοί, γιατί άκουσα και τη συνέντευξη του κ. Σκανδαλίδη, ο οποίος µίλησε σαφώς για συνεργασία κράτους-παρακράτους, που πρέπει να εξιχνιαστεί.
Κύριε Υπουργέ, αλήθεια, η γραµµή άµυνας περιφρούρησης
της Βουλής φθάνει µέχρι τον Μπαϊρακτάρη; Η γραµµή άµυνας
περιφρούρησης της Βουλής φθάνει µέχρι το Θησείο, το Μοναστηράκι, την Κολοκοτρώνη; Αλήθεια, αυτούς που απεγκλώβισε
η Αστυνοµία χθες και τους φέρθηκε µε το γάντι και τους έβαλε
και στο προαύλιο της Βουλής για τους προστατεύσει, γιατί τους
φερόταν τόσο καλά, ενώ σε κάποιους άλλους φέρθηκε µε πρωτοφανή βία;
Ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Χαρίσης είναι µε εννιά ράµµατα στο νοσοκοµείο. Δεν είναι κουκουλοφόρος ούτε φόρεσε
ποτέ στη ζωή του κουκούλα. Ο δηµοσιογράφος της ΕΣΗΕΑ, ο
Δηµήτρης Τρίµης, δεν είναι κουκουλοφόρος ούτε ποτέ στη ζωή
του φόρεσε κουκούλα. Είναι µε σπασµένο χέρι!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο αρχηγός τους είναι! Δεν
τα λέτε καλά!
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-
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δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εντάξει,
κάτσε κάτω εσύ τώρα. Βγήκες τώρα να υποστηρίξεις την Κυβέρνηση!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο αρχηγός των κουκουλοφόρων είναι! Ο Τρίµης είναι ο αρχηγός τους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη.
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Γεωργιάδη, υποστηρίζεις την Κυβέρνηση! Έχετε γίνει ένα. Χθες
δρούσαν τα αγαπηµένα σας παιδιά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο αρχηγός τους είναι!
ΑΛΕΞIOΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τα παιδιά
της ακροδεξιάς δρούσαν χθες χέρι-χέρι µαζί µε της δυνάµεις της
Αστυνοµίας. Και εγώ δεν αναφέροµαι µονάχα στον Υπουργό,
αναφέροµαι συνολικά στην Κυβέρνηση.
Αναφέροµαι κυρίως και σε πολλούς εκ των Βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας που γνωρίζω ότι δεν µπορεί να έχουν
πουλήσει την ψυχή τους στο διάβολο. Έχουν κάποια δηµοκρατικά αντανακλαστικά, διότι βρέθηκαν µέσα στους αγώνες αυτού
του λαού στο παρελθόν για δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη
και ξέρουν ποιες είναι, από πού προέρχονται αυτές οι οµάδες
του παρακράτους και ποιος είναι ο στόχος τους.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε συλλέξει µια σειρά από περιστατικά
ωµής και απρόκλητης βίας, µια σειρά από περιστατικά αγαστής
συνεργασίας ΜΑΤ και κουκουλοφόρων. Διότι η τεχνολογία
βοηθά σε αυτό, όπως καλά γνωρίζετε, διότι ακόµα και ο τελευταίος συµπολίτης µας µπορεί µε τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου να καταγράφει αυτές τις στιγµές. Βρίθει το διαδίκτυο από
τέτοια βίντεο.
Σήµερα το πρωί επικοινώνησα µε τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, τον κ. Τέντε και αύριο το πρωί θα καταθέσω µηνυτήρια
αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Διότι αυτό που συνέβη χθες
στους δρόµους της Αθήνας ήταν η κατάλυση της δηµοκρατίας.
Διότι αυτό που συνέβη χθες ήταν αντιδηµοκρατική εκτροπή και
κάποιοι έχουν ευθύνη γι’ αυτήν την εκτροπή.
Αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριµένο περιστατικό. Εγώ µπορώ
να σας πω δεκάδες άλλα. Τι έχετε, αλήθεια, να πείτε, κύριε
Υπουργέ, για το περιστατικό της ωµής βίας ενός άνδρα των ΜΑΤ
που χτυπά στο κεφάλι, στη µέση της πλατείας Συντάγµατος,
έναν άνδρα που ούτε κουκούλα φοράει ούτε απειλητικός ήταν
εναντίον του, παρά τον εκλιπαρεί «µη µε χτυπήσεις» και εκείνος
τον αφήνει αιµόφυρτο;
Εσείς που µας λέτε ότι αγωνιάτε για να µην τρέξει σταγόνα
αίµα, ξέρετε πόσο αίµα χύθηκε χθες; Από τύχη δεν θρηνούµε θύµατα. Εκατοντάδες ήταν οι κλήσεις ασθενοφόρων που δεν µπορούσαν να προσέλθουν. Πόσο µίσος µπορεί να έχει αυτός ο
άνθρωπος; Πόσο µίσος µπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος απέναντι στη ζωή, απέναντι στην ίδια τη δηµοκρατία; Και εσείς από
αυτό εδώ το Βήµα δεν αναγγείλατε ούτε µια κύρωση για όλους
αυτούς που χθες υπερέβησαν εαυτόν και παρέβησαν βεβαίως το
καθήκον τους; Διότι καθήκον τους είναι να προστατεύουν τον πολίτη, όχι να επιτίθενται απέναντι στους πολίτες.
Υπήρξαν δεκάδες καταγγελίες απλών πολιτών που καθόντουσαν στο εστιατόριο «Μπαϊρακτάρης», δεκάδες καταγγελίες ότι
δέχθηκαν επίθεση βίας από τις δυνάµεις των µοτοσικλετιστών
χωρίς κανένα λόγο!
Αυτή, κύριε Παπουτσή, είναι η αυτοσυγκράτηση την οποία επιδείξατε; Βαράγανε στις ταβέρνες και στα µανάβικα. Αυτή είναι η
αυτοσυγκράτηση; Φανταστείτε, δηλαδή, να µην είχατε ζητήσει
και αυτοσυγκράτηση.
Βεβαίως, τα χηµικά µε ηµεροµηνία λήξης 1997 –έχουν συλλέξει αρκετοί πολίτες πολλά από αυτά, είχαµε καταγγελίες χθες
και από τον Ιατρικό Σύλλογο- απαγορεύονται σε πολεµικές συρράξεις, όχι σε διαδηλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν µέµφοµαι κατά του κ.
Παπουτσή, κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η µοίρα
τον έφερε από Πρόεδρο της ΕΦΕΕ που κατήγγειλε τα ΜΑΤ για
τη δολοφονία των Κουµή, Κανελλοπούλου, να είναι σήµερα
Υπουργός υπεύθυνος για τις δυνάµεις καταστολής µιας Κυβέρ-

12994

νησης, που έχει επιλέξει µε τη βία και την καταστολή να περάσει
τα πιο σκληρά µέτρα που έχουν περάσει από τη Μεταπολίτευση
και µετά.
Σήµερα, βεβαίως, σας συµφέρει αυτό που γίνεται, να συζητάµε για τη βία της Αστυνοµίας, του κράτους, του παρακράτους
και όχι για το γεγονός ότι αυτή η Βουλή χθες ψήφιζε µέτρα 80
δισεκατοµµυρίων, 30 δισεκατοµµυρίων που αφορούν τη λιτότητα
και 50 δισεκατοµµυρίων από τις αποκρατικοποιήσεις.
Εγώ, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης, µέµφοµαι την Κυβέρνηση Παπανδρέου συνολικά. Διότι, χθες µε δική της απόφαση
γύρισε το ρολόι της ιστορίας πολλά χρόνια πίσω. Ενορχηστρώσατε και εκτελέσατε ένα τρισάθλιο σχέδιο διάλυσης των ειρηνικών πολιτών της πλατείας, ένα σχέδιο που περιελάµβανε την ωµή
βία, την αγαστή συνεργασία κράτους και παρακράτους. Τέτοιες
εικόνες ντροπής και τρόµου είχαµε να ζήσουµε πάρα πολλά χρόνια. Εγκαθιδρύσατε χθες µε την ψήφο σας αλλά και µε τα ΜΑΤ
και µε το όργιο της βίας και µε τη συνδροµή του παρακράτους
τη νέα µνηµονιακή δηµοκρατία, τη δηµοκρατία του αυταρχισµού,
της βίας και της τροµοκρατίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης να την χαίρεστε αυτήν τη δηµοκρατία!
Εµείς σας επαναλαµβάνουµε από αυτό εδώ το Βήµα, ότι δεν
έχετε καµµιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση να προχωράτε σε τέτοιες αποφάσεις. Διότι, εκλεγήκατε πριν από δυο χρόνια µε ψεύτικες υποσχέσεις, διότι είστε µια Κυβέρνηση λαϊκής µειοψηφίας
–έτσι λένε οι δηµοσκοπήσεις, δεν το λέµε εµείς- που έχει 155 στη
Βουλή.
Όσο και αν προκαλείτε, όσο και απειλείτε για τανκς, για νεκρούς, για αίµα και όσο και αν µε τα ΜΑΤ και την καταστολή επιχειρείτε να εκφοβίσετε τον ελληνικό λαό, εµείς ένα σας λέµε, ο
λαός δεν εκφοβίζεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Θα σας πω και κάτι τελευταίο. Είµαστε βέβαιοι ότι το αίτηµα
για πραγµατική δηµοκρατία και λαϊκή κυριαρχία , που επί τριάντα
έξι µέρες τώρα συγκλονίζει τις πλατείες, όχι µόνο την πλατεία
Συντάγµατος, αλλά κάθε χωριό, κάθε πόλη αυτής της χώρας,
µετά τα χθεσινά γεγονότα γίνεται ακόµα πιο ισχυρό, γίνεται
ακόµα πιο επίκαιρο.
Αυτός ο λαός στο τέλος θα δικαιωθεί. Οι µέρες όπου µπορείτε
να ξεπερνάτε µε επικοινωνιακά τερτίπια τέτοιου είδους εκτροπές, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η Κυβέρνησή σας δεν έχει
πολύ χρόνο ζωής. Η Κυβέρνησή σας πολύ γρήγορα θα κληθεί να
λογοδοτήσει ενώπιον του ελληνικού λαού και για τη βία και για
την τροµοκρατία και για την καταστολή. Κυρίως, όµως, θα κληθεί
να λογοδοτήσει διότι ερήµην της λαϊκής βούλησης υπερψηφίστηκε χθες ένα νοµοσχέδιο το οποίο ξεπουλάει τη χώρα και οδηγεί σε µία κοινωνική κόλαση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Παρ’ όλα
αυτά, όµως, χθες εδώ, εσείς της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας,
την ώρα που ο λαός µας στέναζε, την ώρα που ο λαός µας ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σε κατάθλιψη, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες, ειρηνικοί διαδηλωτές, δεχόντουσαν χηµικά, χειροκροτάγατε και πανηγυρίζατε!
Χειροκροτάγατε και πανηγυρίζατε, γιατί ο κ. Αθανασιάδης αιτιολόγησε την ψήφο του και είπε «ΝΑΙ», κατά παράβαση του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε της Βουλής.
Πρωτοφανές και αυτό να αιτιολογήσει την ψήφο του σε µια
ονοµαστική ψηφοφορία!
Ε, λοιπόν, αυτή η εικόνα ο λαός να βρίσκεται σε κατάθλιψη, να
τρώει τόνους χηµικά, να βοµβαρδίζεται από χηµικά και να τρώει
ξύλο και εσείς εδώ να χειροκροτείτε, είναι µια εικόνα την οποία
σας αντιγυρίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τσίπρα, θα σας
παρακαλέσω να ολοκληρώνετε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να τη χαίρεστε, λοιπόν, αυτήν την εικόνα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Κακλαµάνη.
Κύριε Τσίπρα, κατ’ αρχάς, αναφερθήκατε στο ότι κατά παράβαση του Κανονισµού, χθες, στη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο κ.
Αθανασιάδης αιτιολόγησε την ψήφο του.
Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι στο παρελθόν υπήρχαν αρκετές
περιπτώσεις όπου σε ψηφοφορίες -όπως για παράδειγµα, σε ψηφοφορίες για τον προϋπολογισµό- Βουλευτές αιτιολόγησαν την
ψήφο τους. Θα θυµίσω, επίσης, τι ακριβώς συνέβη χθες. Ο κ.
Αθανασιάδης δεν είπε: ψηφίζω «ΝΑΙ» και µετά αιτιολόγησε. Περίµενα να ακούσω και εγώ, όπως και όλοι µας, τι θα ψήφιζε.
Έκανε µία µικρή εισαγωγή, για να καταλήξει στο ότι γι’ αυτούς
τους λόγους ψήφιζε «ΝΑΙ».
Αφήστε, σας παρακαλώ λοιπόν, την επιδίωξη εντυπώσεων σε
σχέση µε την τήρηση του Κανονισµού.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μα, κύριε
Πρόεδρε, αυτό παραβίαζε τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! Επιτέλους, έχω δικαίωµα και εγώ να πω: Αφήστε, σας παρακαλώ, την
επιδίωξη δηµιουργίας εντυπώσεων σε ό,τι αφορά στην ψηφοφορία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για ένα λεπτό
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Κακλαµάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ο
Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς εµένα, γνωρίζει ότι η Βουλευτής κ. Ελισάβετ Παπαδηµητρίου τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της
Νέας Δηµοκρατίας.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη,
έχετε ζητήσει το λόγο. Πριν από σας έχει ζητήσει το λόγο ο κ.
Κεφαλογιάννης.
Κύριε Κεφαλογιάννη, θα πάρετε το λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, µη βιάζεστε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το
λόγο για προσωπικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, µη βιάζεστε!
Ο κ. Κακλαµάνης έχει ζητήσει το λόγο, κύριε Κεφαλογιάννη,
επί προσωπικού θέµατος. Δεν φαντάζοµαι να έχετε αντίρρηση
να τοποθετηθεί ο κ. Κακλαµάνης επί του προσωπικού του και
αµέσως µετά να έχετε το λόγο και εσείς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω
αντίρρηση, αλλά θέλω να πω κάτι επί της διαδικασίας.
Εδώ έχουµε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο. Εδώ έχει εξελιχθεί η
συζήτηση σε γενικευµένη επερώτηση για ένα θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αµέσως µετά, κύριε Κεφαλογιάννη…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έχουν µιλήσει όλοι οι Αρχηγοί των κοµµάτων. Έχει προηγηθεί, βεβαίως, για το νοµοσχέδιο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και δεν
συµµετέχει το µεγάλο κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε
τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη, τι
είπα νωρίτερα;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς λέτε ότι θα µιλήσει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για τέσσερα λεπτά. Θα σας
παρακαλέσω, όπως ακριβώς έγινε µε όλους, στον κ. Βενιζέλο µε
τριπλάσιο χρόνο, στον κ. Παπουτσή µε τριπλάσιο χρόνο, να δώσετε άνεση χρόνου και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχει προηγηθεί ο Αρχηγός σας. Μην το λησµονείτε αυτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, αλλά για άλλο θέµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει προηγηθεί ο Αρχηγός σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, προέκυψε άλλο θέµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Καθίστε κάτω
τώρα. Θα έρθουµε µετά στο θέµα σας.
Ο κ. Κακλαµάνης ζητάει το λόγο επί προσωπικού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός
µας -λυπάµαι, αλλά πρέπει να το πω- λέει ότι επί προσωπικού θέµατος ο λόγος δίνεται αµέσως µετά το πέρας της οµιλίας αυτού
που, κατά τον όποιο διαµαρτυρόµενο, το δηµιούργησε. Αυτόν
τον Κανονισµό κάποια στιγµή θα αποφασίσουµε όλοι να τον σεβαστούµε; Χθες, µου έλεγε ο κ. Κεφαλογιάννης το παράπονό του
για τον Κανονισµό.
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, η ανοχή σας είναι επαινετή, αλλά
υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς σχεδόν
σε όλο το χρόνο της οµιλίας του εξέπεµπε ύβρεις και συκοφαντικές αναφορές σε όλη αυτήν την παράταξη. Εάν...
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να σας πω ντροπή;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Γιατί να µας πείτε ντροπή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφήστε να ολοκληρώσει.
Κυρία Πιπιλή, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, εντέλει να λέτε να µη γράφουν οι Πρακτικογράφοι ό,τι λέει
κάποιος εκτός Κανονισµού.
Εγώ, λοιπόν, θέλω να διαµαρτυρηθώ, διότι δεν είναι σήµερα η
εποχή, όπως θέλησε ο κ. Τσίπρας να ταυτίσει -αφορά τον κύριο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και θα απαντήσει, ασφαλώςκαι στην οποία αναφέρεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω, όµως, να πω κάτι που µας αφορά όλους µηδέν εξαιρουµένου.
Δεν άκουσα για τον κ. Αθανασιάδη καν να εκφράσει τη λύπη
του, αλλά, παρά µόνο γιατί εκτός Κανονισµού, κατά την άποψή
του, αιτιολόγησε την ψήφο του. Ο κ. Αθανασιάδης αντιµετωπίστηκε, όπως θα αντιµετωπιζόταν και ο κ. Τσίπρας εάν είχαµε εισβολή. Εγώ έζησα την εισβολή του 1964 υπό το Ρένο Αποστολίδη, µιας οµάδας που από εκείνη την πόρτα εισέβαλε µέσα στην
Αίθουσα. Είναι βέβαιον, εκτός αν θέλουµε να κρυβόµαστε πίσω
από τα δάχτυλό µας, ότι χθες επιχειρήθηκε µία εισβολή στο Κοινοβούλιο.
Αν, κύριε Πρόεδρε –και θα πρέπει ο κ. Τσίπρας να απαντήσειαυτός ο εµπρηστικός λόγος δεν εξισούται µε αυτά που ακούµε
σε ορισµένα κανάλια -όπως αυτό που άκουσα πρόσφατα «ρίξτε
ένα µελίσσι εκεί µέσα και θα τρέξουν και οι τριακόσιοι µόλις
ακούσουν µέλι και θα φύγουν»- αν αυτοί οι εµπρηστικοί λόγοι δεν
προκαλούν την, εν συνεχεία, έµπρακτη βία, τι περιµένουµε; Να
έρθει ο κ. Τσίπρας να λύσει τις διαφορές του µε τον κ. Αλαβάνο
στην πλατεία Συντάγµατος;
Επιτέλους, ή αυτόν το χώρο το σεβόµαστε και σκεφτόµαστε
τι λέµε, άλλως η ανευθυνότητα, κύριε Πρόεδρε, µε την οποία
µπορεί κάποιος να λέει ό,τι θέλει εναντίον όποιου θέλει να προσβάλει, είναι έργο δικό σας. Να διαβάσετε, σας παρακαλώ, όλα
όσα είπε ο κ. Τσίπρας για να δείτε αν είναι συκοφαντικά, δυσφηµιστικά, αν διασύρουν τους πάντες και τα πάντα. Που ζούµε, δηλαδή; Τα προβλήµατα τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα προσωπικά
του κ. Τσίπρα µε τον κ. Αλαβάνο, θα λύσουµε εµείς εδώ µέσα ή
θα λύσει η πλατεία ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι; Αρκετά!
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε. Αισθάνοµαι ότι όλοι µας
προσβάλλονται και οι του ΠΑΣΟΚ, στους οποίους –υποτίθεταιότι αναφέρεται, αλλά και όλοι όσοι ανεχόµαστε αυτήν την εικόνα.
Απευθύνοµαι εγώ προς την πλευρά του ΚΚΕ. Είναι αυτή
γλώσσα; Είναι γλώσσα αγωνιστική; Αυτό το υβρεολόγιο µπορεί
κανείς να το ανέχεται; Κάποιοι από εµάς, κατά τον κ. Τσίπρα,
έχουν δηµοκρατική συνείδηση. Οι άλλοι θα ζητούµε πιστοποιητικά τώρα, όπως παλιότερα των κοινωνικών φρονηµάτων, δηµοκρατικών φρονηµάτων
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Απόστολε Κακλαµάνη, σε ό,τι αφορά το ρόλο του
Προέδρου της Βουλής, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ο Πρόεδρος της
Βουλής θα πρέπει µε ευλάβεια να τηρεί τον Κανονισµό και να
τηρεί και ίσες αποστάσεις από όλες τις πτέρυγες σε ό,τι αφορά
την άσκηση του δικού του λειτουργήµατος. Κι αυτό προσπαθώ
να κάνω.
Σε ό,τι αφορά διάφορα που λέγονται σ’ αυτήν την Αίθουσα,
σας διαβεβαιώνω ότι διαφωνώ πάρα πολλές φορές και διαφωνώ
καθέτως. Όµως, θεωρώ ότι δεν είναι δικός µου ρόλος στο να
βαθµολογώ το τι λέγεται εδώ µέσα ή να παρεµβαίνω για να καταθέσω τη δική µου άποψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το άρθρο 68 κάτι λέει, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θεωρώ ότι στη δηµοκρατία µας και στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία η ελευθερία
του λόγου είναι απόλυτη και, επίσης, θεωρώ ακόµη πιο σηµαντικό στη λειτουργία της δηµοκρατίας ότι οι πολίτες κρίνουν. Κρίνουν κάθε οµιλητή και κάθε Αρχηγό κόµµατος για όσα λέει και
σ’ αυτήν την Αίθουσα και για όσα λέει εκτός Αίθουσας. Είµαι σίγουρος ότι οι πολίτες κρίνουν µε ωριµότητα.
Έχει ζητήσει ο κ. Τσίπρας το λόγο.
Επί προσωπικού ζητάτε το λόγο, κ. Τσίπρα;
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Προφανώς
επί προσωπικού, όµως, διότι αναφέρθηκε σε εµένα οκτώ φορές
ο κ. Κακλαµάνης, ενώ αντιθέτως εγώ στην οµιλία µου δεν αναφέρθηκα ούτε µία φορά για τον κ. Κακλαµάνη, ο οποίος ζήτησε
να µιλήσει επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα σας δώσω, λοιπόν,
το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

δας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Όχι δύο
λεπτά, δεκαπέντε δευτερόλεπτα δώστε µου.
Κανείς σε αυτήν εδώ την Αίθουσα δεν έχει το ακαταλόγιστο
να λέει και να πράττει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάποιοι το διεκδικούν!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευτυχώς, η
δηµοκρατία του λόγου…
Καθίστε κάτω, κύριε Κακλαµάνη! Καθίστε κάτω! Δεν έχετε το
ακαταλόγιστο! Ντροπή σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τσίπρα, µην
απευθύνεστε µε αυτόν τον τρόπο. Ο κ. Κακλαµάνης δεν πρέπει
να σας διακόπτει τώρα.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ντροπή σας!
Γελοιοποιείστε µε αυτά που κάνετε! Αυτογελοιοποιείστε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είστε αναιδέστατος!
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Αυτοεκτίθεστε! Δεν έχετε το ακαταλόγιστο, δεν έχετε το δικαίωµα να
κρίνετε τον πολιτικό λόγο κανενός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είστε αναιδέστατος!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κακλαµάνη, παρακαλώ, αφήστε να ολοκληρώσει ο κ. Τσίπρας την τοποθέτησή
του.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου δεκαπέντε δευτερόλεπτα.
Ο κ. Κακλαµάνης βρίσκεται πραγµατικά εκτός εαυτού. Το ίδιο
έπραξε και προχθές, όταν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα ακούσαµε
πρωτοφανείς τροµοκρατικού χαρακτήρα απειλές για τανκς και
για νεκρούς. Και ο κ. Κακλαµάνης φώναζε πριν από το έδρανό
του ότι κάποιοι σε αυτόν τον τόπο θέλουν νεκρούς.
Εγώ, λοιπόν, καλώ όλους να αναλογιστούν τα λόγια και τις
πράξεις τους, κυρίως, όµως, τους καλώ να υπερασπιστούν το δικαίωµα του λόγου, το δηµοκρατικό δικαίωµα να κάνουµε κριτική,
να κάνουµε πολιτική κριτική και να µην υπάρχει κανείς εισαγγελέας που θα µας ορίζει τι θα λέµε και τι θα πράττουµε.
Δεν υπήρξε κανένας λόγος επί προσωπικού, κύριε Κακλαµάνη,
για να πάρετε το λόγο. Κάνατε πολιτική παρέµβαση. Δικαίωµα είχατε, αλλά όχι µε βάση τον Κανονισµό αυτήν εδώ την ώρα.
Επαναλαµβάνω, ο καθείς έχει δικαίωµα να λέει ό,τι θέλει. Κρίνεται από το λαό. Και εσείς και όλοι µας κρινόµαστε από αυτούς
που µας ακούν.
Εσείς, όµως, επιλέξατε να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα µε όλα
όσα λέτε και όλα όσα πράξατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για το προσωπικό να απαντήσω! Το οφείλω να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύριε Κακλαµάνη, έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πράγµατι, έχω εκτεθεί πριν
από ένα χρόνο, όταν ανύποπτος διέσχισα την Πανεπιστηµίου και
έπεσα στο µπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ, µε σπάσανε στο ξύλο και ο κ. Τσίπρας δεν σκέφτηκε να πει µια κουβέντα για να εκφράσει τη λύπη
του.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου είπε ειρωνικά εδώ µέσα
ότι είµαι ευπρόσδεκτος στα µπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνετε; Αντί να εκφράσει τη λύπη του, αντί να πει ότι εµείς θα περιφρονούµε του λοιπού τις πορείες µας, µου είπε ειρωνικά ότι
είµαι ευπρόσδεκτος στα µπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην του κ. Κουβέλη
και του κ. Γλέζου ουδείς από την πλευρά εκείνη σκέφθηκε να εκφράσει τη λύπη, διότι ένας Βουλευτής, ένας ηλικιωµένος συνάδελφος, εβδοµήντα πέντε ετών, πήγε στο «Κρατικό» ξυλοδαρµένος από νεαρούς που ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο κόµµα
τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
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Όσο για το ακαταλόγιστο, δυστυχώς, δεν το διαπιστώνει ποτέ
εκείνος που τον αφορά. Ελπίζω ο κ. Τσίπρας να έχει συµπαραστάτες αρµοδίας ειδικότητος για να το διαπιστώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ερχόµαστε τώρα στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κεφαλογιάννη. Θα κάνετε την τοποθέτησή σας επί του άλλου θέµατος ή επί του νοµοσχεδίου;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να κάνω τοποθέτηση
και για το ένα θέµα και για το άλλο. Παρακαλώ να έχω την ανοχή
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επαναλαµβάνω, επειδή
προηγήθηκε ο Αρχηγός, τυπικά έχετε τέσσερα λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Αφήστε να ολοκληρώσω τη φράση µου. Έχετε τυπικά τέσσερα λεπτά. Θα υπάρξει
σχετική ανοχή, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα γίνει τριπλασιασµός του χρόνου αυτού.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τριπλασιάστηκε ο χρόνος των Υπουργών και όλων των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λοιπόν, ήµουν σαφής.
Θα ξεκινήσετε να τοποθετήστε ή όχι;
Ενηµερώνω, επίσης, το Σώµα ότι µετά από τις τοποθετήσεις
αυτές και την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας –αν δεν κάνω
λάθος- ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο… Έτσι δεν είναι, κύριε Λοβέρδο;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχει ζητήσει το λόγο,
για να ενηµερώσει…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μην πετάγεστε, κύριε
Μεϊµαράκη, φωνασκών από κάτω.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κυρία
Μπακογιάννη, σε εσάς θα έρθω.
Μετά την τοποθέτηση αυτή, θα επανέλθουµε, για να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση στο νοµοσχέδιο. Έχει µείνει ως οµιλήτρια
που είναι εγγεγραµµένη στον κατάλογο η κ. Μπακογιάννη. Επίσης, ο Υπουργός κ. Βενιζέλος µε πληροφόρησε ότι θέλει να ενηµερώσει το Σώµα για ορισµένες αλλαγές, νοµοτεχνικές
βελτιώσεις…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Είναι αποδοχές προτάσεων Βουλευτών, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Πρόκειται για αποδοχές προτάσεων, αλλαγές, υιοθέτηση απόψεων, κλπ. Μετά θα
προχωρήσουµε στην ψηφοφορία για το νοµοσχέδιο.
Ο κ. Κεφαλογιάννης έχει το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μα, είστε συνήγορος
εσείς του κ. Κεφαλογιάννη; Τι πετάγεστε από εκεί απρόκλητος,
απρόσκλητος και δηµιουργώντας προβλήµατα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θέλω να σας διευκολύνω, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: Πολλά νεύρα έχετε, κύριε Πρόεδρε και ξέρουµε το γιατί! Δεν θα το κάνετε καφενείο εσείς εδώ
µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Γιατί πετάγεστε από
κάτω Ηρακλειδείς όλοι του κ. Κεφαλογιάννη; Καθίστε κάτω, κύριε
Μεϊµαράκη!
Μη γράφετε τίποτα από τους διακόπτοντες από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, που σηκώνεστε πάνω µ’ αυτό το ύφος! Ούτε καν τον οµιλητή δεν σέβεστε!
Συνεχίστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέµε –και αυτό ισχύει για όλους, ακόµα και για το Προεδρείο- ότι ο τρόπος που δικαιολογείς κάτι είναι χειρότερο από
την πράξη αυτή καθεαυτή.
Αυτό είδαµε σήµερα από την τοποθέτηση του κ. Παπουτσή –
έρχοµαι στο πρώτο θέµα- όταν θεώρησε επιτυχία της Κυβέρνησης τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σχεδόν µε την τοποθέτησή
του µονοπώλησε για άλλη µία φορά το δηµοκρατικό καθεστώς
για την παράταξή του. Οποία αλαζονεία! Αυτήν την αλαζονεία τη
ζούµε τακτικά το τελευταίο διάστηµα. Κακώς µιµήθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Πάγκαλο. Η δηµοκρατία ούτε
το 1974 ξεκίνησε ούτε η αστυνοµία ήταν δηµοκρατική µόνο επί
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ! Να σεβόµαστε, λοιπόν, όλοι τη
δηµοκρατία!
Διαχώρισε, επίσης, την πολιτική από την επιχειρησιακή ευθύνη.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο διήµερο νιώθαµε ότι
δεν υπάρχει Υπουργός Δηµοσίας Τάξης ή Προστασίας του Πολίτη, όπως λέγεται σήµερα. Δεν υπήρχε καθοδήγηση, δεν
υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε Υπουργός! Επιστρατεύθηκε, µάλιστα και ο Μίκης Θεοδωράκης σε µία συνέντευξη στην «ΑΥΓΗ» –
εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, όπως και άλλοι συνάδελφοι που
τους ρώτησα, εδώ το µάθαµε- ότι πυροδοτεί τα επεισόδια στο
Σύνταγµα!
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κανείς να ανατρέχει στο παρελθόν,
όχι στο απώτατο, αλλά στο απώτερο. Το 2009, η Νέα Δηµοκρατία
ψήφισε ένα νόµο για τις κουκούλες, µε τον οποίο καθιστούσε
τους κουκουλοφόρους υπαίτιους ποινικού αδικήµατος. Όσοι
ήσασταν Βουλευτές τότε και κυρίως όσοι κάθονται στα υπουργικά έδρανα, θυµάστε τι ψήφισε το ΠΑΣΟΚ; Να ανατρέξω στα
Πρακτικά; Να σας διαβάσω πάλι τα Πρακτικά να δείτε τι λέγατε;
Αυτό το νόµο, λοιπόν, θα µπορούσατε να εφαρµόσετε και να
ξεκαθαρίσετε και να δείτε ποιοι ήταν συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ
και ποιοι ήταν πραγµατικά προβοκάτορες ή ποιοι ήταν πραγµατικά κουκουλοφόροι. Εγώ χαίροµαι για τη στάση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, αλλά και άλλων κοµµάτων. Σου λέει
«κύριοι, εµείς κατεβαίνουµε στο δρόµο µε το πρόσωπό µας, όχι
µε τις κουκούλες». Το ίδιο κάνουν και τα άλλα κόµµατα. Αυτό
γιατί δεν το τηρείτε;
Θα ήθελα να πω και κάτι για τους αστυνοµικούς και κλείνω.
Συµφωνώ µ’ αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι δηλαδή είναι παιδιά
του λαού. Εγώ χαίροµαι που το είπατε, αλλά θέλω να κάνω µία
έκκληση προς όλους, όπως και στον κ. Τσίπρα. Αυτό να το θυµόµαστε πάντα. Οι αστυνοµικοί είναι πολίτες µε αποστολή να
προστατεύουν πολίτες. Πολύ σωστά το είπε ο Αντιπρόεδρος του
κόµµατός µας, ο κ. Αβραµόπουλος. Αυτό, λοιπόν, εµείς το τηρούµε και νοµίζω ότι είναι ανάγκη σήµερα περισσότερο παρά
ποτέ να το τιµήσει όλο το πολιτικό φάσµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στο νοµοσχέδιο,
µιας και ο αγαπητός άλλος Αντιπρόεδρος, κ. Βενιζέλος, στις
τρεις ώρες της οµιλίας του, έχοντας την ανοχή του Προεδρείου
να µιλά σε χρόνο τριπλάσιο απ’ αυτόν που δικαιούται, αφιέρωσε
τρία λεπτά για το νοµοσχέδιο! Τρία λεπτά για το εκτελεστικό νοµοσχέδιο και τρία λεπτά για το µνηµόνιο!
Ας έρθουµε, λοιπόν, σ’ αυτό το θέµα. Με τον εφαρµοστικό
νόµο, η Κυβέρνηση ζητά γενική εξουσιοδότηση. Ζητά λευκή επιταγή. Ζητά, δηλαδή, από τη Βουλή να νοµοθετήσει άπαξ και να
διοικείται η ελληνική πολιτεία µε υπουργικά διατάγµατα και
υπουργικές αποφάσεις.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι κάτι καινούργιο.
Είναι µία πάγια πολιτική του κυβερνώντος κόµµατος. Να πολιτεύεται και να νοµοθετεί κατά παρέκκλιση.
Τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά σε άλλη συζήτηση θα βρούµε
χρόνο να το συζητήσουµε.
Με αυτήν τη νοοτροπία ψήφισε το ν.2172 του ’93 όπου έκανε
το κακούργηµα περί την υπηρεσία πληµµέληµα και παραγράφηκαν όλα τα εγκλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του χρηµατιστηρίου και των υποβρυχίων.
Με αυτήν τη λογική έκανε το µαθηµατικό τύπο το 1998, µε τον
2579 και πληρώσαµε τα δηµόσια έργα δύο και τρεις φορές µετά
τους ελέγχους. Με αυτήν τη λογική, µε τον 2522 του ’97 οι συµβάσεις των δηµόσιων έργων πληρώνονται δύο φορές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με αυτήν τη λογική κύριοι συνάδελφοι, υπέγραψε τις προγραµµατικές συµφωνίες µε το ν.2446 του ’96 και ακούστε τι λέει:
«Η σύναψη των προγραµµατικών συµφωνιών, θα πραγµατοποιηθούν µε αποφάσεις των διοικήσεων των ΔΕΚΟ –αυτό που µας
λέει τώρα για την εταιρεία- κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων για τη διενέργεια προµηθειών».
Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι νοµοθετεί, µε τα «κατά παρέκκλιση». Και έτσι σας λέει για το Χρηµατιστήριο, που σχεδόν απαγόρευε στους εισαγγελείς να κάνουν ανάκριση, προανάκριση και
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το πρόβληµα σήµερα.
Τι κάνει το ΠΑΣΟΚ; Φτιάχνει µία εταιρεία στην οποία το ταµείο,
το γνωστό ταµείο, έρχεται ο κ. Βενιζέλος εδώ και η Κυβέρνηση
και µας λέει: «Κοιτάξτε, παρατηρητές έχουµε. Δύο άτοµα από τα
επτά θα παρακολουθούν τι γίνεται στο ταµείο». Όχι παρατηρητές, επιτηρητές.
Παρακάτω όµως, στο άρθρο 4 του κεφαλαίου 1 δηµιουργεί µία
εταιρεία η οποία λέγεται, σύµβουλοι εµπειρογνωµόνων. Εκεί
βάζει τρεις στους επτά. Και οι αποφάσεις τις οποίες παίρνει αυτή
η εταιρεία είναι αποφάσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Σας
διαβάζω το άρθρο 4,2 «Το συµβούλιο εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί υποχρεωτικά». Θα έρχονται λοιπόν αυτοί οι επιτηρητές της
τρόικας, θα συµφωνούν και µε κάποιον άλλο και θα επιβάλλουν
στην εταιρεία να πουλά, να αξιοποιεί, να παίρνει περιουσία ιδιωτών µε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και στο τέλος, µε το άρθρο
9 παράγραφος 4 –και πάρτε το πίσω αυτό, κύριε Υπουργέ- να
τους δίνει εκ των προτέρων και άφεση αµαρτιών.
Ακούστε τι λέει το άρθρο 9,4: «Απαλλαγή εκ των προτέρων για
κάθε σύµβαση πώλησης περιουσιακού στοιχείου, αρκεί να υπάρχει έλεγχος νοµιµότητας του ελεγκτικού συνεδρίου», όχι σκοπιµότητας, νοµιµότητας. Αυτό κάνει η Κυβέρνηση. Αυτό µας καλεί
να ψηφίσουµε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και βεβαίως όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν -όπως λέει στο άρθρο
2- για το χρέος. Με το άρθρο 2 παράγραφος 8, οι περιουσίες
των ιδιωτών απαλλοτριώνονται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει
το ταµείο και ένα σωρό διατάξεις, οι οποίες, βεβαίως ούτε τη διαφάνεια επιτελούν, ούτε τη λειτουργία του συστήµατος, για να
µαζέψει το κράτος έσοδα, να αναπτυχθούν αυτές οι εταιρείες και
ούτε εγγυώνται να βγάλουν από την πλάτη µας, το µεγάλο
χρέος.
Θα κλείσω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή
σας, µε το σοβαρό θέµα το οποίο τέθηκε και από τους Υπουργούς, το µνηµόνιο 2. Να το κάνουµε σαφές, η Νέα Δηµοκρατία
δεν πιέζεται, δεν εκβιάζεται και αν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε εκατόν ογδόντα ή µε εκατόν πενήντα έρθει η διάταξη αυτή
για να ψηφιστεί, η Νέα Δηµοκρατία θα την καταψηφίσει.
Αναλάβατε εσείς το κόστος, εάν θέλετε να οδηγήσετε τη χώρα
σε εκλογές. Άλλωστε, αυτό µας το δείχνει το τελευταίο διάστηµα
σε κάθε περίπτωση κι ο Πρωθυπουργός. Αποτελεί µοναδικό φαινόµενο, Πρωθυπουργός να παραιτείται στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει για έξι
λεπτά ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου να αναπτύξει την ενηµέρωσή του.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να ζητήσω
«συγγνώµη» από τη συνάδελφο κ. Μπακογιάννη η οποία εδώ και
πολλές ώρες έχει χάσει τη σειρά της.
Κυρία συνάδελφε, δεν ήθελα και δεν είχα σκοπό να µιλήσω.
Όµως, το πρωί ακούστηκαν εντός και εκτός Αιθούσης πάρα
πολλά σχετικά κατ’ αρχάς µε θέµατα προστασίας του πολίτη,
αλλά και αµέσως µετά σχετικά µε θέµατα υγείας και θα πρέπει
να ξεκαθαρίσω ορισµένα πράγµατα, προκειµένου να ξέρει η
Εθνική Αντιπροσωπεία τι ακριβώς έχει συµβεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εγώ χθες το βράδυ έφυγα από
το γραφείο µου έχοντας «κλείσει» τα όσα αφορούσαν τη δική
µου αρµοδιότητα γύρω στις 2.00’ µετά τα µεσάνυχτα. Από τις
πέντε παρά, είχα λεπτό µε λεπτό εικόνα του τι ακριβώς συµβαίνει. Και παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε ορισµένα θέµατα
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που αφορούν µόνο πληροφορίες και όχι εκτιµήσεις.
Πράγµατι υπήρξε ένας εγκλωβισµός ορισµένων πολιτών γύρω
στις 16.30’ και αντί να προχωρήσουµε σε εµπλοκή των οχηµάτων
του ΕΚΑΒ στο χώρο των επεισοδίων, επιλέξαµε να µεταφερθούν
όσοι ήταν τραυµατίες ή είχαν αναπνευστικά προβλήµατα µε τους
συρµούς του µετρό µέχρι τη στάση του µετρό στο Μέγαρο Μουσικής και από εκεί τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους µεταφέρουν στα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Έτσι κι
έγινε.
Ανά πέντε ή δέκα λεπτά ήµασταν σε επαφή µε τον κ. Παπουτσή και ξεπεράσαµε µε πάρα πολύ γρήγορο τρόπο τις αντιφατικές ενηµερώσεις που είχαµε τόσο από το επιχειρησιακό πεδίο
όσο και από διάφορους τρίτους.
Και στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να µου επιτρέψει η Αίθουσα να
πω και ορισµένα πράγµατα που αφορούν συγκεκριµένους συνδικαλιστές.
Καταφέραµε, λοιπόν, να αποκωδικοποιήσουµε τις πληροφορίες, κάτι που δεν είναι ευχερές εν µέσω της κατάστασης που
υπήρχε χθες και να λειτουργήσουµε µε έναν τρόπο που εξασφάλιζε τη µεταφορά των ανθρώπων που είχαν ανάγκη στα νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, κυρίως στο «Γεώργιος
Γεννηµατάς» που εδέχθη το µεγαλύτερο µέρος του κύµατος,
στον «Ευαγγελισµό» και φυσικά στο «401».
Και λέω «φυσικά στο «401», διότι υπάρχουν δεκάδες αστυνοµικοί τραυµατίες. Μόνο χθες είχαµε πενήντα έξι αστυνοµικούς
τραυµατίες. Όµως, και προχθές είχαµε άλλους ογδόντα δύο.
Δεν κατάλαβα, η αναφορά στους ανθρώπους που έχουν την
ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών, γίνεται µονοµερώς; Βέβαια, είχαµε
και άλλους πολλούς τραυµατίες. Συνολικά χθες είχαµε εκατόν
ενενήντα επτά ανθρώπους που είχαν την ανάγκη ιατρικών υπηρεσιών. Όµως, µέσα σ’ αυτούς, αγαπητές και αγαπητοί, είχαµε
και πενήντα έξι αστυνοµικούς. Επαναλαµβάνω ότι προχθές είχαµε ογδόντα δύο αστυνοµικούς.
Μετά τα µεσάνυχτα προχθές, έγινε χειρουργική επέµβαση για
να συγκολληθεί το δάχτυλο ενός από αυτούς, αλλά η επέµβαση
δεν ήταν 100% επιτυχής, µε αποτέλεσµα ο αστυνοµικός να χάσει
ένα µέρος της κίνησής του στο µεσαίο δάχτυλο. Αυτός ήταν ένας
άνδρας της Ελληνικής Αστυνοµίας!
Δεν κατάλαβα, δηλαδή, έχουµε πλήρη αντιστροφή των µετεµ-
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φυλιακών όρων, όπου αξία είχε µόνο η ζωή των εθνικοφρόνων
και όχι των άλλων Ελλήνων; Αντιστράφηκαν τελείως τα πράγµατα; Σήµερα κοιτάµε τα πράγµατα αλλιώς; Δεν έχει, δηλαδή,
σηµασία αν πεθάνει ή αν δολοφονηθεί ένας άνθρωπος που εργάζεται για το κράτος και λέµε «ουαί και αλίµονο», αν συµβεί κάτι
σε κάποιον άλλον; Όχι! Το ίδιο για όλους! Όπως θα αγωνιούσαµε
για το διαδηλωτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε νοσηλευτεί στο Νοσοκοµείο της Νίκαιας και αγωνιούσαµε επί µέρες γι’ αυτόν τον άνθρωπο, το ίδιο αγωνιούµε για όλους. Όµως, δεν σας είδα…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ήταν διαδηλωτής, ο οποίος έδειρε από νοσηλευτές µέχρι διοικητικό προσωπικό.
Εσείς πήγατε όµως –µια και το λέτε, κύριε Λαφαζάνη- επικεφαλής οµάδας στο νοσοκοµείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Όχι εσείς, αλλά αυτοί τους οποίους καθοδηγούσατε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέτε ψέµατα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε ψεύτης! Επιτέλους!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι δυνατόν;
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, έκανε
τη διευκρίνιση ο κ. Λοβέρδος.
Παρακαλώ να µην γράφονται οι διακοπές από κανένα!
Ορίστε, κύριε Λοβέρδο, συνεχίστε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θέλω να κάνω καταγραφή
των χθεσινών συµβάντων. Δεν θέλω να αφαιρέσω χρόνο από την
κοινοβουλευτική διαδικασία για πράγµατα που µπορούν κάλλιστα να αναγνωστούν. Γι’ αυτό καταθέτω στα Πρακτικά το χθεσινό
απολογισµό, για να έχει ο καθείς και η καθεµιά εικόνα του τι ακριβώς έγινε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

13000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

13001

13002

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Επιτρέψτε µου να κλείσω µε το εξής: Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, χθες σας µίλησα για ένταση και προβλήµατα
γύρω στις πέντε η ώρα. Ενώ φάνηκε ότι γύρω στις εξήµισι αυτά
είχαν ξεκαθαριστεί, κατά τις επτάµισι περίπου υπήρξε νέο κύµα
–αυτήν τη φορά, όµως, δήθεν- εγκλωβισµένων στο µετρό του
Συντάγµατος, το οποίο µετρό λειτουργούσε κανονικά εν µέσω
όλων αυτών που είχαν συµβεί.
Η δική µας δυνατότητα καταγραφής, που γινόταν µέσα από
δυνάµεις του ΕΚΑΒ, που ήταν µαζί µε τους ερυθροσταυρίτες,
τους οποίους ευχαριστούµε, στο Σύνταγµα απέδωσε τις εξής
πληροφορίες, τις οποίες διασταύρωνα µέχρι δώδεκα και είκοσι
τα µεσάνυχτα, αφότου έκλεισε, επιτέλους, το µετρό:
Δεν υπήρχε πια πρόβληµα πολιτών, αλλά υπήρχε στο χώρο
του µετρό ένα καταφύγιο για ένα «διάλειµµα» ορισµένων που
επάνω έκαναν όσα έκαναν. Αυτοί βαπτίστηκαν «εγκλωβισµένοι».
Τεχνητώς, όµως.
Και δεν φθάνει αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Προσήλθαν
στο χώρο αυτόκλητοι συνδικαλιστές γνωστού πολιτικού χώρου
των γιατρών…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πείτε µας ποιου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Της Νέας Δηµοκρατίας.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ποιοι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι ήταν;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Καλά τώρα! Ξέρετε ποιοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Έλεγαν µάλιστα ότι φεύγουν. Ο κ. Λουράντος
ανέφερε…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ και πάλι να
µη διακόπτει κανείς και να µην εγγράφεται καµµία διακοπή στα
Πρακτικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρεµβάσεις
κατέληγαν σε µιντιακό λόγο. Εις εξ αυτών απερχόµενος είπε ότι
πηγαίνει µέχρι το φαρµακείο του να φέρει φάρµακα στον κανέναν. Σε ώρα που δεν υπήρχε κανείς! Έτερος εξ αυτών κατήγγειλε –από την πλευρά της ιατρικής δικαίωµά του- το
επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνοµίας. Όλοι αυτοί δε µετέφεραν
ένα µηντιακό κλίµα ταραχής και ανωµαλίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, όταν ζούµε τον κρατικό
µηχανισµό από ευαίσθητες πλευρές του, ξέρουµε ότι κάθε συνθήκη σαν αυτή που διαµορφώνεται, δυστυχώς, συχνά πια στη
χώρα µας επιτρέπει την προβοκάτσια κάθε µορφής.
Τι τηλεφωνήµατα δεχθήκαµε για δήθεν εγκλωβισµένους σε
κτήρια της Πανεπιστηµίου, όπου δεν ήταν κανένας, τι παιχνίδι
έγινε δεν λέγεται! Μάλιστα κάποια στιγµή, αγαπητοί συνάδελφοι,
ένας άνθρωπος που ετελεύτησε το βίο στον Ευαγγελισµό, ερχόµενος διασωληνωµένος από το Λαύριο –είχε προβλήµατα υγείαςµετετράπη σε νεκρό από τα επεισόδια! Ντροπή στους προβοκάτορες, στους ρουφιάνους και σε αυτούς που όπου βρίσκουν ευκαιρία προσπαθούν να επιτείνουν την αναστάτωση!
Μπορούµε µέσα από τη συνεννόησή µας, να αποφεύγουµε να
µετατρέπουµε σε µηντιακά και µετά σε πολιτικά τα θέµατα του
αστυνοµικού δελτίου. Μπορούµε να συνεννοηθούµε και να είµαστε σοβαροί. Η χώρα µας χρειάζεται σοβαρούς ανθρώπους. Όχι
τσαρλατάνους! Η χώρα µας χρειάζεται να σταθούµε στο ύψος
των περιστάσεων και όχι αυτά που ορισµένες στιγµές παρουσιάσαµε χθες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει τώρα η κ.
Θεοδώρα Μπακογιάννη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Γεωργιάδη, κύριε
Βελόπουλε, ηρεµήστε! Σας παρακαλώ!
Μισό λεπτό, κυρία Μπακογιάννη!
Κύριε Λαφαζάνη, παρ’ ότι ο κ. Λοβέρδος έκανε τη διευκρίνιση
στην οµιλία του, είπε δηλαδή ότι δεν εννοούσε εσάς, θα σας
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δώσω το λόγο για ένα λεπτό. Να τελειώνουµε, όµως, µε αυτήν
την ιστορία, για να ολοκληρωθεί και η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Κυρία Μπακογιάννη, µε την ανοχή και τη δική σας, να ακούσουµε για ένα λεπτό τον κ. Λαφαζάνη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
λυπάµαι διότι ο Υπουργός Υγείας από το Βήµα της Βουλής εξελίχθηκε σε έναν κοινό συκοφάντη.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τώρα, βλέπετε; Βοηθάτε τη συζήτηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα πρέπει µε περισσότερη ηρεµία, µε περισσότερη ψυχραιµία και µε χαµηλότερους
τόνους να συνεχίσουµε το διάλογο σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απόλυτη ψυχραιµία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Νοµίζετε ότι κερδίζετε
κι εσείς µε αυτούς τους χαρακτηρισµούς;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απόλυτη ψυχραιµία!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ! Επιτέλους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, παρακάµπτω το γεγονός ότι είπατε για τον άνθρωπο που νοσηλευόταν και χαροπάλευε, κυριολεκτικά, στη Νίκαια, ότι ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
άνθρωπος δεν είχε καµµία σχέση µε το ΣΥΡΙΖΑ. Διαδηλωτής
ήταν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλά αυτό το οποίο είπατε, εκστοµίσατε από το Βήµα, ότι εγώ
ήµουν επικεφαλής οµάδας ανθρώπων η οποία έδερνε –δεν ξέρω
ποιον εννοείτε ότι έδερνε- είναι συκοφαντική δυσφήµιση, συκοφαντία άνευ προηγουµένου!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όταν πήγα εγώ εκεί, ήµουν µε το διοικητή του νοσοκοµείου,
µε το θεράποντα γιατρό -και τα έχω πει δηµόσια αυτά- ήµουν µε
τις αστυνοµικές υπηρεσίες, οι οποίες περιφρουρούσαν το χώρο
και οι άνθρωποι αυτοί µου είπαν ευχαριστώ, γιατί διευκόλυνα
όλες τις διεργασίες και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρανε.
Και ερχόσαστε εσείς από αυτό το Βήµα να καταγγείλετε,
δήθεν, ότι εγώ έδερνα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν είπε αυτό ο κ. Λοβέρδος. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είπε, εδώ, απ’ το Βήµα.
Παρακαλώ, να ανακαλέσετε! Αν δεν ανακαλέσετε αυτήν τη
στιγµή, είστε κοινός συκοφάντης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε το λόγο, κύριε
Λοβέρδο, για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, σας επιστρέφω τις φράσεις µε
τις οποίες έχετε συνηθίσει να διανθίζετε τις τοποθετήσεις σας
στο Κοινοβούλιο. Έτσι µιλάτε, για όποιο θέµα κι αν µιλάτε.
Επικαλούµαι τα όσα µου διεµήνυσε η Εισαγγελέας κ. Μαραγκάκη που ευρέθη στο χώρο του νοσοκοµείου την ώρα που εισβάλατε. Δεν είπε για εσάς. Δεν χτυπήσατε εσείς και το είπα από το
Βήµα και ο Πρόεδρος κ. Πετσάλνικος το υπογράµµισε.
Οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν µαζί σας, προπηλάκισαν όποιον
βρήκαν µπροστά τους!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λέτε, κύριε Λοβέρδο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δηµιούργησαν φασαρία στο νοσοκοµείο, ταλαιπωρία. Χτύπησαν διοικητικό, νοσηλευτικό προσωπικό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χτύπησαν κανέναν!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …και µάλιστα, η ίδια η εισαγγελέας που ήταν παρούσα…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είναι επικίνδυνος ο κ. Λαφαζάνης!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): …απέφυγε τον ξυλοδαρµό, επειδή δεν κατενόη-
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σαν, ενδεχοµένως, οι άνθρωποι αυτοί τον ρόλο της.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) : Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας µεταφέρω -και
µπορεί κανείς ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν να το διασταυρώσει- γεγονότα για τα οποία έχω απόλυτη ενηµέρωση και
όχι τυχαία πράγµατα.
Η αυτοσυγκράτηση είναι ο καλός κανόνας. Ο κακός κανόνας
είναι αυτού του είδους οι αγορεύσεις στη Βουλή, όπως του κ.
Λαφαζάνη.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Λαφαζάνη,
δεν έχετε το λόγο τώρα.
Εγώ ζητώ αυτοσυγκράτηση από όλους και όλες σε αυτή την
Αίθουσα, περισσότερη ψυχραιµία, περισσότερη νηφαλιότητα,
περισσότερη ουσία.
Παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη, έχετε το λόγο για να τοποθετηθείτε επί του νοµοσχεδίου.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στο πρόσφατο συνέδριο της Δηµοκρατικής Συµµαχίας ψηφίσαµε
ως µία από τις βασικές θέσεις της Συµµαχίας το αίτηµά µας οι
Βουλευτές από τριακόσιοι, να γίνουν διακόσιοι.
Μετά από τη σηµερινή συζήτηση στη Βουλή, έχω απολύτως
πειστεί ότι κάναµε λάθος. Οι Βουλευτές πρέπει να είναι πενήντα:
οι Αρχηγοί, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όσοι είναι στην Κυβέρνηση και όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Βουλής, διότι
άλλως πως δεν έχεις δικαίωµα να µιλήσεις σ’ αυτήν τη Βουλή.
Τα λέω αυτά για να συνειδητοποιήσουµε ότι εν πάση περιπτώσει, ο διάλογος αυτός δεν µπορεί να διεξάγεται µε τον τρόπο µε
τον οποίο διεξάγεται σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων. Η ένταση
που καταγράφεται, είναι µια ένταση που καθρεπτίζει ουσιαστικά
την ένταση στην κοινωνία. Αυτά που ζήσαµε, όµως, χθες και
θέλω να είµαι πάρα πολύ ξεκάθαρη, είναι πρωτοφανή πράγµατα.
Χθες πράγµατι καιγόταν η πλατεία Συντάγµατος από τους
γνωστούς-άγνωστους κουκουλοφόρους. Και, πράγµατι, η Αστυνοµία έκανε το καθήκον της. Και οφείλουµε να συγχαρούµε τα
παιδιά αυτά του ελληνικού λαού που χθες είχαν περισσότερη ψυχραιµία απ’ ό,τι κάποιοι από µας µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Διότι σταθήκανε όρθιοι και προφυλάξανε τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Λυπάµαι που ο αρµόδιος Υπουργός δεν έκανε καµµία αναφορά για τα γεγονότα που έγιναν χθες στα Χανιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες στα Χανιά καταστράφηκαν
πλήρως όλα τα γραφεία όλων των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου, πλην του κ. Δαµιανάκη, διότι ήταν τυχερός γιατί ήταν
στον τέταρτο όροφο. Δεν έµεινε τίποτα όρθιο στα γραφεία τους
από µία οµάδα εξακοσίων ανθρώπων, οι οποίοι έκανε βόλτες
χθες στα Χανιά και έκαιγε ό,τι έβρισκε µπροστά της. Οι άνθρωποι
αυτοί επειδή, κακά τα ψέµατα, τα Χανιά δεν είναι Παρίσι και δεν
είναι Αθήνα, είναι γνωστοί, έχουν ονόµατα, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Τους ξέρει η ελληνική Αστυνοµία.
Εγώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, περιµένω από σας πρώτον, να γίνουν συλλήψεις στα Χανιά και δεύτερον, όπως εµφανιστήκατε
σήµερα εδώ στη Βουλή, να βγείτε και να πείτε ποιοι είναι αυτοί
οι άνθρωποι, ποιανού κόµµατος είναι στελέχη και ποιον υπηρετούν επιτέλους. Διότι αν όλοι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από
µεγαλόσχηµους τίτλους δήθεν ανταρσίας ή δεν ξέρω τι άλλο,
µέσα στην ελληνική κοινωνία, ας βγουν τουλάχιστον να ξέρουµε
ποιος είναι ο ρόλος τους και τι κάνουν.
Έρχοµαι τώρα στην πραγµατική ουσία αυτού του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας στη Βουλή
σήµερα και µε πολύ µεγάλη προσοχή και τη συζήτηση για τον
εφαρµοστικό νόµο, νοµίζω ότι το συµπέρασµα το οποίο εύκολα
µπορεί να βγάλει κανείς είναι ότι η χώρα µετά την ψήφιση του
εφαρµοστικού νόµου µπαίνει σε ακόµη µεγαλύτερη κρίση. Και
εξηγούµαι.
Η µεν Κυβέρνηση ξεκίνησε και αυτάρεσκα, θα µου επιτραπεί
να πω, ανακοίνωσε στο Σώµα ότι δεν θα επιτρέψει την κατάρ-
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ρευση της Ελλάδος και η µη κατάρρευση της Ελλάδος εξαρτάται
εξ’ ολοκλήρου από τις προσπάθειες τις οποίες αυτή η Κυβέρνηση έχει σκοπό να κάνει, µε τον τρόπο που έχει σκοπό να το
κάνει, αν και γνωρίζει ότι το µεσοπρόθεσµο, το οποίο ψήφισε
χθες, δεν βγαίνει πράγµατι ούτε στους αριθµούς ούτε πρόκειται
να πετύχει τους στόχους.
Από την άλλη µεριά, οµολογώ άναυδη, παρακολούθησα το
λόγο του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος
προσήλθε εδώ στη Βουλή κι αφού έκανε µια προσπάθεια να τα
µπαλώσει προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, ανήγγειλε ότι θα
επαναδιαπραγµατευθεί. Τι θα επαναδιαπραγµατευθεί και µε ποιους, δεν κατάλαβα, διότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα δεν µπορεί
να επαναδιαπραγµατευθεί, µε τους ηγέτες δεν µπορεί να επαναδιαπραγµατευθεί. Μας ανήγγειλε ότι θα επαναδιαπραγµατευθεί
µε την τρόικα.
Η τρόικα, όµως, έβγαλε ένα συµπέρασµα και είπε ότι οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας θα πήγαιναν το έλλειµµα στο 15%
και άρα, δεν µπορεί να είναι ρεαλιστικές. Και µετά -και εκεί πλέον
έµεινα µε το στόµα ανοιχτό, το άκουσα µετά και από τον αρµόδιο
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο- ανήγγειλε ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας ότι και την επόµενη φάση δανειοδότησης ενδεχοµένως της Ελλάδος µε το νέο πακέτο, το οποίο θα χρειαστεί να
πάρει η Ελλάδα και το οποίο αποφασίζεται σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση -όπου συζητείται, πράγµατι, εάν θα έχουµε 30 δισεκατοµµύρια για επενδύσεις, εάν θα µπουν στην αναπτυξιακή
λογική, εάν θα προσέλθουν µε µία διαφορετική φορολογική λογική, όπως εξήγγειλε ο κ. Ρεν µετά από τις προτάσεις που του
κατέθεσε και η Δηµοκρατική Συµµαχία- προκαταβολικώς, πριν
δει οτιδήποτε, πριν διαπραγµατευθεί οτιδήποτε, θα το καταψηφίσει.
Εδώ πλέον σταµατάει η δικιά µου λογική. Εδώ πλέον, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν µπορώ να παρακολουθήσω και
αναρωτιέµαι αν εγώ δεν έχω καταλάβει ή αν κάτι δεν πάει καλά
σ’ αυτήν τη χώρα.
Το συµπέρασµά µου είναι ένα: Από αύριο αρχίζει πράγµατι η
καινούργια επαναδιαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από αύριο η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, διαφορετικές απ’ αυτές που έχει το µεσοπρόθεσµο µέχρι
σήµερα. Εάν δεν το κάνει, θα είµαστε άξιοι της τύχης µας. Από
αύριο οφείλουµε όλοι –και όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι- να σοβαρευτούµε, να δώσουµε ό,τι καλύτερο έχουµε και να στηρίξουµε
αυτή τη διαπραγµάτευση µε όλες µας τις δυνάµεις, ο καθένας
όπως µπορεί. Εάν η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει συνοµιλητή, δεν
πειράζει. Μπορεί να συνεισφέρει µε το να µιλήσει στην ελληνική
κοινωνία. Εάν εµείς έχουµε συνοµιλητές στο φιλελεύθερο κόµµα
–που έχουµε- θα χρησιµοποιήσουµε τις δικές µας δυνατότητες
για να τους πείσουµε. Το ΠΑΣΟΚ έχει τους δικούς του. Μπορεί
και η Αριστερά να έχει κάποιους.
Ο στόχος είναι το επόµενο «πακέτο» να είναι «πακέτο» που να
περιέχει ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία για τη χώρα. Αυτό θα το
πετύχουµε εάν σοβαρευτούµε και εάν προσπαθήσουµε από κοινού. Αυτό µπορεί να είναι εφικτό µε µία κυβέρνηση εθνικής ανάγκης όπως την πρότεινα. Κατά τη γνώµη µου –εκεί συµφωνώ µε
τον κ. Καρατζαφέρη- δεν υπάρχει άλλη λύση διότι φαίνεται ότι
συνευθύνη θα αναλάβουν τα κόµµατα µόνο εάν είναι µέσα στην
κυβέρνηση, άρα θα πρέπει να ξαναγίνει αυτή η προσπάθεια.
Εάν πάντως αυτό δεν καταστεί εφικτό, εγώ δηλώνω εκ µέρους
της Δηµοκρατικής Συµµαχίας ότι εµείς θα είµαστε παρόντες στη
διαπραγµάτευση. Καταθέσαµε τις απόψεις µας. Σας καταθέσαµε
γιατί πρέπει από το Ταµείο Αποκρατικοποίησης το 25% από τις
αποκρατικοποιήσεις να επιστρέφει στην Ελλάδα για να µπορεί
να υπάρχει ένα ταµείο στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
Θα είµαστε παρόντες και θα δώσουµε τη µάχη µας και οφείλουµε, κύριοι συνάδελφοι, να τη δώσουµε διότι άλλως πως την
επόµενη φορά σ’ αυτήν τη Βουλή, αυτή η ένταση που ζήσαµε σήµερα θα είναι µία ένταση επί εκατό και δεν αξίζει αυτής της πολιτικής ηγεσίας ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµµαχίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα γεγονότα που συνέβησαν χθες, οι επιθέσεις εναντίον
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συναδέλφων Βουλευτών -όπως και οι επιθέσεις που είχαν συµβεί
πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα- αλλά και η καταστροφή γραφείων σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και στα Χανιά, η καταστροφή των γραφείων των συναδέλφων όλων των κοµµάτων,
είναι απαράδεκτα. Είµαι σίγουρος –και θέλω να πιστεύω ότι οµόφωνα εκφράζω την Αίθουσα αυτήν- ότι τέτοιου είδους ενέργειες
στρέφονται όχι εµµέσως αλλά ευθέως κατά της Κοινοβουλευτικής µας Δηµοκρατίας, κατά της ουσίας της λειτουργίας του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Τέτοιες ενέργειες δεν εκφράζουν, δεν µπορούν να εκφράζουν δικαιολογηµένα αισθήµατα
οργής. Τέτοιες ενέργειες εκφράζουν φασίζουσα νοοτροπία και
αυτές οι ενέργειες είναι που θέτουν σε κίνδυνο, όπως έχει αποδείξει η ιστορία, την ίδια την ύπαρξη, την πορεία και τη λειτουργία της δηµοκρατίας.
Είναι χρέος όλων µας, όλων των πολιτικών δυνάµεων, όλων
των κοµµάτων που είναι σ’ αυτήν την Αίθουσα και είναι και καθήκον –θα έλεγα- όλων των πολιτών να περιφρουρήσουµε πάση
θυσία και µε κάθε τρόπο την ουσία της λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής µας Δηµοκρατίας.
Ο Αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης ζήτησε το λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα και αµέσως
µετά θα έχει το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης για να αναφερθεί στις προτάσεις που έκανε
αποδεκτές και τις αλλαγές στο νοµοσχέδιο πριν προχωρήσουµε
στην ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Επ’ αυτού που είπατε, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι µπορεί να υπάρξει και µία προέκτασις, να αναλάβει η
Βουλή τα έξοδα αποκαταστάσεως των ζηµιών που έγιναν στα
γραφεία των Βουλευτών για να καταδείξουµε ότι δεν πολεµιέται
µε τίποτα η Δηµοκρατία από το θράσος και την αυθάδεια των
κουκουλοφόρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Καρατζαφέρη, µε
συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν είναι το θέµα των
εξόδων. Είµαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι δεν θέτουν τέτοιο αίτηµα. Το πρόβληµα είναι πολύ µεγαλύτερο, πολύ βαθύτερο, έχει
τεράστιες διαστάσεις. Το θέµα δεν είναι το να καλυφθούν τα
έξοδα για τις αποκαταστάσεις των γραφείων. Τέτοιου είδους
ενέργειες χτυπούν, επαναλαµβάνω, στην καρδιά τη λειτουργία
της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας, γιατί στρέφονται ευθέως,
όχι εναντίον συγκεκριµένων προσώπων, αλλά εναντίον των εκπροσώπων του ελληνικού λαού, που µε την ψήφο των πολιτών
τους ανετέθη υψηλό λειτούργηµα, αυτό της εκπροσώπησης του
ελληνικού λαού στο εθνικό Κοινοβούλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Είµαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι όλοι
καταδικάζουµε αυτές τις ενέργειες, εκτός αν υπάρχει κόµµα που
δεν τις καταδικάζει. Ας βγει ευθέως να το πει. Είµαι σίγουρος,
όµως, ότι όλοι καταδικάζουν αυτά τα έκτροπα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, χθες ήταν δραµατικό να βγαίνουµε έξω
από τη Βουλή και να σκουπιζόµαστε από τα δάκρυα µε όλα αυτά
που έγιναν µε τα χηµικά. Εν πάση περιπτώσει, ο αστυνοµικός
φορά τη στολή και ξέρει ότι µπορεί να αντιµετωπίσει µία τέτοια
κατάσταση. Ο αντιεξουσιαστής πηγαίνει, γνωρίζοντας ότι θα έχει
αυτήν την κατάσταση. Αυτός που πηγαίνει σε µία διαδήλωση, ρισκάρει από 1% έως 99% να αντιµετωπίσει µία τέτοια κατάσταση
από προβοκάτορες. Υπάρχουν, όµως, και κάποιοι, οι οποίοι είναι
από το καθήκον εκεί και πρέπει όλοι µας να προσδώσουµε τιµή
στους Ευζώνους που έµειναν ακίνητοι, κάτω από αντίξοες συνθήκες, µε τα µάτια να τρέχουν και δεν έβγαλαν ούτε µαντήλι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Καλώ τον παριστάµενο Υπουργό Εθνικής Άµυνας να στείλει
µία επιστολή µε εύφηµο µνεία εις τον διοικητή του τάγµατος.
Εύγε στα ελληνόπαιδα που έµειναν πιστά στο θεσµικό τους καθήκον.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος,
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έχει το λόγο.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Δαµιανάκη.
Πιστεύω ότι αυτά που είπα και οι τοποθετήσεις συναδέλφων και
Αρχηγών κοµµάτων εκφράζουν όλους σ’ αυτήν την Αίθουσα, και
εσάς και όλους τους άλλους.
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ: Ναι, αλλά θέλω να ευχαριστήσω
την κ. Μπακογιάννη, τον κ. Καρατζαφέρη και τους άλλους εκπροσώπους των κοµµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Βενιζέλος.
Κύριε Υπουργέ, µέσα σε έξι λεπτά φαντάζοµαι ότι µπορείτε να
αναπτύξετε την παρέµβασή σας. Σας παρακαλώ, όµως, να ολοκληρώσετε µέσα στα έξι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Καρατζαφέρης, παραβιάζει
ανοιχτές θύρες σε σχέση µε τους Ευζώνους της Προεδρικής
Φρουράς. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, ο κ. Μπεγλίτης, ήδη έχει
δώσει σχετική οδηγία. Αυτό δε είχα κάνει στο παρελθόν και εγώ,
ως Υπουργός Εθνικής Άµυνας, σε παρόµοιες περιστάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εκφωνήσω τις νοµοτεχνικού
χαρακτήρα αλλαγές και θα κάνω µία πολύ σύντοµη καταληκτική
δήλωση, µετά από την πολύ έντονη, αλλά και ενδιαφέρουσα και
κατά βάθος αισιόδοξη συζήτηση που έγινε εδώ.
Στην παράγραφο 2α του άρθρου 11 µετά τις λέξεις «πυρήνες
εθνικών δρυµών» τίθεται κόµµα, προστίθενται οι λέξεις «σε
εθνικά πάρκα, σε υγρότοπους διεθνούς σηµασίας» και συνεχίζει
το κείµενο όπως έχει. Ήταν µία παρατήρηση που είχε κάνει ο κ.
Καρτάλης ως Πρόεδρος της αρµόδιας επιτροπής για το περιβάλλον.
Στο άρθρο 29 στην παράγραφο 2 στο πρώτο εδάφιο, µετά την
κλίµακα που περιλαµβάνεται σ’ αυτό το άρθρο και πιο συγκεκριµένα µετά τις λέξεις «και άτοµα µε ειδικές ανάγκες» προστίθεται
η φράση «ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες».
Επίσης, στο άρθρο 38 η παράγραφος 5, που κατατέθηκε χθες,
επειδή προέκυψαν ορισµένα αριθµητικά σφάλµατα στη διατύπωση, επανακατατίθεται. Δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας.
Αριθµούνται ορθά οι σχετικές διατάξεις.
Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 44 προστίθενται οι λέξεις «ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες
αυτών».
Για να εξηγήσω πιο συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις αυτές οι
συνταξιούχοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, που έχουν παιδιά µε ειδικές
ανάγκες, τυχαίνουν µιας δίκαιης, ευνοϊκής µεταχείρισης σε
σχέση µε την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης,
Έπρεπε οπωσδήποτε δίπλα στους εθνικούς δρυµούς να µνηµονεύσουµε τα εθνικά πάρκα και τους υγροβιότοπους.
Τέλος, από την παρακράτηση της σύνταξης άνω των 1.700
ευρώ εξαιρούνται και τα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συµβάντων και οι ορφανικές τους οικογένειες.
Επίσης, έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες συναδέλφων,
εκ των οποίων αποδέχοµαι τη µε γενικό αριθµό 438 και ειδικό 71
που κατέθεσε η συνάδελφος κ. Χαρά Κεφαλίδου και τη µε γενικό
αριθµό 440 και ειδικό 73, που κατέθεσαν οι συνάδελφοι κύριοι
Βλατής, Δαµιανάκης και Τζελέπης.
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε µία φράση.
Ήδη έχει αρχίσει η επόµενη φάση. Κατά τη διάρκεια και της
χθεσινής και της σηµερινής συζήτησης διεξάγεται µία πάρα πολύ
σοβαρή, µία πάρα πολύ κρίσιµη διαπραγµάτευση. Είχα την ευκαιρία αυτές τις ηµέρες κι εν τέλει σήµερα, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να παρουσιάσω εκ
µέρους της Κυβέρνησης το ολοκληρωµένο σχέδιο µε το χρονοδιάγραµµα που πρόκειται να ακολουθήσουµε, καλώντας την Αντιπολίτευση να βοηθήσει, να συµπράξει, να στηρίξει, να ελέγξει,
αλλά εν τέλει να ενισχύσει, τη διαπραγµατευτική δύναµη της
χώρας.
Επίσης, παρουσίασα τις αλλαγές που ούτως ή άλλως έχουµε
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δροµολογήσει και που τείνουν στην ενίσχυση της πραγµατικής
οικονοµίας και στην αποκατάσταση της ηθικής ισορροπίας των
µέτρων. Διότι ο κόσµος είναι έτοιµος να δεχθεί θυσίες, αρκεί να
πειστεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ότι υπάρχει χρονοδιάγραµµα, ότι
υπάρχει ελπίδα και ότι υπάρχει εσωτερική δικαιοσύνη στις θυσίες
και τους περιορισµούς.
Τα µηνύµατα που παίρνουµε µόνο από το γεγονός ότι η Βουλή
των Ελλήνων τήρησε το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα της
30ης Ιουνίου και ψηφίζει το µεσοπρόθεσµο και τον εφαρµοστικό
νόµο, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ενισχύουν τη θέση της
χώρας. Διευκολύνουν τις κινήσεις µας και τους χειρισµούς µας
επί της ουσίας οι αποφάσεις αυτές της Βουλής των Ελλήνων.
Βεβαίως, έχουµε µπροστά µας τεράστιες δυσκολίες. Τεράστιες δυσκολίες! Διότι το πρόβληµα δεν είναι το τι κάνουµε εµείς
ως πολιτικό σύστηµα, ως χώρα, ως κοινωνία. Μακάρι να ήταν
µόνο αυτό. Το θέµα δεν είναι πώς διαπραγµατευόµαστε εµείς µε
τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του
ευρώ ή µε τους θεσµικούς εταίρους και δανειστές µας, όπως
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το ζήτηµα είναι ότι είµαστε
ακόµη µέσα στην περιδίνηση των παγκόσµιων αγορών του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. Και είµαστε, βεβαίως, σε πάρα
πολύ µεγάλο βαθµό, θύµατα αυτής της κατάστασης, γιατί στην
ελληνική περίπτωση δοκιµάζεται η αντοχή θεσµών και καταστάσεων.
Άρα, χρειάζεται να έχουµε συνείδηση των προβληµάτων, των
κινδύνων και βεβαίως των υποχρεώσεών µας που απορρέουν
από την κατάσταση αυτή.
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Έτσι βοηθάµε τον πολίτη. Έτσι µπορούµε να δώσουµε απάντηση στην αγωνία του συνταξιούχου, του άνεργου, του ανθρώπου µε χαµηλά εισοδήµατα, του νέου ανθρώπου που ψάχνει να
δει αν έχει ελπίδα στον τόπο του.
Εδώ δεν υπάρχουν ούτε εισαγγελείς ούτε κατηγορούµενοι.
Νοµίζω ότι πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι νοµίζουν ότι µπορούν
µε ευκολία να σπεύσουν και να καταλάβουν την έδρα του εισαγγελέα και να τοποθετήσουν αυτούς που έχουν την ευθύνη και
σηκώνουν το βάρος της συγκυρίας στο εδώλιο του κατηγορουµένου.
Όποιοι νοµίζουν ότι µε ψευτοδικανικό ή ψευτοεισαγγελικό
λόγο θα κερδίσουν πολιτικά µέσα σε θολά νερά, κάνουν πολύ µεγάλο λάθος. Εδώ χρειάζεται µε καθαρή καρδιά, µε απόλυτη ειλικρίνεια, µε ανάταση να βοηθήσουµε τη χώρα να σταθεί και πάλι
όρθια.
Η ανόρθωση η ψυχολογική, η ηθική, η οικονοµική, η θεσµική
είναι το αίτηµα της εποχής αυτής και νοµίζω ότι αυτό το έχουµε
καταλάβει όλοι, είτε το οµολογούµε είτε δεν το οµολογούµε. Το
να οχυρώνεται ο οποιοσδήποτε πίσω από κοµµατικές ή εκλογικές
σκοπιµότητες είναι πολύ κάτω από την ανάγκη των καιρών και
από τις περιστάσεις. Και µε τα λόγια αυτά ευχαριστώ πάρα πολύ
όλους τους συναδέλφους και τους καλώ και τους παρακαλώ να
υπερψηφίσουν το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές διορθώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κεφαλογιάννης έχει ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό, για µία διευκρίνιση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο για να καταδικάσω εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο τα φαινόµενα φασισµού και ωµής βίας, τα οποία έγιναν και στα Χανιά της Κρήτης
και βεβαίως προσυπογράφω όλα όσα είπαν όλοι όσοι έθεσαν
αυτό το θέµα.
Παίρνω επίσης το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να πω το εξής, ότι
ο µακαρίτης ο Τσαρούχης έλεγε πως «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις». Φαίνεται ότι αυτό το έχουµε ξεπεράσει και πήγαµε σ’
ένα άλλο στάδιο, όπου στην Ελλάδα είσαι ό,τι σε δηλώσουν. Κι
αυτό το λέω γιατί πολλοί συνάδελφοι προσπάθησαν να παραποιήσουν αυτά που είπε ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σαµαράς και αυτά που επανέλαβα κι εγώ ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος, όταν είπα ότι δεν εκβιάζεται η Νέα Δηµοκρατία και
είτε µε 180 είτε µε 200 είτε µε 150 ψήφους δεν ψηφίζουµε το
µνηµόνιο 2.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν το ξέρετε ακόµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όµως, ποιο µνηµόνιο 2;
Έχει δίκιο ο κ. Βενιζέλος. Το µνηµόνιο 2, κύριε Πρόεδρε, το
οποίο θα περιλάβει διατάξεις όπως το άρθρο 14 παράγραφος 5,
που λέει ότι ο δανειζόµενος αµετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία και αναγνωρίζει στους δανειστές της
χώρας –αυτό λέει το άρθρο 14, παράγραφος 2- το δικαίωµα να
προχωρούν σε κατάσχεση όχι µόνον ιδιωτικής περιουσίας του
δηµοσίου, αλλά και κρατικής περιουσίας, ταγµένης στην υπηρεσία του δηµόσιου σκοπού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Κεφαλογιάννη,
ζητήσατε το λόγο για µία διευκρίνιση…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εµείς δεν παραιτούµαστε
από καµµία ασυλία, γι’ αυτό και καταψηφίζουµε οποιοδήποτε
µνηµόνιο έχει άρθρο 14 παράγραφο 5. Αν έρθει καλό νοµοσχέδιο, τότε ναι, θα το ψηφίσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο. Η Κυβέρνηση θα κλείσει τη συζήτηση και όχι ο κ. Κεφαλογιάννης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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και Υπουργός Οικονοµικών): Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να κάνουµε παλαιοσυνδικαλιστικά τερτίπια στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Ο κ. Σαµαράς είχε µία πολύ ατυχή στιγµή σήµερα. Ήρθε και
είπε αυτά που δεν έπρεπε να πει. Είπε δύο µνηµειώδεις φράσεις.
Πρώτον, ότι «δέχθηκα κυβέρνηση εθνικής ενότητας παρ’ ότι είµαι
µπροστά στις δηµοσκοπήσεις». Θα τον καταδιώκει η φράση
αυτή. Και η δεύτερη φράση που είπε είναι ότι «δεν πρόκειται να
ψηφίσουµε το νέο πρόγραµµα, όποιο κι αν είναι, όποτε κι αν
έρθει, ούτε µε 151 ούτε µε 180, ούτε µε 200 ψήφους», χωρίς να
ξέρει ποιο θα είναι, χωρίς να συµπράξει στη διαπραγµάτευση και
χωρίς να έχει αντιπρόταση!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κάνετε λάθος. Τίποτε απ’ αυτά
δεν είπε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Προσέξτε. Εµείς είµαστε διατεθειµένοι να ξεχάσουµε ότι ειπώθηκαν οι δύο αυτές φράσεις και σας
καλώ να συµπράξετε και να βοηθήσετε τον τόπο. Ελάτε να παλέψουµε µαζί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί ο κύριος Υπουργός να έχει τα δύο πρόσωπα του Ιανού…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν θα εγγράφεται στα
Πρακτικά τίποτε απ’ αυτά που λέει ο κ. Κεφαλογιάννης ή οποιοσδήποτε άλλος διακόπτει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Καθίστε κάτω, κύριε
Κεφαλογιάννη! Οµιλείτε µη ακουόµενος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015».
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής
ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, µία επί της αρχής και η άλλη επί όλων των άρθρων του νοµοσχεδίου, πλην του άρθρου 46, και µια αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ επί της αρχής,
των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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Θα αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο
απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή τους.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρών.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου. Παρούσα.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Νάνος. Παρών.
Η κ. Βέρα Νικολαΐδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης. Παρών.
Ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΚΚΕ.
Θα αναγνώσω, τώρα και τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, για να
διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Καρατζαφέρης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Ανατολάκης Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Αποστολάτος Βαϊτσης. Παρών.
Ο κ. Βελόπουλος Κυριάκος. Παρών.
Ο κ. Βορίδης Μαυρουδής. Παρών.
Ο κ. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις. Παρών.
Ο κ. Κολοκοτρώνης Άγγελος. Παρών.
Ο κ. Κοραντής Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Η κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία. Παρούσα.
Ο κ. Πλεύρης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Πολατίδης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Ροντούλης Αστέριος. Παρών.
Ο κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ.
Θέλω να σας ενηµερώσω, επίσης, ότι έχουν καταθέσει αίτηση
ονοµαστικής ψηφοφορίας οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των οποίων
η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Κανονισµού της Βουλής δεν υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός
υπογραφόντων Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι,
επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να συµπτύξουµε τις
δύο αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας σε µία ονοµαστική ψηφοφορία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς θα διεξαχθεί
ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί όλων των άρθρων
πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή και όλα τα άρθρα πλην του άρθρου
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46 λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή και όλα τα άρθρα πλην του άρθρου 46 λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου: ο κ. Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα την προσοχή σας ειδικότερα στο σηµείο αυτό. Επειδή, κατά κύριο λόγο οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, σε διάφορα άρθρα ψηφίζουν «ΝΑΙ»,
σε άλλα λέγουν «ΟΧΙ», αλλά είναι µεγάλος ο αριθµός των άρθρων και των «ΝΑΙ» και των «ΟΧΙ» και προκειµένου να διευκολυνθούν οι ψηφολέκτες, θα πρότεινα το εξής:
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης να εκφωνηθεί και να ψηφίσει πρώτος, αναφέροντας σε ποια άρθρα λέγουν
«ΝΑΙ», σε ποια «ΟΧΙ» και οι επόµενοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, των οποίων τα ονόµατα θα εκφωνούνται, να συµφωνούν
µε αυτά που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, εντάξει, θα κάνετε τη διαφοροποίηση. Αλλιώς, θα είναι
πολύ δύσκολο να υπάρξει καταγραφή των «ΝΑΙ» και των «ΟΧΙ».
Συµφωνεί το Σώµα:
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου µε τον κ.
Βρούτση πρώτο.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Επί της αρχής καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο.
Ως προς τα άρθρα τώρα, κύριε Πρόεδρε:
Άρθρο 1 «ΝΑΙ», άρθρο 3 «ΝΑΙ», άρθρο 5 «ΝΑΙ», άρθρο 6 «ΝΑΙ»,
άρθρο 7 «ΝΑΙ», άρθρο 8 «ΝΑΙ», άρθρο 19 «ΝΑΙ», άρθρο 20 «ΝΑΙ»,
άρθρο 21 «ΝΑΙ», άρθρο 22 «ΝΑΙ», άρθρο 23 «ΝΑΙ», άρθρο 24
«ΝΑΙ», άρθρο 25 «ΝΑΙ», άρθρο 26 «ΝΑΙ», άρθρο 32 «ΝΑΙ», άρθρο
37 «ΝΑΙ», αν και διαφωνούµε µε την παράγραφο...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Βρούτση, µη µας
µπερδεύετε εδώ. Στα άρθρα είναι ή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Ολίγον έγκυος
δεν υπάρχει, όπως ξέρετε. Ή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» θα είναι.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Όχι τέτοιες εκφράσεις, κύριε Πρόεδρε. Χθες, υπήρχαν «πολύ
ολίγοι» από την άλλη πλευρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Στα άρθρα, επαναλαµβάνω, υπάρχει ή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Η τοποθέτηση του κόµµατος
εντός του άρθρου, µε ποια συµφωνεί ή διαφωνεί, γίνεται όταν ο
εισηγητής στην αρχή αναπτύσσει τη θέση του κόµµατος. Αλλά
στην ψηφοφορία δεν υπάρχει άρθρο που να λέµε ολίγον «ΝΑΙ»
και για το υπόλοιπο λέµε «ΟΧΙ». Αυτό ακριβώς εννοούσα. Είµαι
σαφής.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.
Λέµε «ΝΑΙ» στο άρθρο 37, µε τη διαφωνία που κατέγραψα για
το θέµα του αυθαίρετου τρόπου πλεονάζοντος προσωπικού των
ΔΕΚΟ.
Άρθρο 38 «ΝΑΙ», άρθρο 42 «ΝΑΙ», άρθρο 45 «ΝΑΙ», άρθρο 46
«ΝΑΙ», άρθρο 48 «ΝΑΙ» και άρθρο 49 «ΝΑΙ».
Τώρα, θα αναφέρω που ψηφίζουµε «ΟΧΙ», κύριε Πρόεδρε.
Άρθρο 2 «ΟΧΙ», άρθρο 4 «ΟΧΙ», άρθρο 9 «ΟΧΙ», άρθρο 10
«ΟΧΙ», άρθρο 11 «ΟΧΙ», άρθρο 12 «ΟΧΙ», άρθρο 13 «ΟΧΙ», άρθρο
14 «ΟΧΙ», άρθρο 15«ΟΧΙ», άρθρο 16 «ΟΧΙ», άρθρο 17«ΟΧΙ»,
άρθρο 18 «ΟΧΙ», άρθρο 27 «ΟΧΙ», άρθρο 28 «ΟΧΙ», µε τη συµφωνία, όµως, για την αναστολή του «πόθεν έσχες» στα ακίνητα,
άρθρο 29 «ΟΧΙ», αλλά µε τη συµφωνία στο 5% για τους αιρετούς,
στο άρθρο 30 «ΟΧΙ», στο άρθρο 31 «ΟΧΙ», στο άρθρο 33 «ΟΧΙ»,
στο άρθρο 34 «ΟΧΙ», στο άρθρο 35 «ΟΧΙ», στο άρθρο 36 «ΟΧΙ»,
στο άρθρο 39 «ΟΧΙ», στο άρθρο 40 «ΟΧΙ», στο άρθρο 41 «ΟΧΙ»,
στο άρθρο 43 «ΟΧΙ», στο άρθρο 44 «ΟΧΙ», λέµε όµως, ναι, στη
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δηµιουργία ειδικού λογαριασµού ανεργίας για τους αυτοαπασχολούµενους, στο άρθρο 47 «ΟΧΙ».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Το άρθρο 46, για το οποίο είπατε «ΝΑΙ»,
δεν έχει τεθεί σε ψηφοφορία. Σας παρακαλώ, να διευκρινίσετε
µετά το άρθρο 44, το άρθρο 45…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στο 47 είπαµε «ΟΧΙ».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Δεν έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία
το άρθρο 46. Πείτε µου, λοιπόν, για να σηµειώσω, για να µην γίνει
λάθος, τι ψηφίζετε στο άρθρο 45, 47, 48;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Στο άρθρο 45 και στο άρθρο 48, κύριε
Πρόεδρε, ψηφίζουµε «ΝΑΙ». Στο άρθρο 47 ψηφίζουµε «ΟΧΙ».
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως κατά το
χθεσινό δεδικασµένο της αιτιολόγησης ψήφου, κατά παραβίαση
του Κανονισµού, που παρείχατε στον κ. Αθανασιάδη Αλέξανδρο,
θέλω λοιπόν να δικαιολογήσω την ψήφο µου.
Από τις 18.00’ώρα τη Δευτέρα µε το συνάδελφο κ. Τζαβάρα
βρισκόµαστε εντός Αιθούσης και προσπαθούµε να µιλήσουµε ως
είναι το δηµοκρατικό µας δικαίωµα. Δεν ήταν δυνατόν να µιλήσουµε ούτε εµείς ούτε πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές και από τα
άλλα κόµµατα.
Γιατί; Διότι, το Προεδρείο παραβίασε τον Κανονισµό. Όσον
αφορά το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα σταµάτησε στον αριθµό
ογδόντα οκτώ της λίστας των οµιλούντων, µη δίνοντας σε τριήµερη συζήτηση το αναφαίρετο δικαίωµα να εκφράσουµε τη
γνώµη µας, την άποψή µας και να ακούσει ο ελληνικός λαός αυτό
που θέλουµε να καταθέσουµε. Πολλοί εξ ηµών δεν µπορέσαµε
να λάβουµε το λόγο στην οργανωµένη συζήτηση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά τώρα αγορεύετε, κύριε Καµµένε. Σας παρακαλώ, όχι αγόρευση, αιτιολόγηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αιτιολογώ την
ψήφο µου ακριβώς στα τέσσερα λεπτά που είχε χθες ο κ. Αθανασιάδης. Παραβιάζετε, λοιπόν, τον Κανονισµό και θα τον παραβιάσω και εγώ όσο έγινε και χθες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Καµµένε, σεβαστείτε τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Πολλοί εξ ηµών είµαστε κοµµένοι
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως και µε κυβερνητική εντολή
από την κρατική τηλεόραση. Δικαιούµαστε και θα κάνουµε τα
πάντα για να συνεχίσουµε να µιλάµε εντός αυτής της Αιθούσης.
Δεν µπορείτε να στερήσετε αυτό το δικαίωµα από κανέναν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν µπορείτε να λειτουργείτε ως καθεστωτικό προεδρείο της
Βουλής. Σ’ αυτήν την Αίθουσα όσο είµαστε ελεύθεροι, θα οµιλούµε και ψηφίζουµε κατά συνείδηση.
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Χωρίς να διαφωνώ µε την παράταξή µου, σας λέω ότι από
τούδε και στο εξής όσο το Προεδρείο παραβιάζει τον Κανονισµό
και φιµώνει τη φωνή των Βουλευτών, όσο η προβοκάτσια εκτός
του Κοινοβουλίου συνεχίζεται εντός του Κοινοβουλίου, εγώ προσωπικά δεν θα συµµετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Αποχωρώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Θα ψηφίσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Θα ψηφίσω. Ψηφίζω «ΟΧΙ» σε
όλα και «ΟΧΙ» σε κάθε νοµοσχέδιο που θα συζητείται µε παραβίαση του Κανονισµού, χάρη στη δική σας πρωτοβουλία παραβίασης του Κανονισµού και φιµώσεως των Ελλήνων Βουλευτών.
ΧΡΥΣH ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω «ΝΑΙ» επί της
αρχής, «ΟΧΙ» στο Α’ Κεφάλαιο, δηλαδή, από τα άρθρα 1 έως το
9 και το 14, επισηµαίνοντας ότι βρίσκοµαι στην Αίθουσα όχι µόνο
από την περασµένη Δευτέρα, αλλά από την πρώτη µέρα ψήφου
εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. Εγγράφοµαι όποτε µου δίνεται
η δυνατότητα και µέχρι σήµερα δεν µου έχει δοθεί ο λόγος για
να τοποθετηθώ.
Αρνούµαι, επίσης, οποιαδήποτε διακριτική µεταχείριση, όπως
έγινε σε συναδέλφους Βουλευτές, για να πάρουν το λόγο εκτός
καταλόγου ή να δικαιολογήσουν τη θέση τους ή τη διαφοροποίηση της θέσης τους.
Σας ευχαριστώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω «ΟΧΙ» επί της
αρχής και επί των άρθρων. Καίτοι συµφωνώ µε το σύνολο των
άρθρων που εισηγήθηκε ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και
τα ψηφίζει, τα καταψηφίζω, διότι αµφισβητώ τη δυνατότητα της
παρούσας Κυβέρνησης να τα εφαρµόσει κατά τρόπο που να
συµφωνεί µε το εθνικό συµφέρον.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµµερίζοµαι την
παρατήρηση της κ. Αράπογλου και ψηφίζω «ΝΑΙ» σε όλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Αυτή είναι η σχολή που η Βουλή δηµιούργησε µε τον Αθανασιάδη!
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του
νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη και κ. Έλενας
Ράπτη, οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και ότι αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
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Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επίσης, θέλω να ενηµερώσω ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που µου δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζητήσεως για την
παροχή ψήφου εµπιστοσύνης προς την Κυβέρνηση, µίλησαν εκατόν έντεκα Βουλευτές όλων των κοµµάτων. Επίσης, ενενήντα
Βουλευτές µίλησαν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του µεσοπρόθεσµου, ενώ για το παρόν νοµοσχέδιο είναι γνωστό σε όλους
τους συναδέλφους ότι εφαρµόστηκε το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής περί κατεπείγοντος.
Εποµένως αυτό έρχεται ως απάντηση σε όσους διαµαρτυρήθηκαν ότι δεν έλαβαν το λόγο. Δεν είναι δυνατόν να εγγράφονται
διακόσιοι Βουλευτές και να λαµβάνουν όλοι το λόγο σε µία διαδικασία.
Επαναλαµβάνω ότι εκατόν έντεκα Βουλευτές για την ψήφο εµπιστοσύνης και ενενήντα Βουλευτές για το µεσοπρόθεσµο είναι
πάρα πολύ καλή συµµετοχή, υπερεπαρκής για να εκφραστούν
οι Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 296 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 155
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 136
Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 5 Βουλευτές.
(Το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας επί της αρχής θα καταχωρισθεί µαζί µε το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας επί των άρθρων)
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά
πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού:
1) «Κύρωση της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ».
2) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον
Τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ».
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων.
Eπί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 2:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 137 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
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Eπί του άρθρου 3:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 3 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 4:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 137 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 5:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 6:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 7:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 8:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 9:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 158 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 137 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 10:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 10 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου11:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 12:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 12 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 13:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 14:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 153 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 142 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 15:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 16:
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«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 17:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 18:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 18 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 19:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 20:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 21:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 22:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 22 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 23:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 23 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 24:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Eπί του άρθρου 25:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 25 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 26:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 239 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 56 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 26 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 27:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 28:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 28 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 29:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
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τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 30:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 30 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 31:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 32:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 235 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 60 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 33:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 34:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 35:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 36:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 154 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 36, έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 37:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 240 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 37 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 38:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 240 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 38 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 39:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 240 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
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«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 159 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 45:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 240 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
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Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47:
«ΝΑΙ» 159 ψήφισαν Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 136 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48:
«ΝΑΙ» ψήφισαν 240 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» ψήφισαν 55 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
αρχής και επί των άρθρων:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 438 και ειδικό 71;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 438 και ειδικό 71 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και θα αποτελέσει ίδιον άρθρο του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 440 και ειδικό 73;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 440 και ειδικό 73 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και θα αποτελέσει ίδιον άρθρο του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία,
σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
Επωνυµία - Έδρα - Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.»
(Ταµείο). Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου,
καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων επιχειρήσεων
των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα
ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες
της αγοράς και µε εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειµένου
να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία
µεταβιβάζονται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις.
2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την αποπληρωµή του δηµοσίου χρέους της χώρας, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην παράγραφο 17 του επόµενου άρθρου.
3. Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου
συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται
σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο

Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου.
4. Το Ταµείο διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί
ανωνύµων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Το Ταµείο εδρεύει σε δήµο του Νοµού Αττικής, ο οποίος
ορίζεται µε το Καταστατικό του.
6. Η διάρκεια του Ταµείου είναι έξι (6) έτη από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ο σκοπός
του Ταµείου δεν έχει εκπληρωθεί.
Άρθρο 2
Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
1. Το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου είναι τριάντα εκατοµµύρια (30.000.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονοµαστικές
µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ η
καθεµία, αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις. Η
πρώτη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ καταβάλλεται σε µετρητά
µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Η δεύτερη δόση, ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται
σε µετρητά µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2011 και η τρίτη δόση,
ποσού 10.000.000 ευρώ, καταβάλλεται σε µετρητά µέχρι την 30ή
Δεκεµβρίου 2011.
2. Οι µετοχές του Ταµείου είναι αµεταβίβαστες.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου, µε την έκδοση ονοµαστικών µετοχών, τις οποίες αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δηµόσιο.
4. Στο Ταµείο µεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγµα:
α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες εταιρειών από αυτές
που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 –
2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995 (Α’ 247).
β) Περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα, δικαιώµατα διαχείρισης
και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν.
2362/1995.
γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, ακίνητα που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015
του άρθρου 6Α του ν. 2362/ 1995.
5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και
τα ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της
προηγούµενης παραγράφου µεταβιβάζονται και περιέρχονται
στο Ταµείο, µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται
στο άρθρο 3 του ν. 3049/2002 (Α’ 212).
Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβάζονται
και να περιέρχονται στο Ταµείο χωρίς αντάλλαγµα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, και άλλα
περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε µία από τις κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγούµενης
παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται
στο Ταµείο, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή και το Δηµόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του επί αυτών από τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων και προκειµένου για τη µεταβίβαση στο Ταµείο της κυριότητας, νοµής και κατοχής ακινήτων, στη Δ.Ε.Α.Α. συµµετέχει αντί του Υπουργού
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Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Υπουργός στη διαχειριστική αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που µεταβιβάζεται και περιέρχεται στο Ταµείο.
Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταµείο διενεργείται µε βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995
και σε χρόνο που επιτρέπει την αξιοποίησή τους σύµφωνα µε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αξιοποίησης που προβλέπεται στην
παράγραφο 10.
6. Μέσα σε έξι (6) µήνες από την περιέλευση στο Ταµείο ακινήτων που µεταβιβάζονται σε αυτό, εκδίδεται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, στην οποία διαλαµβάνονται
η ταυτότητα κάθε ακινήτου και η κυριότητα του Ταµείου επ’
αυτού, µε µνεία της αποφάσεως της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται
στην παράγραφο 5, δυνάµει της οποίας το ακίνητο µεταβιβάστηκε στο Ταµείο. Η απόφαση καταχωρίζεται, µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, στα βιβλία
µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
7. Το πράγµα ή το δικαίωµα που µεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταµείο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος
άρθρου, δεν µπορεί να αναµεταβιβαστεί στον προηγούµενο
κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Από τη µεταβίβαση
του πράγµατος ή την παραχώρηση του δικαιώµατος στο Ταµείο,
ο προηγούµενος κύριος ή δικαιούχος παραµένει στη διοίκηση
και διαχείριση του πράγµατος ή του δικαιώµατος, ως εκ του
νόµου εντολοδόχος του Ταµείου, χωρίς αµοιβή, υποχρεούται να
το διατηρεί κατάλληλο για τον προορισµό του, σύµφωνα και µε
τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το Ταµείο και
εξακολουθεί να βαρύνεται µε τις δαπάνες που προκύπτουν από
τη διοίκηση και διαχείριση του πράγµατος ή του δικαιώµατος.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί εντολής του Α.Κ.,
µε εξαίρεση τα άρθρα 721 έως και 723 του ίδιου Κώδικα. Η εντολή λύνεται µε την αξιοποίηση του πράγµατος ή του δικαιώµατος από το Ταµείο, µπορεί δε να ανακαλείται ή να τροποποιείται
ελεύθερα οποτεδήποτε, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, η οποία ισχύει από την κοινοποίησή της στον
εντολοδόχο.
8. Εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων µπορεί να κηρύσσονται
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για λόγους µείζονος σηµασίας δηµοσίου συµφέροντος,
αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο
ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή αν κρίνονται
αναγκαία για την πραγµατοποίηση επενδυτικού σχεδίου ειδικού
διαδόχου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Ταµείου ή υπέρ της
εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή υπέρ του ειδικού διαδόχου αυτών,
όπως ειδικότερα ορίζεται στην απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η απαλλοτρίωση.
Αν η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σε ακίνητο επί του οποίου
αναγνωρίστηκαν δικαστικώς, µετά τη µεταβίβαση του ακινήτου
στο Ταµείο ή µετά την περιέλευση στο Ταµείο εταιρείας της
οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων, η δαπάνη της
αποζηµίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση βαρύνει το Δηµόσιο.
Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης στις απαλλοτριώσεις
που κηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν
λαµβάνεται υπόψη προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούµενου, η οποία οφείλεται στην νοµή ή στην κατοχή του ακινήτου
από το Ταµείο ή από εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο
ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή που οφείλεται στην πολεοδοµική ωρίµανση και την επενδυτική ταυτότητα
του ακινήτου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του επόµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου.
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9. Μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων, που ανήκουν
κατά κυριότητα στο Ταµείο ή σε εταιρεία της οποίας το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο,
µπορεί να καταγγέλλονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου ή της εταιρείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης. Η καταγγελία επιφέρει τη λύση της µίσθωσης ή τη
λήξη της παραχώρησης δύο (2) µήνες από την επίδοσή της στο
µισθωτή ή σε εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Για
την πρόωρη λύση των µισθώσεων οφείλεται αποζηµίωση ίση µε
τρία (3) µηνιαία µισθώµατα.
10. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου και των εταιρειών
των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα
ή έµµεσα, στο Ταµείο αξιοποιούνται σύµφωνα µε επιχειρησιακό
πρόγραµµα (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αξιοποίησης – Ε.Π.Α.),
που περιλαµβάνει ενδεικτικούς τριµηνιαίους στόχους, το οποίο
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από γνώµη του
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. Για την κατάρτιση του Ε.Π.Α., λαµβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995.
11. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταµείο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5, καθώς και η µεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, αµοιβή ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου εισοδήµατος για το
κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από τη δραστηριότητα
του Ταµείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου
έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ
του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών
υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.
12. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται
στην κυριότητα, νοµή και κατοχή του Ταµείου, ελεύθερο από
κάθε δικαίωµα τρίτου. Για τυχόν δικαιώµατά του επί του περιουσιακού στοιχείου που µεταβιβάζεται στο Ταµείο, ο τρίτος έχει
αποκλειστικά δικαίωµα αποζηµιώσεως, έναντι µόνον του Δηµοσίου,
µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9.
13. Το Ταµείο και οι εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, απολαµβάνουν όλων των διοικητικών, οικονοµικών, φορολογικών,
δικαστικών, ουσιαστικού και δικονοµικού, δικαίου προνοµίων και
ατελειών του Δηµοσίου και για την προσωρινή ρύθµιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αµφισβήτηση της διακατοχής
ακινήτων τους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν. 1539/1938
(Α’488).
14. Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το αργότερο µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξή του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού της περίπτωσης δ’ του άρθρου 5 του ν.
3049/2002 (Α’ 212), µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις», αφού αφαιρεθούν τα
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του
Ταµείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµόσιου
χρέους.
15. Το τίµηµα που προέρχεται από την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου που µεταβιβάζεται στο Ταµείο από δηµόσια επιχείρηση, καθώς και το τίµηµα που εισπράττει εταιρεία της οποίας
το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο
Ταµείο, µεταφέρεται µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την είσπραξή
του στον ειδικό λογαριασµό της προηγούµενης παραγράφου,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της επόµενης παραγράφου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ταµείου, καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος προσδιορισµού και λογιστικής αποτύπωσης των λειτουργικών εξόδων και των διοικητικών δαπανών που αφαιρούνται από
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το τίµηµα σύµφωνα µε την παράγραφο 14, ο ειδικότερος τρόπος
λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία µεταφοράς του
τιµήµατος στον ειδικό λογαριασµό, η ειδικότερη διαδικασία και
ο τρόπος µεταφοράς του τιµήµατος, όταν αυτό προέρχεται από
αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου δηµόσιας επιχείρησης ή
εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο και κάθε αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή των δύο προηγούµενων παραγράφων.
17. Έσοδα του Ταµείου είναι:
α) Το τίµηµα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
που µεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
β) Οι τόκοι, τα µερίσµατα και οι κάθε είδους αποδόσεις των
παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατικών διαθεσίµων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δηµόσιο, ανάλογα µε το πρόγραµµα
αξιοποίησης και τις ανάγκες του.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
18. Τα έσοδα του Ταµείου διατίθενται για:
α) Την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωµή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωµή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται
για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Άρθρο 3
Διοίκηση – Αρµοδιότητες – Διαχείριση – Καταστατικό
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ταµείου είναι πενταµελές
και ορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης του µετόχου,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως µέλους του Δ.Σ. πριν
από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο µέλος για το χρόνο
της θητείας που αποµένει. Πριν τον ως άνω ορισµό, η Επιτροπή
του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής διατυπώνει, µε
πλειοψηφία των 2/3 των µελών της, γνώµη για την καταλληλότητα των προτεινοµένων προς διορισµό ή την ανανέωση της θητείας τους, στις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του Δ.Σ. του Ταµείου, ύστερα από γνωστοποίηση του Υπουργού
Οικονοµικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου, τα δύο (2) από τα πέντε (5) µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου διορίζονται, µετά από κλήρωση, για θητεία ενός
(1) και δύο (2) ετών, αντίστοιχα. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου. Αν ανανεωθεί η θητεία των µελών που σύµφωνα µε τα
προηγούµενα εδάφια διορίστηκαν για περιορισµένη θητεία, η
ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία τριών (3) ετών.
3. Στο Διοικητικό Συµβούλιο διορίζονται πρόσωπα εγνωσµένου
κύρους, επιστηµονικής κατάρτισης και επαγγελµατικής επάρκειας και αξιοπιστίας, µε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή µεγάλη
εµπειρία στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, σε δραστηριότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα ή
στην ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου
και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, πριν από τη λήξη της
θητείας τους, επιτρέπεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Ταµείου, µόνο για σπουδαίο λόγο αναγόµενο στην άσκηση
των καθηκόντων τους.
4. Με το Καταστατικό µπορεί να προβλέπεται ότι ένα (1) µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου είναι εκτελεστικό και να καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του.
5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συµβάσεις και εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το Ταµείο. Ο Πρόεδρος ή άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο εκπροσωπεί το Ταµείο
στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών, µετοχές των οποίων κατέχει το Ταµείο. Η εκπροσώπηση του Ταµείου µπορεί να ανατίθεται και σε εξουσιοδοτηµένο για συγκεκριµένη περίπτωση
µέλος του Δ.Σ..
6. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών
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του Ταµείου, διευθύνει το έργο του και λαµβάνει τις αναγκαίες
αποφάσεις µέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του, προς αντιµετώπιση των καθηµερινών θεµάτων διοίκησης του Ταµείου.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και
όσες άλλες του ανατίθενται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου:
α) Επιµελείται και συντονίζει την υλοποίηση του Ε.Π.Α..
β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των σκοπών
του Ταµείου και για την κατάστρωση του σχεδιασµού της δράσης του.
γ) Καταρτίζει και υπογράφει συµβάσεις µε αντικείµενο µέχρι
το ποσό που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
ε) Αποφασίζει για τα θέµατα του προσωπικού του Ταµείου,
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Κανονισµού Προσωπικού.
στ) Λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αναβάθµιση και
αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συµβούλιο για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την
κρίση του, νέων κανονισµών προσωπικού, οργανογραµµάτων,
προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσής του.
7. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που
αφορά στη διοίκηση του Ταµείου, στην αξιοποίηση και διαχείριση
των περιουσιακών του στοιχείων και γενικά στην πραγµάτωση
του σκοπού του, µε εξαίρεση τα θέµατα που σύµφωνα µε τις
προηγούµενες διατάξεις ανήκουν στις αρµοδιότητες του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου και τα θέµατα επί των
οποίων η αποκλειστική αρµοδιότητα ανήκει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή του Καταστατικού, στη γενική συνέλευση του µετόχου.
8. Τα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου, ως µοναδικού µετόχου του Ταµείου, ασκούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόµενο
στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 Καταστατικό του Ταµείου, µε το
οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία, που δεν ρυθµίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Το Καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το
Καταστατικό του Ταµείου µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
10. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Ταµείου και ο
ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του κατατίθενται, ελεγµένοι από ορκωτούς ελεγκτές, από τον Υπουργό Οικονοµικών στη
Βουλή και συζητούνται στην Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις
του Ταµείου και ο ετήσιος ισολογισµός και απολογισµός του εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του µετόχου του Ταµείου, η
οποία απαλλάσσει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του κ.ν.
2190/1920.
11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, δύο (2)
εκπρόσωποι που προτείνονται από τα κράτη - µέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ενηµερώνονται
πλήρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και µπορούν
να ζητούν εγγράφως, από το Διοικητικό Συµβούλιο, κάθε πληροφορία επί θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του Ταµείου, το
οποίο υποχρεούται να τις παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
Οι εκπρόσωποι υπέχουν υποχρεώσεις εχεµύθειας, σύµφωνα µε
τους κανόνες περί εµπιστευτικότητας, απορρήτου και σύγκρουσης συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υποχρεώσεις
που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύουν ως
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
αµοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου και οι
αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ.
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του Ταµείου. Η αµοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (Α’ 40) για τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύµβουλο
Ν.Π.Ι.Δ..
Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µη εκτελεστικά µέλη
του Δ.Σ. του Ταµείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/5 των
αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου. Οι
αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό µέλος
του Δ.Σ. και στα µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή
του Διευθύνοντος Συµβούλου.
Στους εκπροσώπους που προβλέπονται στην προηγούµενη
παράγραφο ουδεµία αµοιβή καταβάλλεται από το Ταµείο.
13. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου οφείλουν να απέχουν από
την επιδίωξη ιδίων συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα του Ταµείου. Οφείλουν, επίσης, να αποκαλύπτουν στα
υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. τα σηµαντικά ίδια συµφέροντά τους που
ενδέχεται να επηρεάζονται άµεσα από συναλλαγές ή αποφάσεις
του Ταµείου, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτών του Ταµείου ή των συνδεδεµένων µε αυτό εταιρειών, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
14. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου απαγορεύεται να ασκούν
κατ’ επάγγελµα, είτε µόνα είτε σε συνεργασία µε τρίτους, όλους
ή µερικούς από τους επιδιωκόµενους σκοπούς του Ταµείου ή να
εκτελούν εργασίες παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να
µετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούµενη άδεια της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής το
Ταµείο έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και το µέλος του Δ.Σ. εκπίπτει
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
15. Κατά τα επόµενα δύο (2) έτη από την αποχώρησή τους από
το Δ.Σ. του Ταµείου, τα µέλη του υποχρεούνται να µην ασκούν
αντικείµενο όµοιο µε εκείνο του Ταµείου είτε ατοµικά είτε µε παρένθετο πρόσωπο, µε τη συµµετοχή τους ή την παροχή των υπηρεσιών τους σε οποιασδήποτε µορφής φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και των φυσικών ή νοµικών
προσώπων που έχουν συναλλαγεί µε το Ταµείο.
16. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της
γενικής συνέλευσης του µετόχου, οποιαδήποτε εµπιστευτική
πληροφορία αναφορικά µε τις δραστηριότητες του Ταµείου, τα
επιχειρηµατικά σχέδια, τους πελάτες ή τις συνεργαζόµενες εταιρείες, καθώς και πληροφορίες που προκύπτουν µετά από έρευνες ή µελέτες που έχουν παραγγελθεί και πληρωθεί από αυτό.
Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια όσον αφορά στα δεδοµένα των υπηρεσιών, εργασιών, στατιστικών στοιχείων ή άλλων δεδοµένων που αφορούν
στη δραστηριότητα του Ταµείου και να απέχουν από κάθε σκόπιµη ή ακούσια αποκάλυψή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σε περίπτωση που τα µέλη του Δ.Σ. αποδεδειγµένα αποκαλύψουν ή δηµοσιοποιήσουν τα ίδια ή µέσω τρίτων ή δεν αποφύγουν
τη διαρροή οποιασδήποτε εµπιστευτικής πληροφορίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, υπέχουν ευθύνη πλήρους αποζηµίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζηµία,
την οποία θα υποστεί το Ταµείο από την αιτία αυτή.
Οι υποχρεώσεις των µελών του Δ.Σ. του Ταµείου που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο (ρήτρα εµπιστευτικότητας)
παραµένουν σε ισχύ για τρία (3) έτη µετά την αποχώρησή τους
από το Ταµείο.
17. Τα µέλη του Δ.Σ. του Ταµείου υποχρεούνται να υποβάλλουν ειδική αναλυτική δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν
έσχες). Το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ανατίθεται ο έλεγχος της δήλωσης σε ελεγκτική
εταιρεία, µε δαπάνες του Ταµείου.
Άρθρο 4
Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων
1. Στο Ταµείο συνιστάται επταµελές Συµβούλιο Εµπειρογνω-
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µόνων (Σ.Ε.). Το Σ.Ε. ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, για θητεία τριών (3) ετών, που µπορεί να
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα. Τα µέλη του Σ.Ε. είναι
πρόσωπα εγνωσµένου διεθνούς κύρους που διακρίνονται για την
επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους εµπειρία στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Τρία (3) από τα επτά
(7) µέλη του Σ.Ε. υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Ταµείου για τοποθέτηση, από τους εκπροσώπους που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 3.
2. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί υποχρεωτικά:
α) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10
του άρθρου 2 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 5.
β) Στις συµβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού
στοιχείου του Ταµείου ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο, καθώς
και στις συµβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου και
γ) Για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται στο Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων για γνωµοδότηση, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου.
3. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί µέσα σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, η
οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες.
Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, για την έκδοση της
οποίας προβλέπεται η προηγούµενη υποχρεωτική γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωµοδότηση αυτή.
4. Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων µπορεί να εισηγείται προς
το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου τη λήψη µέτρων που κρίνει
κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών του Ταµείου. Το Διοικητικό Συµβούλιο παρέχει στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή πληροφορία
που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του.
Άρθρο 5
Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου διενεργείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίµηση, µε:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων, µεταξύ των οποίων δικαιωµάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
γ) Μεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων οποιασδήποτε
φύσης επί αυτών.
δ) Εκµίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσής τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυµες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των µετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηµατικό ή µη χαρακτήρα τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 11 και 14
του ν. 3156/2003.
2. Το Ταµείο µπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των
περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτει κάθε µορφής συµβάσεις, όπως ενδεικτικά συµβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συµβάσεις µετόχων και συµβάσεις
παροχής ή λήψης δικαιωµάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς
περιουσιακών στοιχείων. Οι συµβάσεις δανείου που συνάπτει το
Ταµείο συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς. Το Ταµείο
δεν επιτρέπεται να συνοµολογεί συµβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των
περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις
ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που
αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα
διεκπεραιώνονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Το Ταµείο µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια, για τα
οποία επιτρέπεται να παρέχεται η εγγύηση του Δηµοσίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι οµολογίες εκδόσεως του
Ταµείου εξοµοιώνονται µε οµόλογα του Δηµοσίου, µπορούν να
εκδίδονται σε άυλη µορφή και διέπονται από τις διατάξεις για
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τους άυλους τίτλους του Δηµοσίου.
4. Αν δεν είναι δυνατή ή συµφέρουσα η µεταβίβαση του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, της οποίας το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει άµεσα ή έµµεσα εξ ολοκλήρου στο Ταµείο, διενεργείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µετά από
γνώµη του Σ.Ε., αναδιάρθρωση της εταιρείας ή τίθεται υπό εκκαθάριση.
5. Το Ταµείο δεν επιτρέπεται να συστήνει εµπράγµατες ασφάλειες στα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται σε αυτό,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2, αν η σύσταση αυτή
µπορεί να εµποδίσει ή να καθυστερήσει την αξιοποίησή τους,
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Αξιοποίησης της παραγράφου 10
του άρθρου 2.
Άρθρο 6
Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων
1. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Ταµείο αποτιµώνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό που προβλέπεται στο άρθρο 8.
2. Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταµείο εφαρµόζονται
οι διατάξεις του επόµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου.
3. Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του
Ταµείου, διενεργείται τελική αποτίµηση του προς αξιοποίηση
στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισµό που προβλέπεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 7
Προσωπικό
1. Το Ταµείο προσλαµβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό του,
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου
χρόνου, αποκλειστικά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
2. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό µπορεί
να γίνεται και µε µεταφορά και ένταξη στο προσωπικό του εργαζοµένων σε εταιρείες των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει
εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο. Η
µεταφορά πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από αίτηµα του Ταµείου.
3. Η κάλυψη των αναγκών του Ταµείου σε προσωπικό µπορεί
να γίνεται και µε τη σύναψη συµβάσεων δανεισµού των υπηρεσιών µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, για χρονικό διάστηµα τριών
(3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Οι προβλεπόµενες στο
προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δανεισµού προσωπικού δεν
λύουν την εργασιακή σχέση µε τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος
εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών των
εργαζοµένων και την ασφάλισή τους. Το Ταµείο ασκεί εργοδοτική εξουσία, κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισµός, υποχρεούται δε σε καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και
ασφαλιστικών εισφορών, για εργασία πέραν της συµβατικής ή
νόµιµης.
4. Επιτρέπεται η απόσπαση στο Ταµείο προσωπικού από το
Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών
που µπορεί να παρατείνεται µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα.
Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς
να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα
από τον οποίο αποσπάται.
5. Στο Ταµείο µπορεί να αποσπώνται, ύστερα από αίτηµά του,
υπάλληλοι που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισµούς, των οποίων
η Ελλάδα είναι µέλος.
Άρθρο 8
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Αποδοχές Προσωπικού
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, εγ-

κρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ταµείου, µε
τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι
πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του Ταµείου, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και τα
καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου, όπως καθορίζονται µε την παράγραφο 12 του άρθρου
3.
Ο ειδικότερος καθορισµός των αποδοχών του προσωπικού γίνεται µε βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτό,
µε την ατοµική σύµβαση εργασίας που συνοµολογείται µεταξύ
µισθωτού και του Ταµείου.
3. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές του προσωπικού
που µεταφέρεται στο Ταµείο από εταιρείες, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του προηγούµενου άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη
για τον καθορισµό των αποδοχών τους, κατά τη συνοµολόγηση
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας του.
4. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών κινητών
πραγµάτων, εξοπλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί
ακινήτων.
5. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέπονται στις
προηγούµενες παραγράφους, τα σχετικά ζητήµατα διέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας για το συντονισµό
των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών.
Άρθρο 9
Λοιπές και µεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’
1. Τα καταστατικά των εταιρειών των οποίων το σύνολο των
µετοχών περιέρχεται άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο µπορούν να
τροποποιούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου, ως
προς όλες τις διατάξεις τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, µε τις
οποίες ρυθµίζονται θέµατα, υπαγόµενα σύµφωνα µε τον κ.ν.
2190/1920 στο κανονιστικό περιεχόµενο του καταστατικού,
παύουν να ισχύουν από τη δηµοσίευση του νέου καταστατικού
της εταιρείας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920, διατάξεις νόµων ή κανονιστικών αποφάσεων, µε τις
οποίες προβλέπεται η άσκηση περαιτέρω εποπτείας από άλλο
διοικητικό όργανο επί των εταιρειών αυτών, καταργούνται από
την περιέλευση στο Ταµείο, άµεσα ή έµµεσα, του συνόλου των
µετοχών τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταµείο υπεισέρχεται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα υφιστάµενα και
µελλοντικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Δηµοσίου, απορρέοντα από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αποφάσεως της
Δ.Ε.Α.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις
του ν. 3049/2002. Όπου στις εν λόγω συµβάσεις αναφέρεται το
Δηµόσιο, νοείται από τη δηµοσίευση της αποφάσεως της
Δ.Ε.Α.Α. το Ταµείο, οι δε υπηρεσίες που προβλέπονται στη σύµβαση, παρέχονται εφεξής στο Ταµείο.
Αν κατά την προαναφερθείσα ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως έχει
εκδοθεί απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. για την ανάθεση συµβάσεως παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει συναφθεί η σχετική σύµβαση,
το Ταµείο συνεχίζει τις σχετικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων διαπραγµατεύσεων, µέχρι την ολο-
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κλήρωση της ανάθεσης, η οποία διενεργείται από το Ταµείο.
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 3965/ 2011 (Α’ 113) εδάφιο ως
εξής:
«Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας
παραγράφου, η ανάθεση των συµβάσεων του παρόντος άρθρου
διενεργείται χωρίς γνώµη της Επιτροπής, µε απόφαση της
Δ.Ε.Α.Α..»
4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρµόζονται αναλόγως για τον προσυµβατικό έλεγχο των
συµβάσεων που συνάπτει το Ταµείο ή εταιρείες των οποίων το
µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο
Ταµείο. Στον προσυµβατικό έλεγχο του προηγούµενου εδαφίου
υπάγονται και οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου και των εταιρειών των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Ταµείο που
συνάπτονται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
5, εφόσον το τίµηµα ή το χρηµατικό αντάλλαγµα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)
ευρώ και αφού προηγουµένως έχει γνωµοδοτήσει το Σ.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2
του άρθρου 5. Συµβάσεις που συνοµολογήθηκαν, σύµφωνα µε
τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωµοδότηση του Σ.Ε., θεωρούνται επωφελείς και συµφέρουσες για
το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο, όσον αφορά την ευθύνη των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ταµείου.
Από την ηµεροµηνία αυτή, τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015, µεταφέρονται µε απόφαση της
Δ.Ε.Α.Α. στο Ταµείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
5 του άρθρου 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 10
Σκοπός - Πεδίο εφαρµογής
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ρυθµίζεται η διαδικασία πολεοδοµικής ωρίµανσης των δηµοσίων ακινήτων και η
απόδοση σε αυτά βιώσιµης επενδυτικής ταυτότητας, µε σκοπό
την αξιοποίησή τους που συνιστά λόγο εντόνου δηµοσίου συµφέροντος. Ως δηµόσια ακίνητα, για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται τα ακίνητα που ανήκουν στην
ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή σε εταιρεία της οποίας το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,
άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α..
2. Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου αυτού υπάγονται τα
δηµόσια ακίνητα τα οποία µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος νόµου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα
από αίτηση του κυρίου του ακινήτου, µπορεί να υπάγονται στις
ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου και άλλα δηµόσια ακίνητα,
µε σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη και αξιοποίησή τους.
Άρθρο 11
Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και
γενικές χρήσεις γης
Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης
Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων κα-
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θορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως εξής:
1. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργείται εντός του
πλαισίου που διαγράφει η εθνική δηµοσιονοµική, αναπτυξιακή
και χωροταξική πολιτική και σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα νόµο. Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, όπως αυτές απορρέουν από τα υφιστάµενα
χωροταξικά πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαµβάνονται υπόψη και
συνεκτιµώνται κατά τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των
δηµοσίων ακινήτων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της επένδυσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη
δυνατή σχέση µεταξύ των χωροταξικών επιλογών και των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
2. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, τα οποία
εµπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε
περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της
φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει,
σε πυρήνες εθνικών δρυµών, σε διατηρητέα µνηµεία της φύσης,
σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σηµασίας.
3. H αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαµβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείµενη περιβαλλοντική
και αρχαιολογική νοµοθεσία λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους,
όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και
περιορισµούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόµων 998/
1979, 1650/1986 και 3028/2002, όπως ισχύουν.
4. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επιτρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας τους και υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγούµενο
άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω
των 2.000 κατοίκων µπορούν να υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορισµό ανάπτυξης και αξιοποίησής τους, στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης:
1. Τουρισµός – Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τον τουρισµό αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.)
β) Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκόλφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.)
γ) Τουριστικοί λιµένες - µαρίνες
δ) Κατοικία
ε) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών
στ) Καζίνα
ζ) Κοινωνική πρόνοια
η) Αθλητικές εγκαταστάσεις
θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
ι) Θρησκευτικοί χώροι
ια) Περίθαλψη
ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιγ) Εστίαση
ιδ) Αναψυκτήρια
ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
στ) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα)
ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου.
2. Επιχειρηµατικά Πάρκα
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα επιχειρηµατικά
πάρκα, επιτρέπονται:
α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου

13052

43 του ν. 3982/2011 (Α’ 143)
β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί
γ) Διοίκηση
δ) Κατοικία
ε) Εκπαίδευση
στ) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν µεταβάλλει το
γενικό προορισµό του ακινήτου.
3. Θεµατικά πάρκα – Εµπορικά κέντρα – Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα θεµατικά
πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών,
υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα
β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισµοί
δ) Διοίκηση
ε) Κατοικία
στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδοµές
ιη) Ελικοδρόµιο
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου.
4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές και λειτουργίες
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό µεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές και λειτουργίες, επιτρέπονται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
χρήσεις:
α) Αεροδρόµια
β) Ελικοδρόµια
γ) Σιδηροδροµικοί σταθµοί
δ) Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής και τουριστικής δραστηριότητας
ε) Αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί διαλογής
στ) Χώροι στάθµευσης οχηµάτων
ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχηµάτων
η) Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
θ) Μονάδες παραγωγής – διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, απορριµµάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις.
5. Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων
Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω του µεγέθους, της θέσης, των υφιστάµενων δηµοσίων υποδοµών ή της
γειτνίασής τους µε αυτές ή της ειδικής φύσης του χωρικού προορισµού τους, η ανάµειξη δύο ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης από αυτές που προβλέπονται στις προηγούµενες
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περιπτώσεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης αναπτύσσονται µε βάση την πολεοδοµική
τους λειτουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης των ακινήτων.
Γ. Γενικοί όροι δόµησης
1. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης για καθεµία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στην παράγραφο Β’ ορίζεται ως εξής:
α) Τουρισµός – αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηµατικά πάρκα: 0,3
γ) Θεµατικά πάρκα – εµπορικά κέντρα – αναψυχή: 0,4
δ) Χρήσεις µεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών και λειτουργιών: 0,4
ε) Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων: 0,4.
2. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης για όλες τις
γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπονται στην παράγραφο Β’ ορίζεται σε 50%.
3. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται κατά ΓΟΚ, εκτός εάν από αρχιτεκτονική ή άλλη τεχνική µελέτη, τεκµηριώνεται η παρέκκλιση από αυτό, οπότε και µε
τα προεδρικά διατάγµατα του επόµενου άρθρου µπορεί να καθορίζεται, για ορισµένες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, ύψος µεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόµενο.
4. Για τον υπολογισµό της µέγιστης εκµετάλλευσης και των
λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης, η έκταση του ακινήτου
νοείται ως ενιαίο σύνολο.
5. Είναι δυνατόν ορισµένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο Β’ να απαγορεύονται ή να
επιτρέπονται µε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις ή να αφορούν
συγκεκριµένες ζώνες ή τµήµατα του ακινήτου ή και ορόφους κτιρίων και εγκαταστάσεων.
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ορίζεται
και να εξειδικεύεται το περιεχόµενο των ειδικότερων χρήσεων
γης που προβλέπονται παραπάνω ανά γενική κατηγορία, το
είδος και το µέγεθος των κτιρίων και εγκαταστάσεων που µπορούν να χωροθετούνται ανά χρήση, τα όρια και οι περιορισµοί
στις επιφάνειες χρήσεων γης και κάθε σχετικό θέµα µε τον προσδιορισµό και την ειδική πολεοδοµική λειτουργία των χρήσεων.
Άρθρο 12
Χωρικός προορισµός - Επενδυτική ταυτότητα
δηµοσίων ακινήτων
1. Για τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των δηµοσίων
ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη
κλίµακας 1:5.000 µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87, όπως αυτό
ισχύει, τα προς αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζονται και εγκρίνονται:
α) Ο βασικός χωρικός προορισµός (επενδυτική ταυτότητα) του
προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η υπαγωγή σε µία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και όρων δόµησης που ορίζονται
στο προηγούµενο άρθρο.
β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην έκταση
του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρόσθετοι περιορισµοί
που αποσκοπούν στον έλεγχο της έντασης κάθε χρήσης.
γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης του προς αξιοποίηση ακινήτου.
δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθετούµενα
κατά τα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον απαιτείται, στις οποίες µπορεί
να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης,
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στη δόµηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων
και λειτουργιών.
ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύµφωνα µε την κατά
νόµο προβλεπόµενη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.
2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών αίτηση από τον κύριο του ακινήτου
ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, η οποία συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται το υφιστάµενο ρυθµιστικό καθεστώς του προς αξιοποίηση ακινήτου
(χωροταξικό, πολεοδοµικό, αναπτυξιακό κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας, συµπληρωµατικότητας και
βιωσιµότητας των σχετικών ρυθµίσεων και τεκµηριώνεται, µε
βάση κριτήρια χωροταξικά, περιβαλλοντικά, χρηµατοοικονοµικά
και εµπορικά, ο βέλτιστος χωρικός προορισµός του (χρήσεις
γης, όροι δόµησης κ.λπ.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυτική του ταυτότητα για κάθε µεταγενέστερη πράξη αξιοποίησης.
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δηµοσιοποιείται κατά
το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α.)
107017/2006 (Β’ 1225). Ως αρµόδια αρχή για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νόµου νοείται η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΠΕ) που ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 της
πιο πάνω κ.υ.α.. Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί
των υπηρεσιών και οργανισµών που ορίζονται στην παράγραφο
4.1. του άρθρου 7 της ανωτέρω κ.υ.α., γνωµοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο είναι επιπλέον αρµόδιο να θέτει
στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες
και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την
αρµόδια αρχή. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 7
της ανωτέρω κ.υ.α., οι οποίες είναι άνω των 5 ηµερών και έως 15
ηµέρες, µειώνονται κατά 5 ηµέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά
10 ηµέρες. Η αρµόδια αρχή διενεργεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση για τα δηµόσια
ακίνητα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η έγκριση των ΕΣΧΑΔΑ γίνεται µε προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
παρόντος.
4. Με τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα Ρυθµιστικά Σχέδια,
ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η
τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι υφιστάµενες ρυθµίσεις και
κατευθύνσεις είναι ασαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια. Ως ανεπίκαιρα νοούνται ιδίως τα
χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια που δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία αξιολόγησης ή/και τροποποίησης ή αναθεώρησης
µετά την πάροδο πέντε και πλέον ετών από την έγκριση ή την τελευταία αναθεώρηση ή τροποποίησή τους.
5. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα µπορεί να τροποποιούνται
εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλεως, καθώς και
πολεοδοµικές µελέτες ή/και να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης
και ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης για τα εντός σχεδίου
πόλεως δηµόσια ακίνητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τους
ισχύοντες στην περιοχή όρους και περιορισµούς δόµησης,
καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, προκειµένου να αποδοθεί ο βέλτιστος πολεοδοµικός-επενδυτικός προορισµός στο προς αξιοποίηση ακίνητο. Στις
περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 17.7/ 16.8.1923.
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6. Η µεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιεχοµένου
του ΕΣΧΑΔΑ επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’
εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από
εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας επιτρέπεται η µεταβολή της έκτασης και των ορίων του ΕΣΧΑΔΑ, χωρίς µεταβολή των συνολικών
χρήσεων και των όρων και περιορισµών δόµησης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων, µείωση ή
αύξηση της έκτασης του ΕΣΧΑΔΑ δεν υπερβαίνει το 15% της αρχικώς οριοθετηθείσας εκτάσεως και
β) δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως του
ΕΣΧΑΔΑ εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά καθεστώτα ή
εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί µη συµβατές µε το
ΕΣΧΑΔΑ χρήσεις γης.
Άρθρο 13
Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
1. Για τη χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης
δηµοσίου ακινήτου εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση του κυρίου της επένδυσης. Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται:
α) Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του εγκεκριµένου ΕΣΧΑΔΑ του δηµοσίου ακινήτου, καθώς και τα
αναγκαία συνοδά έργα (έργα εξωτερικής υποδοµής), όπως είναι
ιδίως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόµβοι
σύνδεσης των δηµοσίων ακινήτων µε το εθνικό, περιφερειακό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο.
β) Η γενική διάταξη των κτηρίων και εγκαταστάσεων µε αναφορά σε τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1: 5.000.
γ) Οι περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και των
συνοδών έργων εξωτερικής υποδοµής, όπου απαιτείται, ύστερα
από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στο ν. 1650/1986,
όπως ισχύει.
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου, αντί των οργανισµών και φορέων που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 1650/ 1986, όπως ισχύει, γνωµοδοτούν το Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του
παρόντος νόµου και το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τότε που θα περιέλθει σε αυτά το σχετικό αίτηµα, συνοδευόµενο από τις κατά
νόµο απαιτούµενες µελέτες και πληροφορίες.
3. Η απόφαση έγκρισης της χωροθέτησης για τα επενδυτικά
σχέδια της παραγράφου 1 επέχει θέση άδειας επέµβασης και έγκρισης αλλαγής χρήσης κατά την έννοια των διατάξεων του ν.
998/1979, όπως ισχύουν, καθώς και έγκρισης κατά την έννοια
του άρθρου 10 του ν. 3028/ 2002 µε την επιφύλαξη της παρ. 3
του άρθρου 11 του παρόντος. Ειδικώς για τουριστικά καταλύµατα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, η πιο
πάνω απόφαση επέχει επίσης θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον ΕΟΤ και αντιστοίχως θέση έγκρισης
σκοπιµότητας ή σκοπιµότητας-χωροθέτησης κατά τις κείµενες
διατάξεις.
4. Οι αποφάσεις έγκρισης της χωροθέτησης επενδυτικών σχεδίων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Οι κατά τα ανωτέρω εγκρινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι
ισχύουν για δέκα (10) έτη, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει
επέλθει εντωµεταξύ µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων
εγκρίνονται. Μετά την πάροδο της δεκαετίας, οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι µπορεί να ανανεώνονται, µία ή περισσότερες
φορές, για ίσο χρονικό διάστηµα, χωρίς τήρηση της διαδικασίας
που ορίζεται για την αρχική έγκρισή τους, εφόσον δεν υφίστανται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του
επενδυτικού σχεδίου ή και των συνοδών αυτού έργων στο περι-
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βάλλον.
6. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκρινόµενοι περιβαλλοντικοί
όροι εξακολουθούν να ισχύουν προσωρινά και µετά τη λήξη
τους, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης
απόφασης, εφόσον ο κύριος της επένδυσης αιτηθεί εγκαίρως
την ανανέωση ή τροποποίηση της σχετικής απόφασης αυτής
τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας
προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 14
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
1. Για την αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων επιτρέπεται η
απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώµατα, της χρήσης αιγιαλού και παραλίας
και του δικαιώµατος εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάµενων στην περιοχή, λιµενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό
διάστηµα µέχρι πενήντα (50) χρόνια µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και µε καταβολή ανταλλάγµατος που προσδιορίζεται
στην οικεία σύµβαση παραχώρησης. Για την εκτέλεση των έργων
στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται
στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285). Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε σχετικό θέµα.
2. Ο κύριος της επένδυσης ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώµατα, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωµα της
αποκλειστικής και µε αντάλλαγµα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και
παραλίας που του παραχωρείται µε την ως άνω διαδικασία για
την κατασκευή λιµενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια
των αρµόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιµενικά έργα εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά την ολοκλήρωσή
τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισµού των οριογραµµών
αιγιαλού-παραλίας και το γήπεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο
κύριος της επένδυσης το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται κατά
χρήση ή να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγµα
χρήσης ή το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες µισθωτικές αξίες
της περιοχής.
3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούµενης προς τον κύριο της επένδυσης έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για
λόγους ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας ή άλλης δηµόσιας
ωφέλειας και δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της επένδυσης.
Άρθρο 15
Έκδοση οικοδοµικών αδειών
1. Για την κατασκευή των µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων
που περιλαµβάνονται στα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13,
απαιτείται η προηγούµενη έκδοση οικοδοµικών αδειών. Οι οικοδοµικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υποβολή πλήρους φακέλου
στη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
(ΔΟΚΚ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της ΔΟΚΚ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδοµικών
αδειών των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων και η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία
αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Με όµοια απόφαση συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ-

χου, αποτελούµενη από τρεις αρχιτέκτονες µηχανικούς, µε ισάριθµους αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εµπειρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αισθητικής
των κτιριακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης
περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισµός
λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών µελετών και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Οι πράξεις της παραπάνω επιτροπής
είναι οριστικές και δεν χωρούν ενστάσεις.
2. Όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12 έως και 15
του παρόντος νόµου αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών και, κατά περίπτωση, στο δικτυακό τόπο του
Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ή
στο δικτυακό τόπο του δηµοσίου οργανισµού ή επιχείρησης που
είναι κύριος του ακινήτου. Η προθεσµία της άσκησης αίτησης
ακυρώσεως κατ’ αυτών αρχίζει, προκειµένου περί πράξεων που
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από την εποµένη της κοινοποίησης ή της δηµοσίευσής τους στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, και προκειµένου περί µη δηµοσιευτέων πράξεων, από την εποµένη της κοινοποίησης ή της ανάρτησής τους
στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας.
Άρθρο 16
Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δηµόσιας Περιουσίας
1. Συνιστάται, στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών, Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για
την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας, το οποίο έχει ως έργο
την παρακολούθηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την
αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας και την παροχή
εισηγήσεων και γνωµοδοτήσεων κατά την έκδοση των επί µέρους πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Ν.Σ.Κ. από τους υπηρετούντες
στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Οικονοµικών.
γ) Τους αρµόδιους για θέµατα βιοµηχανίας, λιµένων και λιµενικής πολιτικής Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Τους αρµόδιους για θέµατα περιβάλλοντος και πολεοδοµίας Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
ε) Τους αρµόδιους για θέµατα τουρισµού και πολιτισµού Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
στ) Τους αρµόδιους για θέµατα υποδοµών, µεταφορών και δικτύων και δηµοσίων έργων Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των µελών.
Στο Συµβούλιο µπορεί να καλούνται, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του, και εκπρόσωποι άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή
οργανισµών, εφόσον συζητούνται θέµατα αρµοδιότητάς τους. Η
γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Το Συµβούλιο µπορεί να υποβοηθείται στο έργο του από
εξειδικευµένους συµβούλους, µετά από σχετική εισήγηση του
Προέδρου του.
2. Έργο του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας είναι ιδίως:
α) Η παροχή υποστήριξης στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας
Περιουσίας για θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου και των κανονιστικών και ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.
β) Η παροχή γνώµης ή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών κατά την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στα
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άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόµου.
γ) Ο συντονισµός των ενεργειών των αρµόδιων υπηρεσιών των
Υπουργείων που εµπλέκονται στη διαδικασία αξιοποίησης των
δηµοσίων ακινήτων, µε σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν διοικητικών προβληµάτων.
δ) Η παρέµβαση, εφόσον απαιτείται, µε την έκδοση εγκυκλίων
ή οδηγιών ή µε πρόταση νοµοθετικών παρεµβάσεων προκειµένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της διαδικασίας αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της
Δηµόσιας Περιουσίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους, υποβάλλει
προς τον Υπουργό Οικονοµικών απολογιστική έκθεση σχετικά µε
το έργο που υλοποίησε το προηγούµενο έτος βάσει της προηγούµενης παραγράφου.
4. Το Συµβούλιο, στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του,
µπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητά πληροφορίες,
τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τους καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρµόδιους φορείς.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης
για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του.
6. Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε εκπροσώπους άλλων
Υπουργείων ή δηµοσίων οργανισµών.
Άρθρο 17
Λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων τουριστικών
δηµοσίων κτηµάτων
1. α) Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α’118) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες όλες οι τουριστικές
εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιµενικές) που έχουν ανεγερθεί από
τον Ε.Ο.Τ. ή τρίτο για λογαριασµό του µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2837/2000 (Α’ 178), χωρίς την κατά νόµο άδεια.
Για τη νοµιµότητα των λιµενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ., µετά από
εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδεικνύεται
από µελέτες, διαγράµµατα, εργολαβικές συµβάσεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσµατα ανεγέρθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. ή
τρίτο για λογαριασµό του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραµµα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν
όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδοµικής
άδειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισµού ή επέκτασης
και οι αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγησή της, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993
καταργείται.
β. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης
επί των εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου είναι δυνατή
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., µετά από ειδικά
αιτιολογηµένη εισήγηση της τεχνικής του Υπηρεσίας. Μετά την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας.»
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993
καταργείται.
2. Στο άρθρο 39 του ν. 3105/2003 (Α’ 29) προστίθεται παράγραφος 18, ως εξής:
«18. Τα δικαιώµατα χρήσης ή διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης επί ακινήτων που έχουν περιέλθει µε οποιονδήποτε
τρόπο στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», σηµειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων µεταγραφών των αρµόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών
γραφείων. Σηµειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά αποσπάσµατα αποφάσεων έγκρισης της σηµείωσης του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.»
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004
(Α’ 15) αντικαθίσταται ως εξής:
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«α. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Τ. δύναται να µεταβιβάζεται στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ή σε θυγατρικές της εταιρείες, µε
Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από αιτιολογηµένη
εισήγηση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή
αποτελεί το µεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται µεταγραφή για
τη µεταβίβαση, η δε µεταγραφή της στα οικεία υποθηκοφυλακεία
ή κτηµατολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ
οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου.»
4. α) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιστρεπτέα αποζηµίωση καθορίζεται µε βάση τον χρόνο
έκδοσης της σχετικής γι’ αυτήν απόφασης σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου,
στα οποία περιλαµβάνεται και η τυχόν επαύξηση της αξίας του
ακινήτου από εκτελεσθείσες σε αυτό εργασίες και γενικά µεταβολές από τον υπερού η ανακαλούµενη απαλλοτρίωση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 6
του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.»
β) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 2882/2001, όπως αντικαθίσταται µε την προηγούµενη περίπτωση α’, εφαρµόζεται και επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
για τις οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου δεν
έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση καθορισµού της επιστρεπτέας
αποζηµίωσης για την ανάκληση αυτών.
5. Η περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Προκειµένου περί των λοιπών απαλλοτριώσεων υπέρ του
Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α. Α’ και
Β’ βαθµού, οργανισµών κοινής ωφέλειας, κοινωφελών ιδρυµάτων
και δηµοσίων επιχειρήσεων, εάν η ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης αφορά τµήµα µόνο της έκτασης το οποίο δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού εµβαδού αυτής. Ειδικά προκειµένου
περί απαλλοτριώσεων συντελεσµένων ή µη που έχουν κηρυχθεί
οποτεδήποτε υπέρ και µε δαπάνες του Ε.Ο.Τ., εφόσον η αξιοποίηση της υπολειπόµενης απαλλοτριωθείσας έκτασης καθίσταται
δυσχερής σύµφωνα µε τον σκοπό της απαλλοτρίωσης µετά την
ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης οιωνδήποτε τµηµάτων
αυτής, ανεξάρτητα της έκτασης που αυτά καταλαµβάνουν».
6. Στις περιπτώσεις εκ νέου κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ε.Ο.Τ. επί ακινήτων η διοίκηση και διαχείριση
των οποίων, πριν την άρση ή την ανάκληση της απαλλοτρίωσης,
είχε ανατεθεί στην «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», µε τη συντέλεση της νέας απαλλοτρίωσης, τη διοίκηση και διαχείριση αυτών έχει η εταιρεία
αυτή.
7. Μισθώσεις ακινήτων, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» δύναται να καταγγέλλονται, εφόσον η συνέχισή τους είναι ασυµβίβαστη προς την
τουριστική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης, εντός της οποίας
βρίσκονται. Το ασυµβίβαστο της συνέχισης της µίσθωσης τεκµαίρεται, στην περίπτωση που η «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» προβαίνει στην
ανάθεση της τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου, ύστερα από δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή µισθωτή.
Η καταγγελία γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.», εφόσον έχει δηµοσιευθεί η σχετική διακήρυξη
του διαγωνισµού, τα δε αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση της καταγγελίας στο µισθωτή. Για την πρόωρη λύση της µίσθωσης καταβάλλεται
αποζηµίωση στον µισθωτή ίση µε έξι (6) µηναία µισθώµατα. Στην
περίπτωση αυτή, η αγωγή απόδοσης του µισθίου µπορεί να
ασκηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3342/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού της παρ. 12 του άρθρου
25 του ν. 1828/1989 που επιβάλλονται σε ακίνητα που ανήκουν
στη διοίκηση και διαχείριση της «Ε.Τ.Α. Α.Ε.» καθορίζονται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ακινήτων αυτών και δεν µπορούν να είναι µικρότερα των δύο χιλιάδων
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(2.000) ευρώ και να υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
ετησίως.»
9. Στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α’ 131) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ’ έως ιη’ του
άρθρου 9 του παρόντος νόµου µπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση
των ως άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκαταστάσεων.»
10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.
2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση επανακαθορισµού της οριογραµµής αιγιαλού
που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό Δηµόσιο Κτήµα των άρθρων
12α και 12γ του ν.δ. 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάµει
του άρθρου 2 του α.ν. 827/1948, εφόσον η νέα οριογραµµή µετατοπισθεί προς την ξηρά, ο επανακαθοριζόµενος αιγιαλός χαρακτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό Δηµόσιο Κτήµα και η
διοίκηση και διαχείρισή του ανατίθεται στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου αυτού:
1. «Επιφάνεια» είναι το εµπράγµατο δικαίωµα φυσικού ή νοµικού προσώπου να κατασκευάζει κτίσµα σε έδαφος δηµοσίου
κτήµατος, που δεν του ανήκει, και να ασκεί στο κτίσµα τις εξουσίες, που παρέχει το δικαίωµα της κυριότητας.
2. «Κύριος» είναι ο κύριος του εδάφους του δηµοσίου κτήµατος.
3. «Επιφανειούχος» είναι το πρόσωπο που έχει το δικαίωµα της
επιφανείας.
4. «Δηµόσια κτήµατα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε φύσης
που ανήκουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε δηµόσιους οργανισµούς µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή και σε εταιρίες που αποκτούν τα
ακίνητα των παραπάνω φορέων µε σκοπό την εκµετάλλευσή
τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
και σε ακίνητα κληροδοτηµάτων.
5. «Κτίσµα» νοείται οποιασδήποτε φύσης οικοδόµηµα ή εγκατάσταση, ιδίως δε κτίριο, δεξαµενή, υπόστεγο, σταθµός αυτοκινήτων (πάρκινγκ), γέφυρα, σήραγγα, αγωγός, αεροδρόµιο,
οδικό, σιδηροδροµικό ή λιµενικό έργο. Το κτίσµα µπορεί να είναι
και υπόγειο ή και να είναι ήδη κατασκευασµένο κατά τη σύσταση
του δικαιώµατος.
6. «Εδαφονόµιο» είναι το περιοδικό αντάλλαγµα που καταβάλλεται από τον επιφανειούχο στον κύριο κατά τη διάρκεια του δικαιώµατος της επιφανείας.
Άρθρο 19
Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας
1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 953 και 954 του Αστικού Κώδικα, επιτρέπεται η σύσταση δικαιώµατος επιφανείας επί δηµοσίων κτηµάτων. Το δικαίωµα επιφανείας περιλαµβάνεται στην
ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 949 του Αστικού
Κώδικα.
2. Η επιφάνεια συνιστάται για ορισµένο χρόνο µε σύµβαση. Οι
διατάξεις για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων µε συµφωνία εφαρµόζονται αναλόγως και για τη σύσταση επιφανείας. Με
την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του επόµενου άρθρου, η διάρκεια του δικαιώµατος δεν µπορεί να υπερ-

βεί τα πενήντα (50) έτη, εκτός αν συστήθηκε για βραχύτερο
χρόνο, που δεν µπορεί όµως να υπολείπεται των πέντε (5) ετών.
Επιφάνεια που συστήθηκε για χρόνο µεγαλύτερο των πενήντα
(50) ετών ή µικρότερο των πέντε (5) ισχύει για πενήντα ή πέντε
έτη αντίστοιχα. Τα µέρη µπορούν µε σύµβαση να παρατείνουν
τη διάρκεια, υποχρέωση όµως παράτασης αναλαµβανόµενη εκ
των προτέρων δεν δεσµεύει. Η συµφωνία παράτασης γίνεται µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή.
3. Επιφάνεια µπορεί να συσταθεί και σε έδαφος, συγκύριος
του οποίου είναι ο επιφανειούχος. Δεν µπορεί να συσταθεί, αν η
κυριότητα επί του εδάφους βαρύνεται µε δικαίωµα επικαρπίας ή
έχει ήδη επιβαρυνθεί µε δικαίωµα επιφανείας.
4. Σύσταση δικαιώµατος επιφανείας µε χρησικτησία δεν επιτρέπεται.
5. Επί οικοδοµής που έχει ανεγερθεί επί εδάφους δηµοσίου
κτήµατος µε βάση δικαίωµα επιφανείας, µπορεί να συσταθεί δικαίωµα κυριότητας επί ορόφου ή διαµερίσµατος (οριζόντια ιδιοκτησία) υπό τους όρους του ν.3741/1929. Στην περίπτωση αυτή
οι επί µέρους ιδιοκτησίες δεν έχουν ποσοστά συγκυριότητας στο
έδαφος, αλλά ποσοστά εξ αδιαιρέτου στο δικαίωµα της επιφανείας.
Άρθρο 20
Δυνητικό περιεχόµενο του δικαιώµατος
1. Στο περιεχόµενο του δικαιώµατος της επιφανείας είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται όροι αναφερόµενοι:
α) στην ανέγερση, συντήρηση και χρησιµοποίηση του κτίσµατος,
β) στην ασφάλιση του κτίσµατος και την ανοικοδόµησή του σε
περίπτωση καταστροφής του,
γ) στην κατανοµή της καταβολής των βαρών οποιασδήποτε
φύσης που έχουν σχέση µε το κτίσµα ή και το έδαφος επί του
οποίου το κτίσµα θα οικοδοµηθεί ή έχει ήδη οικοδοµηθεί,
δ) στην υποχρέωση του επιφανειούχου να µεταβιβάσει το δικαίωµά του στον κύριο ή σε τρίτο υποδεικνυόµενο από τον κύριο,
ε) στο δικαίωµα του κυρίου να συναινεί στη µεταβίβαση ή την
επιβάρυνση του δικαιώµατος υπέρ τρίτων,
στ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου να παρατείνει µε µονοµερή δήλωσή του το χρόνο διάρκειας του δικαιώµατός του µετά
τη λήξη της αρχικής διάρκειας που πάντως δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τα ογδόντα (80) έτη, και προκειµένου περί κατοικιών
τα εκατό (100) έτη ή να αποκτήσει και το έδαφος,
ζ) στο δικαίωµα του επιφανειούχου προς αποζηµίωση για τα
περιερχόµενα στον κύριο κατά τη λήξη του δικαιώµατος κτίσµατα,
η) στους όρους χρήσης του εδάφους γύρω από το κτίσµα περιλαµβανοµένων των τυχόν φυτών,
θ) στα δικαιώµατα του κυρίου, ιδίως καταβολή ποινικής ρήτρας, αν ο επιφανειούχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του,
ι) στην απαγόρευση παραίτησης του επιφανειούχου από το δικαίωµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 ή τη διατήρηση των δικαιωµάτων τρίτων που βαρύνουν την επιφάνεια
µετά την απόσβεσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 22.
2. Οι παραπάνω όροι περιλαµβάνονται στη σύµβαση σύστασης
της επιφανείας ή σε µεταγενέστερη σύµβαση µεταξύ κυρίου και
επιφανειούχου. Η σύµβαση αυτή γίνεται µε συµβολαιογραφικό
έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή. Οι παραπάνω όροι ενεργούν υπέρ και κατά του κυρίου και του επιφανειούχου και των
διαδόχων τους.
Άρθρο 21
Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου
1. Η επιφάνεια είναι µεταβιβαστή εν ζωή ή αιτία θανάτου. Μπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς σε εταιρεία. Η µεταβίβαση γίνεται όπως και η σύσταση της επιφανείας.
2. Επιτρέπεται η σύσταση υποθήκης, η εγγραφή προσηµείωσης, καθώς και η σύσταση πραγµατικών δουλειών επί του κτί-
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σµατος του επιφανειούχου.
3. Αν έχει συµφωνηθεί ότι η µεταβίβαση ή η επιβάρυνση της
επιφανείας εξαρτάται από τη συναίνεση του κυρίου, σύµφωνα
µε την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου, η συναίνεση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε µεταγραφή. Η
έλλειψη της συναίνεσης καθιστά τη µεταβίβαση ή την επιβάρυνση ανίσχυρη. Συναίνεση δεν απαιτείται σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασµού ή πτώχευσης.
4. Αν δεν υπάρχει αντίθετος όρος στη συµφωνία που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του προηγούµενου
άρθρου, ο επιφανειούχος υποχρεούται να φέρει κατά τη διάρκεια της επιφανείας τα οποιασδήποτε φύσης βάρη που έχουν
σχέση µε το κτίσµα ή και το έδαφος, επί του οποίου το κτίσµα
θα οικοδοµηθεί ή έχει οικοδοµηθεί.
5. Προγενέστερα εµπράγµατα δικαιώµατα επί του ακινήτου
εξακολουθούν να βαρύνουν το ακίνητο, εκτός αν ο δικαιούχος
συναινέσει στον περιορισµό τους επί του εδάφους ή του κτίσµατος.
Άρθρο 22
Απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσµατα
της απόσβεσης του δικαιώµατος
1. Η επιφάνεια λήγει µε την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς
της.
2. Η επιφάνεια αποσβέννυται άµα ενωθεί µε την κυριότητα επί
του εδάφους στο ίδιο πρόσωπο.
3. Αν δεν έχει ορισθεί το αντίθετο στη συµφωνία που προβλέπεται στην περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, η
επιφάνεια αποσβέννυται µε µονοµερή δήλωση του επιφανειούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται. Η δήλωση γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, που κοινοποιείται στον κύριο και
υποβάλλεται σε µεταγραφή.
4. Η καταστροφή του κτίσµατος δεν επάγεται απόσβεση της
επιφανείας.
5. Δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη διαλυτικής αίρεσης για την
απόσβεση του δικαιώµατος επιφανείας.
6. Όταν η επιφάνεια αποσβεσθεί, τα κτίσµατα περιέρχονται
στον κύριο. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία µε βάση την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20, ο επιφανειούχος
δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση ή απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισµού για τα κτίσµατα αυτά, ούτε να τα κατεδαφίσει ή
να τα αποµακρύνει από τη θέση τους.
7. Ο επιφανειούχος υποχρεούται να αποδώσει τα κτίσµατα
στον κύριο. Στη σχέση ανάµεσα στον επιφανειούχο και τον κύριο,
αυτός που παραχώρησε την επιφάνεια λογίζεται υπέρ του επιφανειούχου ως κύριος, εκτός αν ο επιφανειούχος γνωρίζει ότι
δεν είναι κύριος.
8. Η απόσβεση της επιφανείας επιφέρει απόσβεση των εµπράγµατων δικαιωµάτων που έχουν συσταθεί από τον επιφανειούχο επί του δικαιώµατος της επιφανείας, εκτός αν κατά τη
σύσταση του δικαιώµατος ή και µεταγενέστερα ο κύριος δέχθηκε
µε τη συµφωνία που προβλέπεται στην περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 τη µη απόσβεση των δικαιωµάτων
αυτών. Σε µια τέτοια περίπτωση τα δικαιώµατα αυτά βαρύνουν
εφεξής την κυριότητα. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του
άρθρου 19 τα δικαιώµατα αυτά διατηρούνται και βαρύνουν την
κυριότητα.
Άρθρο 23
Τύχη µίσθωσης κατά τη λήξη της επιφανείας
Εάν η επιφάνεια λήξει κατά τη διάρκεια της εκµίσθωσης του
ακινήτου που έγινε από τον επιφανειούχο, εφαρµόζονται αναλόγως ως προς την εξακολούθηση της µίσθωσης, καθώς και ως
προς την προκαταβολή ή την εκχώρηση ή την κατάσχεση µισθωµάτων της, οι διατάξεις για την εκποίηση του µισθίου ακινήτου
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Πάντως η εξακολούθηση της µίσθωσης δεν δύναται να αξιωθεί από το µισθωτή για διάστηµα
που υπερβαίνει τα εννέα έτη από τη λήξη της επιφανείας.
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Άρθρο 24
Προστασία επιφανειούχου
Σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος του επιφανειούχου
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την προστασία της κυριότητας.
Άρθρο 25
Αντάλλαγµα
1. Η σύσταση του δικαιώµατος επιφανείας γίνεται είτε αντί ορισµένου τµήµατος, που καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση
ή πιστώνεται ολικά ή µερικά, είτε αντί καταβολής εδαφονοµίου
είτε µε συνδυασµό των δύο.
2. Τα σχετικά µε το αντάλλαγµα ζητήµατα καθορίζονται κατά
τη σύσταση της επιφανείας ή µε µεταγενέστερη συµφωνία. Τα
µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι το εδαφονόµιο θα προκαταβληθεί για µέρος ή το σύνολο της διάρκειας της επιφανείας µε
µείωση του ποσού του, που λαµβάνει χώρα µε την εφαρµογή
συµφωνούµενου συντελεστή προεξόφλησης.
Άρθρο 26
Κτηµατολόγιο – Φορολογική Μεταχείριση
Ειδικές Διατάξεις
1. Σε περίπτωση λειτουργίας κτηµατολογίου, η προβλεπόµενη
στον παρόντα νόµο δηµοσιότητα µε εγγραφή στα βιβλία µεταγραφών γίνεται στα κτηµατολογικά βιβλία.
2. Για την εφαρµογή της φορολογικής εν γένει νοµοθεσίας το
εµπράγµατο δικαίωµα της επιφανείας εξοµοιώνεται µε εκείνο της
επικαρπίας.
3. Ο κύριος δύναται να τιτλοποιεί παρούσες και µελλοντικές
απαιτήσεις από εδαφονόµια από δικαιώµατα επιφανείας που
έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συσταθούν κατ’ ανάλογη
εφαρµογή των άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003 (Α’ 157). Με
την επιφύλαξη των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις το Δηµόσιο δύναται να παρέχει εγγύηση για τις οµολογίες που εκδίδονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης.
4. Σε περίπτωση που ο κύριος κατά τη διάρκεια της επιφανείας
πρόκειται να εκποιήσει µε δηµόσιο διαγωνισµό το ακίνητο, επί
του οποίου έχει συσταθεί δικαίωµα επιφανείας, ο επιφανειούχος
έχει δικαίωµα να το αποκτήσει κατά προτεραιότητα έναντι άλλων
που υποβάλλουν ουσιωδώς όµοιες προσφορές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Άρθρο 27
Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήµατος
1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α’ 151), καταργούνται
και η πρώτη περίοδος της παραγράφου 2 και οι παράγραφοι 3,
5 και 7 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου εκπίπτει
ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, για τον ίδιο φορολογούµενο και για καθένα
από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:».
«3. Για τη σύζυγο που έχει εισόδηµα, οι δαπάνες της παραγράφου 2 που αφορούν στην ίδια, στα τέκνα της από προηγούµενο γάµο, στα χωρίς γάµο τέκνα της, στους γονείς της και
στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και µητέρα συγγενείς
της µέχρι το δεύτερο βαθµό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδηµα.»
«5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδηµα φορολογούµενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από το ποσό της δαπάνης της παραγράφου 2 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα
πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό της δαπάνης ή
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η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν
η δαπάνη του ενός συζύγου είναι ανώτερη από το φορολογούµενο εισόδηµά του, τότε η διαφορά που προκύπτει προστίθεται
στις δαπάνες του άλλου συζύγου.»
«7. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδηµα
από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την έκπτωση της παραγράφου 2. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι
κάτοικοι των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κτούν εισόδηµα στην Ελλάδα µεγαλύτερο του ενενήντα τοις
εκατό (90%) του συνολικού εισοδήµατός τους.»
2. Το πρώτο εδάφιο και ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Το εισόδηµα, που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου, υποβάλλεται σε φόρο µε βάση την ακόλουθη κλίµακα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 ή
συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ. Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδηµα είναι
από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου
που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε
το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση
του φόρου να µην υπολείπεται του ποσού των δώδεκα χιλιάδων
(12.000) ευρώ.»
3.α. Το πέµπτο έως και το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκοµισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
του ατοµικού εισοδήµατος του φορολογουµένου του δηλούµενου και φορολογούµενου σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις και
για ποσό εισοδήµατος µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν
το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουµένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους µόνον εφόσον έχουν περιληφθεί
στην εµπρόθεσµη δήλωση και επιµερίζονται µεταξύ των συζύγων
ανάλογα µε το δηλούµενο και φορολογούµενο σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις ατοµικό εισόδηµα της εµπρόθεσµης δήλωσής
τους.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας
της προηγούµενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα
που τον βαρύνουν, κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500)
ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία
που τον βαρύνουν.»
4. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του
Κ.Φ.Ε. προστίθενται οι υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ ως εξής:
«γγ) του ποσού της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η
καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το
ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο.
δδ) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον
βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αµοιβές
που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται
σε
οδοντιάτρους,
για
οδοντοθεραπεία,
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης
των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε βάση τη γνωµάτευση της οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, που εδρεύει σε
κάθε νοµό ή είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο
τυφλών, που τηρείται στην οικεία νοµαρχία και έχουν αποκτήσει
ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης
που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. Επίσης,
περιλαµβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των
τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης
µε τον άλλο γονέα.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3
του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
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«Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται για δεδουλευµένους τόκους που καταβάλλονται από 1.1.2011 και µετά,
ανεξάρτητα του χρόνου σύναψης του δανείου, καθώς και του
χρόνου χορήγησης της προκαταβολής.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) Εφόσον το ετήσιο δηλούµενο και φορολογούµενο ατοµικό
εισόδηµα των περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, εκτός της
περίπτωσης θ’, υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ, τότε για το τµήµα της δαπάνης που αντιστοιχεί
στο πάνω από το όριο αυτό του εισοδήµατος ο συντελεστής µείωσης του φόρου περιορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%).»
7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, µειώνουν το φόρο του
άλλου συζύγου τα ποσά των µειώσεων που αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των
λοιπών προσώπων που συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν.»
8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για εισοδήµατα και δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2011 και µετά.
Άρθρο 28
Αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης
Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α’ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, µε βάση τα τετραγωνικά
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης κύριας κατοικίας ορίζεται κλιµακωτά, για τα
ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής,
µε σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από
ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά
µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα επόµενα από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι
και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε
εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, για τα διακόσια
ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων
αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για τα
πλέον των τριακοσίων (300) τετραγωνικών µέτρων κύριων χώρων
αυτής, µε τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των
βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα
(40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου
ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής: αα) για τα αυτοκίνητα µέχρι
χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες
(4.000) ευρώ, ββ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600)
ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο χιλιάδες
(2.000) κυβικά εκατοστά, γγ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο
χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια
(900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και δδ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται
χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.»
3. Η υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου
1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως εξής:
«αα) για µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και
µη, ολικού µήκους µέχρι πέντε (5) µέτρα, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ για τα πάνω από πέντε (5) µέτρα
το πόσο αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το
µέτρο.»
4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης
στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«ββ) για ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης, ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χι-
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λιάδες (12.000) ευρώ, πάνω από επτά (7) και µέχρι δέκα (10)
µέτρα προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον
µέτρο µήκους, πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα
προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε
(15) µέτρα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο
µήκους, πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα
είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον
µέτρο µήκους, πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22)
µέτρα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα προστίθενται πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους.»
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«η) Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής, ορίζεται,
ανάλογα µε την επιφάνειά της, ανά κλίµακα, σε εκατόν εξήντα
(160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µέχρι τα εξήντα (60) τετραγωνικά µέτρα και σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.
αναστέλλονται µέχρι και την 31.12.2013.»
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρµόζονται από
1.1.2011 και µετά και οι διατάξεις της παραγράφου 6 για δαπάνες
που πραγµατοποιούνται από 17.12.2010.
Άρθρο 29
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα
άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως
και 2014 και δηλώνονται µε τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονοµικών ετών 2011 – 2015.
2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαµβάνεται υπόψη το ετήσιο
συνολικό καθαρό ατοµικό εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονοµιάς. Tο τεκµαρτό εισόδηµα λαµβάνεται
υπόψη πριν από τις µειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. Εξαιρούνται και δεν προσµετρώνται τα εισοδήµατα της περίπτωσης
θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου
45 του Κ.Φ.Ε.. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι µακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι
λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισµό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από δώδεκα χιλιάδες ένα
(12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από είκοσι χιλιάδες ένα
(20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική
εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί
ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από πενήντα χιλιάδες ένα
(50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά
υπολογίζεται µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου
του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα από εκατό χιλιάδες ένα
(100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό ορίζεται στην
παράγραφο 2, του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Προέδρου
και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προ-
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έδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών,
των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατέων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δηµάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων
α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγµατος, εφόσον οι
πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές
τους είναι τουλάχιστον ίσες µε τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (Α’40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε
κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να µην υπολείπεται του καθαρού εισοδήµατος που αποµένει µετά την
αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε µε την εφαρµογή του αµέσως προηγούµενου συντελεστή.
4.α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονοµιάς µε βάση τους τίτλους βεβαίωσης που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε..
β) Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό
σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
γ) Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης
για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της
προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
5.α) Η εισφορά που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις
οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες
υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι κατώτερη
των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής του οφειλόµενου ποσού, παρέχεται έκπτωση
πέντε τοις εκατό (5%).
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαµους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήµατά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου,
οι κληρονόµοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς,
ανάλογα µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των
εισφορών και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 30
Έκτακτη εισφορά σε αντικειµενικές δαπάνες
1. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, σκαφών
αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων, καθώς και δεξαµενών κολύµβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2011.
2. Η έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:
α) Για επιβατικά αυτοκίνητα άνω των χιλίων εννιακοσίων είκοσι
εννέα (1.929) κυβικών εκατοστών, η έκτακτη εισφορά ισούται µε
το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε παλαιότητα άνω των
δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελ-
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λάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
β) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, η έκτακτη εισφορά
ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Δεν
λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αµοιβή του πληρώµατος.
Από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς εξαιρούνται τα µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή µη, ολικού µήκους
µέχρι έξι (6) µέτρα.
γ) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, η έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
δ) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, η
έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας
αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται οίκοθεν από τον
προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου µε βάση τους
τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.. Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται
εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται
στον υπόχρεο.
3. Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης
για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της
προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος.
4. Η εισφορά που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, βεβαιώνεται και καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 29 του παρόντος.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες λεπτοµέρειες και θέµατα της διαδικασίας εφαρµογής των διατάξεων της έκτακτης
εισφοράς.
Άρθρο 31
Επιβολή τέλους επιτηδεύµατος
1. Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα,
εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν
την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε
πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως.
β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν
την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως.
Η περιοχή του Νοµού Αττικής λογίζεται ως µια πόλη, καθώς
και το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης.
2. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστηµάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύµατος τριακοσίων (300) ευρώ για
κάθε υποκατάστηµα.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας µέσα στη χρήση,
το τέλος επιτηδεύµατος περιορίζεται ανάλογα µε τους µήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλµατος.
Χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως µήνας.
3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους,
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους (500)
κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100)
κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις
και η ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον δεν
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,
καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσεων εφόσον για τον
επιτηδευµατία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος
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της ηλικίας.
4. Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύµατος εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.
2238/1994).
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται για τους επιτηδευµατίες και ελεύθερους επαγγελµατίες που
ασκούν επιτήδευµα ή ελεύθερο επάγγελµα, αντίστοιχα, κατά την
1.1.2011 και µετά.
7. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύµατος
ορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευµατιών και ελεύθερων επαγγελµατιών της παραγράφου 1.
Για το ανωτέρω έτος, το τέλος επιτηδεύµατος συµβεβαιώνεται
και καταβάλλεται µε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την κανονιστική
απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται και η ειδικότερη διαδικασία για τη διαπίστωση των εξαιρέσεων της παραγράφου 3 από
την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος για το οικονοµικό έτος
2011, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 32
Τόκοι οµολογιακών δανείων - Στοιχεία που
διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονοµικών
1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α’
151), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η απαλλαγή της παραγράφου αυτής δεν αίρεται όταν τα ταµεία ασφάλισης που έχουν συσταθεί µε νόµο συστήνουν ενέχυρο
ή συνάπτουν πράξεις (repos – reverse repos) µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (Α’137) επί των ανωτέρω
τίτλων, καθώς και επί των τίτλων τους που περιλαµβάνονται στο
ΚΚΝΠΔΔ και ΑΦ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’
38), και µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι
των τόκων που προκύπτουν από τους υπόψη τίτλους µέχρι τη
λήξη αυτών.»
2.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Ε., όπως συµπληρώθηκαν µε την προηγούµενη παράγραφο,
έχουν εφαρµογή για πράξεις σύστασης ενεχύρου ή για πράξεις
repos – reverse repos που συνάπτονται επί οµολογιακών δανείων
του Ελληνικού Δηµοσίου από την 1η Δεκεµβρίου 2010 και µετά,
ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των τίτλων.
β) Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3586/2007 (Α’ 151), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), προστίθενται λέξεις και
εδάφιο ως εξής:
«ή µε τη µορφή της πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (πράξεις Reverse Repos). Οι επενδύσεις στις κινητές αξίες αυτές διενεργούνται µε απόφαση των Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. και χωρίς τον
περιορισµό της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, οι δικαστικές αρχές, οι δηµόσιες
επιχειρήσεις και οργανισµοί και λοιποί φορείς του Δηµοσίου, οι
οργανισµοί κοινής ωφέλειας, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιµελητήρια, οι συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, οι
οικονοµικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί φορείς ή οργανώσεις,
τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες µεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύµατα πληρωµών, τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και τα ελληνικά ταχυδροµεία, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος επαγγελµατικός φορέας ή οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο
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Οικονοµικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονοµικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, όπως αµοιβές, αποζηµιώσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από
δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλµατος, στοιχεία λογαριασµών ενεργών ή µη, που
άνοιξαν ή χρησιµοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για µεταφορές
πίστωσης, εµβάσµατα, άµεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές,
εισπράξεις µέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για το
επαγγελµατικό και τραπεζικό απόρρητο, καθώς και στοιχεία και
πληροφορίες για ακίνητη και κινητή περιουσία, ιδίως ακίνητα, αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη αναψυχής και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου
στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και
στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τους σκοπούς της διάταξης
αυτής δεν προϋποθέτει ενηµέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδοµένα διαβιβάζονται, ούτε
άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών, οι µορφότυποι
ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
«4. α) Στις περιπτώσεις που από την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανά-
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κριση δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή
επιχειρηµατικό απόρρητο.
β) Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας µε την ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του
Υπουργείου Οικονοµικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της και από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειµένου
να επιβληθούν και οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις
διοικητικές κυρώσεις.
γ) Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας
του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας µεταξύ της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας και
των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 33
Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών
και γονικών παροχών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύµφωνα µε την ακόλουθη
κλίµακα:
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2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από
την 1η Ιανουαρίου 2011.
3. Στο άρθρο 38 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) προστίθεται µετά την
παράγραφο 3 νέα παράγραφος 4, ως εξής και η παράγραφος 4
του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε 5:
«4. Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος ακίνητης περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το
χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλεται σε τρείς (3) ίσες δόσεις,
από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από
τη βεβαίωση του φόρου και η καθεµία από τις επόµενες, την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του δεύτερου και του τρίτου µήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του
φόρου.»
4. Στο τέλος της ενότητας Α’ του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών
από λαχεία, που κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (A’ 266), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή του φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών
ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση
ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις της
περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., µέχρι του ποσού το
οποίο εξαιρείται από αυτές.»
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 της ενότητας Α’ του άρθρου
34 του Κώδικα Φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, που κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001
(Α’ 266), όπως προστίθεται µε τις διατάξεις της προηγουµένης
παραγράφου, εφαρµόζονται στις υποθέσεις φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 17 Δεκεµβρίου 2010.
Άρθρο 34
Συντελεστές Φ.Π.Α.
1. Στις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες
που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α’
248), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση 27 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«27. Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή
άλλων µερών φυτών, εκτός των χυµών (Δ.Κ. 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 και 2008).»
β) Η περίπτωση 28 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«28. Διάφορα παρασκευάσµατα διατροφής. Εξαιρούνται τα
σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσµατα, άλλα από εκείνα που γίνονται µε βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών, καθώς και τα έτοιµα ροφήµατα και
παρόµοια είδη (Δ.Κ. 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 και ΕΧ 2106).»
γ) H περίπτωση 29 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«29. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυ-
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καντικών ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα (Δ.Κ. ΕΧ 2201).»
δ) Η περίπτωση 30 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παρατήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. καταργείται.
ε) Η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ καταργείται.
στ) Καταργούνται η ένδειξη (Ι) πριν την περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, καθώς και η παράγραφος ΙΙ στο τέλος
του Κεφαλαίου αυτού και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ως εξής:
«Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτηµα
αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς
την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του
προορισµού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α..
2. Στο παρόν παράρτηµα δεν περιλαµβάνονται τα παρασκευασµένα µε βρασµό, ψήσιµο, τηγάνισµα, ζέσταµα ή άλλο τρόπο
εδέσµατα, γεύµατα ή πρόχειρα γεύµατα ή γενικότερα φαγητά,
τα οποία παραδίδονται έτοιµα προς άµεση κατανάλωση χωρίς
καµία περαιτέρω προετοιµασία, από εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, ταχυφαγεία, καφετέριες και
συναφή καταστήµατα ή τµήµατα καταστηµάτων που παρασκευάζουν έτοιµα προς άµεση κατανάλωση φαγητά. Εξαιρούνται οι παραδόσεις των ειδών αυτών από κυλικεία που λειτουργούν εντός
εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών επιχειρήσεων ή ιδρυµάτων, ή
ιδρυµάτων κοινωνικής πρόνοιας. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν
για τα τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής, ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι αυτά µπορούν να καταναλωθούν άµεσα
χωρίς καµία περαιτέρω προετοιµασία. Ως τυποποιηµένα εµπορεύσιµα είδη διατροφής νοούνται τα είδη διατροφής που παρασκευάζονται για ευρεία κατανάλωση και διατίθενται συσκευασµένα στα σηµεία πώλησης, καθώς και αυτά που εµπορεύονται
σε µεγάλες συσκευασίες ή ποσότητες και παραδίδονται χύµα ή
κοµµένα σε µικρότερες ποσότητες.»
2. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες
που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)», όπως τροποποιήθηκαν
από την προηγούµενη παράγραφο, εφαρµόζονται από 1ης Σεπτεµβρίου 2011.
Άρθρο 35
Τέλη κυκλοφορίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242 ), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήµατα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
άρθρου µε τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαµβανοµένων
υπόψη και των διατάξεων της Οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα
βαρέα φορτηγά οχήµατα, ορίζονται ως εξής:
Α. Αυτοκίνητα οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη
φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, µε βάση τον κυλινδρισµό του
κινητήρα αυτών:
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Για τα ρυµουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535
ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης
επιβατικών οχηµάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό
καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης Α’
της παραγράφου 1.
ζ) Στα εκποιούµενα από το Δηµόσιο ή τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήµατα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως
ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και
στην προηγούµενη υποπερίπτωση.
Προκειµένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήµατα και υβριδικές
δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες, που εµπίπτουν στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα
από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα,
αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα
της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Ειδικά, προκειµένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήµατα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και
τρίκυκλες µοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και

θωρακισµένα επιβατικά οχήµατα, επειδή εξαιρούνται από τη µέτρηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας
για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση
τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών.
θ) Για τα µεταχειρισµένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, µε πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από
την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόµησής
τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήµατα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η µέτρηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα
τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται µε βάση τον κυλινδρισµό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης,
ως ηµεροµηνία για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήµατα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινοµηθεί στη χώρα µας και µετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
επαναταξινοµούνται στη χώρα, ως ηµεροµηνία πρώτης ταξινόµησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ηµεροµηνία της πρώτης
άδειας κυκλοφορίας στη χώρα µας, πριν από την διαγραφή τους.
Β. Αυτοκίνητα οχήµατα δηµόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) που έχουν ταξινοµηθεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (µε ή χωρίς µετρητή) ταξινοµούµενα για πρώτη
φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, αποκλειστικά µε
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βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (γραµµάρια CΟ2 ανά
χιλιόµετρο).
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Λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα,
όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήµατος, ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 300
ευρώ.
Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συµβάσεις της
χώρας µας µε άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων 4 ευρώ ανά ηµέρα.
Ε. Για τη δοκιµαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχηµάτων:
α) Για µοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήµατα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων µοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήµατα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα
τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήµα χορηγείται έναντι ποσού 5
ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας
χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που
έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την
31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας
χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που
έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την
31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν
στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Για τα πιο πάνω οχήµατα, ανεξάρτητα κυλινδρισµού κινητήρα,
που ταξινοµούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την
1.11.2010 και µετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται µε
βάση τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά
είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα.
Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, που έχουν ταξινοµηθεί στην Ελλάδα
για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας. Για τα οχήµατα αυτά, που ταξινοµούνται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και µετά, τα τέλη
κυκλοφορίας προσδιορίζονται µε βάση τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης οχήµατα.
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Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και
δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην
Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, κυλινδρισµού κινητήρα άνω των 1.929
κ.εκ., ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής
τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήµισυ των τελών των αντίστοιχων συµβατικών οχηµάτων.
Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες µοτοσικλέτες ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της πρώτης ταξινόµησής τους στην
Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για
τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόµενων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήµατα της παραγράφου 1.
5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχηµάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προµήθεια
του ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόµενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δηµοσίου.
6. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού παύει να ισχύει
ως προς τα οχήµατα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόµου που
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του
ν. 3899/2010
1. Οι περιπτώσεις θ’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιζ’ και ιη’ του πίνακα της παρ.
1 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
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«Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη σταθµισµένη
µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 του ν.
2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του παρόντα κώδικα, µετά από αίτησή τους, παρέχεται πίστωση του
φόρου του παρόντα κώδικα, διάρκειας τεσσάρων (4) εβδοµάδων,
εφόσον πρόκειται για βιοµηχανοποιηµένα καπνά που προορίζονται για εµπορία και παράγονται στο εσωτερικό της χώρας ή παράγονται και προέρχονται από άλλα κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των εδαφίων των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του παρόντα κώδικα.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αναριθµείται σε παράγραφο 8 και µετά την παράγραφο 6 προστίθεται
νέα παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στο φυσικό
αέριο των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου
73 βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρµόδια αρχή, βάσει
των εκδιδόµενων από τον διανοµέα ή τον αναδιανοµέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η µονάδα µέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο µέχρι
την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση των
ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.
Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο φόρος προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για το φυσικό αέριο ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο
φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο της περίπτωσης ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
73 αναστέλλεται έως την 1.1.2014.»
8.α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι 30.9.2013 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL), καθώς και του φωτιστικού
πετρελαίου, που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης, εξισώνεται µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ισχύοντος τότε συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης και φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που
χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κινητήρων.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η παροχή επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλωτές πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρµανσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόµατος, τα κριτήρια µε βάση τα οποία
χορηγείται το επίδοµα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρµόδια για τη
χορήγηση αρχή, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της ρύθµισης αυτής.
9.α) Οι διατάξεις των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’ της παραγράφου
1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν από 1.9.2011, ενώ
οι διατάξεις των περιπτώσεων θ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’ της ίδιας παραγράφου ισχύουν από 27.6.2011.
β) Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ισχύουν από την 27.6.2011
και
γ) οι διατάξεις της παραγράφου 5 ισχύουν από 1.9.2011.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για τον περιορισµό των προσλήψεων
στους κρατικούς φορείς
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1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Ο διορισµός των επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ και των φορέων, για τους οποίους
έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες αποτελεσµάτων µετά την
1.1.2009, πραγµατοποιείται σταδιακά βάσει σειράς επιτυχίας
µέχρι την 31.12.2015.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 4α του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2015, ο αριθµός των ετήσιων προσλήψεων και διορισµών του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (µία πρόσληψη ανά πέντε
αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων µε εξαίρεση το έτος
2011, για το οποίο ο λόγος θα είναι ένα προς δέκα.»
3. To πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθµήθηκε µε την παρ.
4δ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους
2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος για τα
έτη έως και το 2015.
Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου που εντάσσονται
στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων και συγχρηµατοδοτούµενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους,
έργων, εφόσον η µισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός
Κώδικας – Α’ 26), αντί των λέξεων «δύο (2) ετών» τίθενται οι λέξεις «πέντε (5) ετών».
5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δηµόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού µπορεί να ζητήσει µε
αίτησή του τη µείωση των ωρών εργασίας του µέχρι και 50%, µε
ανάλογη µείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια µέχρι
πέντε (5) έτη.
Με την αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυµεί τη
µείωση της ηµερήσιας απασχόλησης ή των εργάσιµων ηµερών.
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης
δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε νόµιµη συνέπεια, υπολογίζεται
µόνο ο χρόνος πραγµατικής απασχόλησης.
6. Οι περιορισµοί που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 του
ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – Α’ 26) και το ασυµβίβαστο
που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου νόµου έχουν εφαρµογή
και στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
7. Στο εξής τυχόν πλεονάζον προσωπικό των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) εντάσσεται σε πίνακες
κατάταξης που καταρτίζονται, χωριστά για κάθε νοµικό πρόσωπο
από το Α.Σ.Ε.Π., µε βάση αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια
(όπως τυπικά προσόντα, εµπειρία, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις κ.λπ.). Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται τα αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, η διαδικασία κατάρτισης
του πίνακα και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.
Το προσωπικό που περιλαµβάνεται στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης συνεχίζει να λαµβάνει για δώδεκα (12) µήνες από το χαρακτηρισµό του ως πλεονάζοντος προσωπικού αποδοχές ίσες µε
το 60% του βασικού µισθού του. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή
των αποδοχών του ανωτέρω προσωπικού διακόπτεται, εφόσον το
προσωπικό αυτό συνάψει οποιασδήποτε µορφής εργασιακή
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σχέση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται ο φορέας που επιβαρύνεται
µε την καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό, ο τρόπος καταβολής των αποδοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Από τους εν λόγω πίνακες κατάταξης, το ανωτέρω προσωπικό:
α) µπορεί να µεταφέρεται ύστερα από αίτησή του µε την ίδια
σχέση εργασίας σε φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1
του ν. 3812/2009 (Α’ 234), εφόσον υπάρχουν αιτήµατα των φορέων αυτών για πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, µε βάση τα απολογιστικά
στοιχεία του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010,
β) επιλέγεται ύστερα από αίτησή του κατά προτεραιότητα σε
ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισµένου χρόνου σε
υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα,
γ) προηγείται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για µερική απασχόληση, σύµφωνα µε το ν.
3250/2004, εφόσον υποβάλει αίτηση,
δ) µπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσει µε εθελουσία έξοδο
µε βάση ειδικό πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου.
8. Στο πρώτο εδάφιο µετά την περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 διαγράφονται από τότε που
ίσχυσε ο ν. 3839/2010 οι λέξεις «και πάντως όχι πέραν του ενός
(1) έτους από την τοποθέτησή τους».
Άρθρο 38
Δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
3205/2003 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες µηνιαίως
ανά υπάλληλο.»
2.α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και
πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων όλων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των
υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών και των Ν.Π.Ι.Δ..
β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισµένων του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των
προβλεποµένων, υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας των Δηµοσίων
Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών
και αποζηµιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταµείου.
Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισµένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά
υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών
και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας παραγράφου.
3. Το άρθρο 1 του ν.δ. 391/1969 (Α’ 281) καταργείται.
4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόµενων στα άρθρα 259 και
260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των
Δήµων και Περιφερειών µειώνεται κατά το ποσό απόδοσης των
περιλαµβανοµένων στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής παρεµβάσεων, που αφορούν τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που µεταβιβάζεται
κατ’έτος, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό στους Δήµους και τις Περιφέρειες δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πέντε δισεκατοµµύρια διακόσια εκατοµµύρια
(5.200.000.000) ευρώ.

5. Αναστέλλονται από 1.7.2011 και µέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου µισθολογίου:
α) Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33, της παραγράφου
Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου
37, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1.
του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της περίπτωσης
α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του
άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α' 297), της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3450/2006 (Α’ 64), της περίπτωσης α’ της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011
(Α' 118), της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3187/2003 (Α’
233), της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
ν. 3432/2006 (Α’ 14) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του π.δ. 118/2002 (Α’ 99), όπως ισχύουν.
β) Οι διατάξεις που προβλέπουν µισθολογική προαγωγή των
αµειβοµένων µε τις διατάξεις του Β’Μέρους του ν. 3205/2003.
γ) Οι διατάξεις που προβλέπουν µισθολογική ωρίµανση και
προαγωγή του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που µισθοδοτείται µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του ν. 3205/2003.
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3723/2008 (Α’250) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση παροχής ασφάλειας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ή της
Τράπεζας της Ελλάδος από δανειοδοτούµενο πιστωτικό ίδρυµα
επί απαιτήσεων αυτού κατά τρίτων.»
7. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του άρθρου 1 παρ. 4
του ν. 590/1977 (Α’146) δεν υπάγονται στις διατάξεις του α.ν.
1611/1950 (Α’ 304), του άρθρου 13 του ν. 1902/1990 (Α’ 138), του
άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α’ 75), του άρθρου 3 του ν.
2216/1994 (Α’ 83) και του άρθρου 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997
(Α’ 38).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015
Άρθρο 39
Προϋποθέσεις επιδότησης και
οικονοµική ενίσχυση ανέργων
1. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (A’ 91) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ηµερήσια επιδόµατα
ανεργίας, εντός της προηγούµενης από την εκάστοτε έναρξη της
επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να
είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της
τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ηµερήσιων επιδοµάτων,
δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθµό
ηµερήσιων επιδοµάτων, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου
ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ηµερήσιων επιδοµάτων.
Από 1.1.2014 τα ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας στην τετραετία
δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται
κάθε χρόνο στους επιδοτούµενους ανέργους οικονοµική ενίσχυση ως εξής:
α. Για τις εορτές του Πάσχα ίση µε το µισό του µηνιαίου ποσού
του επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το
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χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου. Αν οι
επιδοτούµενοι έχουν συµπληρώσει διάρκεια επιδότησης µικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική ενίσχυση ίση µε τρία (3) ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για
κάθε µήνα επιδότησης.
β. Για τις εορτές των Χριστουγέννων ίση µε το ποσό του µηνιαίου επιδόµατος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το
χρονικό διάστηµα από 1ης Μαΐου µέχρι 31 Δεκεµβρίου. Αν οι επιδοτούµενοι έχουν συµπληρώσει διάρκεια επιδότησης µικρότερη
από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονοµική ενίσχυση ίση µε τρία (3) ηµερήσια επιδόµατα ανεργίας για κάθε
µήνα επιδότησης.»
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 ορίζεται η 1.7.2012.
Άρθρο 40
Μετατροπή σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου σε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, η οποία περιλαµβάνει
όρο για πρόωρη καταγγελία της µε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς την αποζηµίωση απόλυσης για τις συµβάσεις
εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν.
3863/2010, µετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου
Το άρθρο 3 του π.δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το
άρθρο 5 του π.δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η χωρίς περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειµενικό λόγο. Αντικειµενικός λόγος υφίσταται ιδίως:
Αν δικαιολογείται από τη µορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή
ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αµέσως ή εµµέσως από την οικεία σύµβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση
µισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισµένη διάρκεια βρίσκεται σε
συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται µε σκοπό τη διευκόλυνση µετάβασης του εργαζοµένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή
προγράµµατος ή συνδέεται µε συγκεκριµένο γεγονός ή αναφέρεται στον τοµέα των επιχειρήσεων αεροπορικών µεταφορών και
των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδροµίου εδάφους και πτήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας ορισµένης χρονικής
διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συµφωνία των
µερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως
από αυτήν.
Αντίγραφο της συµφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον
εργαζόµενο αµελλητί µετά την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συµφωνίας δεν
είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύµβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια
µεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.
3. Σε περίπτωση µη συνδροµής αντικειµενικού λόγου, όπως
αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος και εφόσον η
χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) ετών ο αριθµός των
ανανεώσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει
τις τρεις (3), τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πά-

13071

γιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε
συνέπεια τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις ή
σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας
ορισµένου χρόνου που καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη
και του ίδιου εργαζόµενου, µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους
εργασίας και δεν µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Προκειµένου περί
οµίλου επιχειρήσεων για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαµβάνονται
και οι επιχειρήσεις του οµίλου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγµατος.»
Άρθρο 42
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3 του ν. 2639/1998 (Α’ 205), τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) και αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 3385/2005 (Α’ 210) και κατόπιν µε το άρθρο 7 του
ν. 3846/2010 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται
για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυξηµένης απασχόλησης) ο
εργαζόµενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ηµέρα επιπλέον
των οκτώ (8) ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας
άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος µειωµένης απασχόλησης).
Αντί της παραπάνω µειώσεως των ωρών εργασίας, επιτρέπεται
να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση
(ρεπό) ή συνδυασµός µειωµένων ωρών εργασίας και ηµερών
αναπαύσεως. Το χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και
µειωµένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους έξι (6)
µήνες σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (περίοδος αναφοράς).
β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της
επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει
και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η
άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν
συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων έχουν πλήρη εφαρµογή και
κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την
περίοδο του εξαµήνου (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόµιµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις
σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό
ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού
ωραρίου. Οι ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά µέσο όρο, σε περίοδο έξι (6) µηνών, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερόµενων ωρών υπερεργασίας και νοµίµων υπερωριών.
2.α. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται, αντί της κατά την προηγούµενη παράγραφο διευθέτησης, να
συµφωνείται, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6, ότι
µέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους,
κατανέµονται µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε ορισµένες χρονικές
περιόδους, που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο
(32) εβδοµάδες ετησίως και µε αντιστοίχως µειωµένο αριθµό
ωρών κατά το λοιπό διάστηµα του ηµερολογιακού έτους.
β. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της
επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει
και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η
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άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν
συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του.
γ. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζοµένων πρέπει να τηρούνται και
κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά τη διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την
περίοδο ενός ηµερολογιακού έτους (περίοδος αναφοράς), στις
οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των
νόµιµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο
συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρότερου
αυτού ωραρίου, ενώ µε συνυπολογισµό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νοµίµων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.
3. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο,
αντί µειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη
προσαύξηση της ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός µειωµένων ωρών και ηµερών αναπαύσεως ή ηµερών αδείας.
4. Η καταβαλλόµενη αµοιβή κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης των παραγράφων 1 και 2 είναι ίση µε την αµοιβή για
εργασία σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών. Αν στην
επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο µικρότερο των σαράντα
(40) ωρών, η καταβαλλόµενη κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης αµοιβή είναι ίση µε την αµοιβή που προβλέπεται για
το εβδοµαδιαίο αυτό ωράριο.
5.α. Κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η ηµερήσια απασχόληση του εργαζοµένου
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες. Στις υπερβάσεις του νόµιµου ηµερήσιου ωραρίου µέχρι το ανώτατο όριο των
δέκα (10) ωρών, καθώς και στις υπερβάσεις των σαράντα (40)
ωρών εβδοµαδιαίως δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
1 του
ν. 3385/2005 (Α’ 210), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και
ισχύει µε την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/ 2010 (Α’ 115).
β. Κατά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2, η υπέρβαση του συµφωνηθέντος µειωµένου
εβδοµαδιαίου ωραρίου, η οποία επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, αµείβεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 1 του
ν. 3385/2005 (Α’ 210), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την
παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
6. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 1 και
2 καθορίζεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
ή συµφωνία του εργοδότη µε συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα µέλη της ή συµφωνία του εργοδότη και
του συµβουλίου των εργαζοµένων ή συµφωνία του εργοδότη και
ένωσης προσώπων.
Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο
µπορεί να συσταθεί από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζοµένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω
από είκοσι (20) εργαζοµένους και δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
εφόσον ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση
είναι κατ’ ανώτατο αριθµό είκοσι (20) εργαζόµενοι. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζεται η διάταξη του εδαφίου γγ’ της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).
7. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορεί να καθορίζεται άλλο σύστηµα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της
επιχείρησης.
8. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή
απόλυσης του εργαζοµένου, δεν εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι προστατευτικές
διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για:
α) εποχιακές επιχειρήσεις και β) εργαζοµένους µε σύµβαση εργασίας διάρκειας µικρότερης του ενός (1) έτους.
10. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις και οι συµφωνίες
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της παραγράφου 6 κατατίθενται στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 1876/ 1990.
11. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 2602/1998 (Α’ 83) ή άλλων ειδικών νόµων,
που αποσκοπούν στην εξυγίανση φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 43
Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου νέων,
ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση
επαγγελµατικής εµπειρίας
1. Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να συνάπτουν µε εργοδότες συµβάσεις εργασίας για την απόκτηση
επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας µέχρι 24 µήνες και µε αποδοχές µικρότερες έως είκοσι τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόµενες για νεοπροσλαµβανόµενο, χωρίς προϋπηρεσία της
ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας (οµοιοεπαγγελµατική, κλαδική, επιχειρησιακή ή
εθνική γενική) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από
τον εργοδότη.
2. Για το σκοπό της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατόν
να συνάπτονται περισσότερες από µία συµβάσεις εργασίας, στον
ίδιο ή άλλο εργοδότη, µέσα σε διάστηµα 24 µηνών από τη σύναψη της πρώτης σύµβασης απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας. Οι συµβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελµατικής
εµπειρίας γνωστοποιούνται αµελλητί ή το αργότερο εντός της
επόµενης της σύµβασης ηµέρας στον Οργανισµό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη.
3. Οι νέοι που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας της παραγράφου 1 προσλαµβάνονται πλέον του υφιστάµενου προσωπικού
που οι εργοδότες απασχολούν.
4. Οι εργοδότες που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας της παραγράφου 1 υποχρεούνται να µην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 µήνες πριν από τη σύναψη συµβάσεων απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας σε µείωση του προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε µείωση του προσωπικού που
απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας
της παραγράφου 1.
5. Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συµβάσεις εργασίας της παραγράφου 1, υποχρεούνται
να µην έχουν προβεί σε µείωση του εποχικού προσωπικού που
απασχολούν σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, αλλά ούτε να προβούν σε µείωση του προσωπικού
που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας της παραγράφου 1.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να καθορίζονται τυχόν όροι και προϋποθέσεις και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 44
Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
1. Η χρηµατοδότηση του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ)
για το έτος 2011 µειώνεται σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση κατά
το έτος 2010, κατά το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) ευρώ και από το έτος 2012 και εφεξής κατά το ποσό
των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ, για κάθε έτος, σε
σχέση µε τη χρηµατοδότηση κατά το έτος 2010. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, οι συντάξεις του ΝΑΤ αναπροσαρµόζονται
από 1.7.2011 και εφεξής, ώστε να προκύπτει ισοσκελισµένος
προϋπολογισµός. Από 1.1.2011, οι καταβαλλόµενες συντάξεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των βοηθηµάτων του ΝΑΤ, αναπροσαρµόζονται µόνο µε διάταξη ειδικού νόµου, καταργουµένης,
από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου ή κανονιστικής πράξης, µε την οποία προβλέπεται η ανα-
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προσαρµογή ή η αύξηση σύνταξης ή βοηθήµατος που καταβάλλεται από το ΝΑΤ.
2. Συνιστάται στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ) Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων µε οικονοµική και
λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση βοηθήµατος σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης διακοπής του
επαγγέλµατος και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών
µηνών. Από 1.8.2011 θεσπίζεται µηνιαία εισφορά ποσού ύψους
δέκα (10,00) ευρώ που καταβάλλεται από τους ασφαλισµένους
– αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούµενους των Ασφαλιστικών Οργανισµών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπέρ του κλάδου
αυτού. Η εισφορά συµβεβαιώνεται και συνεισπράττεται από τα
οικεία ταµεία µε τις λοιπές εισφορές και αποδίδεται στον ΟΑΕΔ
µέχρι το τέλος του µεθεπόµενου µήνα από το µήνα που καταβάλλεται. Οι εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα
1.1.2011 έως 31.7.2011 κατανέµονται ισόποσα και συνεισπράττονται µε τις εισφορές των επόµενων µηνών του έτους 2011. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µετά γνώµη των Διοικητικών Συµβουλίων των αρµόδιων οργανισµών και γνώµη του ΣΚΑ θεσπίζεται κάθε αναγκαία ρύθµιση για
την υλοποίηση του παρόντος.
3. Στο τέλος του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2013 θεσπίζεται εισφορά υπέρ ΟΑΕΕ ανά κλάδο επιχείρησης ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης. Το ποσοστό εισφοράς καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
µετά από ειδική οικονοµική µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών
και γνώµη του ΣΚΑ.»
4.α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α’ 15)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι πέντε πρώτες
είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες προαιρετικές.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α’15) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες και µέχρι την 5η υποχρεωτική κατηγορία ανά τριετία, µε εξαίρεση τη µετάταξη από
την 1η στη 2η υποχρεωτική κατηγορία, η οποία πραγµατοποιείται
µετά από πέντε έτη ασφάλισης.
Οι ασφαλισµένοι µε αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, µπορούν να
επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά κατά τα ανωτέρω ή, εφόσον βρίσκονται σε
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξουν κατώτερη. Στην
τελευταία περίπτωση κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπάγονται υποχρεωτικά, εάν δεν είχαν επιλέξει
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία
γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη συµπλήρωση της ως άνω πενταετίας ή τριετίας ή από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης του
ασφαλισµένου για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.
Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης δεν
συνυπολογίζεται για την κατάταξη των ασφαλισµένων στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, η µετάταξη των
ασφαλισµένων γίνεται, επιφυλασσοµένων των οριζοµένων στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην αµέσως επόµενη ασφαλιστική κατηγορία, µη υπολογιζοµένων τυχόν πλεοναζόντων ετών ασφάλισης σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία.»
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη υποπαράγραφο, ισχύει από
1.1.2012.
5.α) Στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας Δηµοσίων
Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού
ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της Υπηρεσίας,
από 1.1.2010 και µετά, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγούν τα Ταµεία αυτά, σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, µειώνεται κατά ποσοστό 10% και 15% αντίστοιχα σε
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όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήµατος.
β) Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3833/ 2010
(Α’40) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό της χρηµατοδότησης που προκύπτει µετά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται κατά το έτος 2011
και εφεξής για το ΤΑΠ – ΟΤΕ, κατά πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) ευρώ.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α’ 165)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Προκειµένου για µισθωτούς, το ποσό της µηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή
10.500 ηµερών δεν µπορεί να υπερβαίνει, συµπεριλαµβανοµένων
των οικογενειακών επιδοµάτων, το 80% των κατά τις οικείες διατάξεις των φορέων και τις διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος µηνιαίων συντάξιµων αποδοχών, ούτε το τετραπλάσιο του
κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α’ 165),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
3863/2010, τροποποιείται ως εξής:
«2. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραµένουν στην υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ηµέρες
υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους έως και του 37ου και κατά
3,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ηµέρες υπηρεσίας
και πέραν του 37ου έτους µέχρι και του 40ού. Η προσαύξηση
αυτή χορηγείται και πέραν του 80% των συντάξιµων αποδοχών
της προηγούµενης παραγράφου, το ποσό όµως της σύνταξης
δεν µπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991
µέσου µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το
εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων
υπαλλήλων. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρείται
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για το οποίο έχουν εφαρµογή διατάξεις της νοµοθεσίας του.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
2084/1992, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το τρίτο
εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κατά τα προηγούµενα εδάφια υπολογιζόµενο ποσό της
µηνιαίας σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει, συµπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 30
του νόµου αυτού, το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου
µηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. αναπροσαρµοσµένου µε το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων.»
9. Οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1
εδάφιο α’ του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), όπως διαµορφώθηκαν µε
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (Α’ 165),
εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόµενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των µισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου
υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1.8.2011.
10. Από 1.8.2011, τα ποσοστά των περιπτώσεων (β) έως και (η)
της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3863/ 2010 (Α’ 115),
καθώς και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α’ 120) αναπροσαρµόζονται σε 6%, 7%, 9%, 10%, 12%, 13% και 14% αντίστοιχα.
11. α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του Δηµοσίου, του
ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν
έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον
µηνιαία εισφορά ως εξής:
i. Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.300,00 , ποσοστό 6%.
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.900,00 , ποσοστό 8% και
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω, ποσοστό 10%.
β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της
σύνταξης, όπως διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούµενης παραγράφου.
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γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης ή αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και οι
συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το
Εξωιδρυµατικό Επίδοµα ή το Επίδοµα Απολύτου Αναπηρίας του
άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), όπως ισχύει, ή το επίδοµα
ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α’ 210), ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή βιαίων συµβάντων,
καθώς και ορφανικές οικογένειες αυτών.
δ) Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόµενο µήνα
από τη συµπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας.
ε) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την
παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται
των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 ).
στ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.
3863/2010 και του άρθρου 11 του ν. 3865/2010.
12. Από 1.8.2011, οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11
εφαρµόζονται και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαµβάνουν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010.
13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων
Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58).
Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων φορέων
και κλάδων επικουρικής σύνταξης.
β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης
παρακρατείται µηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρµοδιότητας
όλων των Υπουργείων, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάµει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση
υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο
συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
i. Για συντάξεις από 300,01 έως 350,00 , ποσοστό 3%
ii. Για συντάξεις από 350,01 έως 400,00 , ποσοστό 4%
iii. Για συντάξεις από 400,01 έως 450,00 , ποσοστό 5%
iv. Για συντάξεις από 450,01 έως 500,00 , ποσοστό 6%
v. Για συντάξεις από 500,01 έως 550,00 , ποσοστό 7%
vi. Για συντάξεις από 550,01 έως 600,00 , ποσοστό 8%
vii. Για συντάξεις από 600,01 έως 650,00 , ποσοστό 9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 και άνω, ποσοστό 10%.
γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την
παρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των τριακοσίων ευρώ (300 ).
δ) Εξαιρούνται της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς οι
συνταξιούχοι που λαµβάνουν το Εξωιδρυµατικό Επίδοµα του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), όπως ισχύει, καθώς και οι συνταξιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981,
όπως ισχύει, και της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.
2084/1992 (Α’ 165), που λαµβάνουν προσαύξηση της σύνταξής
τους λόγω απόλυτης αναπηρίας.
ε) Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό των ποσών σύνταξης της παραγράφου (β) λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της σύνταξης που έχει µεταβιβασθεί και το παρακρατηθέν ποσό
επιµερίζεται ανάλογα.
στ) Τα ποσά που παρακρατούνται µε ευθύνη των φορέων αποδίδονται σε Λογαριασµό του Α.Κ.Α.ΓΕ. το αργότερο µέχρι το
τέλος του επόµενου, από την παρακράτηση, µήνα.
ζ) Η οικονοµική και λογιστική λειτουργία του Λογαριασµού της
Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων είναι η ίδια µε αυτή που ισχύει
για το Α.Κ.Α.ΓΕ.. Τα κεφάλαια του Λογαριασµού επενδύονται στο
Κοινό Κεφάλαιο Τραπέζης Ελλάδος.
η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού καθορίζεται το ύψος του ποσού που απαιτείται κάθε
φορά για κάλυψη του ελλείµµατος του κλάδου επικουρικής σύνταξης.
θ) Μετά την 1.1.2015 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξι-
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ούχων µεταφέρονται στο Α.Κ.Α.ΓΕ. και αποτελούν έσοδο του
Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών.
14. α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
(Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το
Δηµόσιο µέχρι 31.12.1992, και ασφαλίζονται στους ανωτέρω Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, πέραν της προβλεπόµενης
από γενικές ή καταστατικές διατάξεις εισφοράς ασφαλισµένου,
καταβάλλουν πρόσθετη µηνιαία εισφορά ύψους δύο τοις εκατό
(2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών διαταγµάτων 124/1993 (Α’ 54), 126/1993 (Α’ 54) και
125/1993 (Α’ 54), όπως ισχύει.
β) Στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
(Ε.Τ.Α.Α.) τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά ύψους 0,6%, 4% και 0,65% αντίστοιχα στους Τοµείς, επί
του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των προεδρικών
διαταγµάτων 124/1993 (Α’ 54), 126/1993 (Α’ 54) και 125/1993 (Α’
54), όπως ισχύει.
γ) Στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3518/2006 (Α’ 272), καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά
ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής
κατηγορίας του π.δ. 124/1993 (Α’ 54), όπως ισχύει.
δ) Στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. καταβάλλεται
πρόσθετη εισφορά ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού της
1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του π.δ. 126/1993 (Α’ 54), όπως
ισχύει.
15.α) Οι ασφαλισµένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) – Τοµέας
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών
(Τ.Σ.Α.Υ.), Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών (Τ.Α.Ν.) – που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
ή το Δηµόσιο από 1.1.1993 και εφεξής, και ασφαλίζονται στους
ανωτέρω Τοµείς ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, κατά την πρώτη
υπαγωγή τους στην ασφάλιση των Τοµέων κατατάσσονται στην
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, όπως αυτή προβλέπεται από το
π.δ. 124/1993 (Α’ 54) και την υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης
β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3518/2006 (Α’ 272), το π.δ.
126/1993 (Α’ 54) και το π.δ. 125/1993 (Α’ 54), και µετατάσσονται
στις επόµενες κατηγορίες ανά τριετία, και πάντα την 1η του
έτους του επόµενου εκείνου στο οποίο συµπληρώθηκε η τριετία.
β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής
που συµπληρώνουν µέχρι 31.12.2011 τουλάχιστον τρία έτη
ασφάλισης στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), έχουν
εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου αυτής.
γ) Τα προβλεπόµενα από τις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται και στους λοιπούς Τοµείς των κλάδων επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας του Ενιαίου
Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και στην
Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ..
16. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου και γνώµη
του Σ.Κ.Α., ρυθµίζεται κάθε αναγκαία ρύθµιση για την υλοποίηση
των παραγράφων 14 και 15.
17. Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των παραγράφων 14
και 15 ορίζεται η 1.1.2012.
Άρθρο 45
Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων
καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων
διασκέδασης, µε µουσική, άνω των 300 τ.µ.
Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 3 του ν. 3730/ 2008 (Α’

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ’ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 (ΠΡΩΙ)

262), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 17
παρ. 6 και 32 περ. 6 του ν. 3868 (Α’ 129) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα
κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300
τ.µ. µπορούν να δηµιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εµβαδού του καταστήµατος. Για τη δηµιουργία τέτοιων
χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ
ανά τετραγωνικό µέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του
ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
των ανωτέρω διατάξεων.»
Άρθρο 46
Αναστολή πλειστηριασµών
1. Αναστέλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 έως την 31η Δεκεµβρίου 2011 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την
ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το
ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ από πιστωτικά
ιδρύµατα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς
των απαιτήσεων αυτών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010, όπως
ισχύει, η φράση «µέχρι την 30ή Ιουνίου 2011» αντικαθίσταται από
τη φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2011» και στο τέλος της
παραγράφου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη
εφαρµόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47
Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)
1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α’
256) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αµοιβαία στοιχήµατα µε εξαίρεση το πρόσθετο αµοιβαίο στοίχηµα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 διανέµονται ως εξής:
α) σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων
εισπράξεων το οποίο ορίζεται ανά είδος στοιχήµατος µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.».
Ακολούθως, και επί του ποσού που αποµένει µετά τη διανοµή
των υπό στοιχείο (α) κερδών του στοιχήµατος:
β) ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδροµιών, και µε ανώτατο
όριο που θα ορίζεται κατά ποσοστό επί του συνόλου των ακαθάριστων εισπράξεων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού κατόπιν εισηγήσεως της
Ε.Ε.Ε.Π.. Επί στοιχήµατος που αφορά αλλοδαπές ιπποδροµίες ή
ιπποδροµίες που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, και εν
γένει επί κάθε στοιχήµατος ή παιγνίου πλην αυτών των ηµεδαπών
ιπποδροµιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας στο λογαριασµό επάθλων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος,
γ) ποσοστό 0,625% στη Φίλιππο Ένωση,
δ) ποσοστό 2,5% στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταµεία, που κατανέµεται αντίστοιχα ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ποσοστό
1,05%, προς το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825% και προς το ΤΑ.Π.Ι.Τ.
ποσοστό 0,625%.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οµοίως ο Ο.Δ.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος και τη διασφάλιση των Φιλίππων, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Διοικητικού του Συµβουλίου και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες
δροµώνων ίππων κατά συνολικό ποσοστό µέχρι ένα τοις εκατό
(1%) επί των ακαθάριστων εισπράξεων των αµοιβαίων στοιχηµά-
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των που διεξάγονται από τον Οργανισµό, εκτός από το πρόσθετο
αµοιβαίο στοίχηµα (sweepstake), για την αντιµετώπιση έκτακτων
δαπανών συντήρησης των ίππων αυτών. Η επιχορήγηση αυτή θα
είναι δυνατή, εφόσον η προηγούµενη εταιρική χρήση υπήρξε
κερδοφόρα και δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα
τοις εκατό (10%) των κερδών αυτής. Η επιχορήγηση θα διανέµεται µέσα στην επόµενη από την κερδοφόρα χρήση και το µισό
ποσό αυτής θα διανέµεται υποχρεωτικά στους προπονητές, αναβάτες και σταβλίτες, µε βάση συντελεστές που θα ορίζονται εκάστοτε µε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε..»
3. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/ 1968 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός του Οργανισµού είναι η άσκηση των ακόλουθων
δραστηριοτήτων:
α) Η οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα ιπποδροµιών στη χώρα, καθώς και η διοργάνωση για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου αµοιβαίων σε σχέση µε τις Ιπποδροµίες
στοιχηµάτων, λαχειοφόρων ή µη, εντός και εκτός του χώρου των
Ιπποδροµιών.
β) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδροµίες
και τα ιπποδροµιακά στοιχήµατα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκµετάλλευσης αµοιβαίων στοιχηµάτων για αλλοδαπές ιπποδροµίες
ή της συµµετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση
αλλοδαπών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών.
γ) Η µε κάθε νόµιµο τρόπο εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστάσεών του.
δ) Η εγκατάσταση και εκµετάλλευση τεχνικών – ψυχαγωγικών
ή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα στις εγκαταστάσεις
του και µέσω του δικτύου του, καθώς και η διεξαγωγή αµοιβαίων
στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά
µέσα, εφόσον επιτρέπεται και σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.»
4.Το στοιχείο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968
αντικαθίσταται ως εξής:
«(ε) ιδρύει στην Ελληνική Επικράτεια πρακτορεία διενέργειας
των αµοιβαίων στοιχηµάτων και παιγνίων του».
5. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορούν να ρυθµίζονται: α) η οργάνωση και λειτουργία των αµοιβαίων στοιχηµάτων της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και β) η σύσταση πρακτορείων στοιχηµάτων και παιγνίων της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
και τα της λειτουργίας αυτών.»
Άρθρο 48
Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
1.α) Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 2644/1998 (Α’ 233), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 49 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) και ισχύει,
και το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3021/ 2002 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 παρ. 8 του ν. 3444/2006 (Α’ 46) και
ισχύει, καταργούνται.
β) Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης, σύµφωνα µε τις καταργούµενες µε την προηγούµενη υποπαράγραφο διατάξεις, οφείλουν
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος να προσκοµίσουν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης όλα τα απαραίτητα από
το νόµο δικαιολογητικά για την καταβολή του ποσού της δηµόσιας επιχορήγησης. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε αεροπορική
µεταφορά που πραγµατοποιήθηκε µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
2. Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«15α. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου
68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εµπίπτουν:
αα. οι ηµερήσιες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνονται στην
υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του
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άρθρου 2 του ν. 3548/2007,
ββ. οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες, οι οποίες περιλαµβάνονται
στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο
1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,
γγ. άλλες εφηµερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων
είναι µέλη της Ένωσης Δηµοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου ή δύνανται να γίνουν µέλη της.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα του
οποίου υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ειδικό τιµολόγιο διακίνησης του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθεµία από τις παραπάνω
κατηγορίες, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των φύλλων κάθε
έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδροµικά µε το µειωµένο αυτό τιµολόγιο.
γ. Με απόφαση του Υπουργού στην αρµοδιότητα του οποίου
υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για
την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιµολόγιο, καθώς και κάθε
περαιτέρω αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.
δ. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει
την 1η Αυγούστου 2011.»
3.α) Από τη δηµοσίευση του παρόντος ο ν. 583/1977 περί «Τηλεπικοινωνιακών απαλλαγών Τύπου», όπως ισχύει, καταργείται.
β) Για τηλεφωνικούς λογαριασµούς, οι οποίοι αφορούν σε περίοδο έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 1, 2 και 3 του
καταργούµενου νόµου, εφόσον προσκοµιστούν στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση των λογαριασµών.
Άρθρο 49
Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 283 του ν.
3852/2010 (Α'87) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµός του Ελληνικού
Δηµοσίου, στον οποίο περιέρχονται τα αδιάθετα µέχρι 30.6.2011
χρηµατικά ποσά µε τους τυχόν τόκους που προέρχονται από
τους πόρους κάθε πηγής των συσταθέντων δυνάµει του άρθρου
53 του ν. 2218/1994 (Α'90) Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης,
καθώς και από τις µεταβιβαζόµενες σε αυτά κάθε φορά πιστώσεις προς διαχείριση στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αρµοδιοτήτων τους και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 53 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.
2218/1994, του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (Α' 303) και της παρ.
3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 (Α' 237), όπως ισχύουν. Στα
ποσά του προηγούµενου εδαφίου δεν συµπεριλαµβάνονται οι
δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Ταµείων
Ανάπτυξης που καλύπτονται από αυτά µέχρι 30.6.2011. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3697/2008 (Α' 154) δεν εφαρµόζονται
στον ως άνω λογαριασµό. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών κατανέµονται τα ποσά που περιέρχονται
στο λογαριασµό του προηγούµενου εδαφίου στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α' και β' βαθµού, πλην των ποσών
που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης δυνάµει
του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, τα οποία κατανέµονται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Τα χρηµατικά ποσά των πιστώσεων του άρθρου 8 του ν. 3208/2003, τα
έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2647/1998 όπως ισχύει,
καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή που θα περιέλθουν στο
λογαριασµό αυτό µετά την 1.7.2011 διατίθενται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του λογαριασµού και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών, ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18:30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 1η Ιουλίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος σύµφωνα µε την
ειδική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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