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Αθήνα, σήµερα στις 14 Ιουλίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.38’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 13-7-2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΟΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
13 Ιουλίου 2011 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της
πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αστέριο Ροντούλη,
Βουλευτή Λαρίσης τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Διευθυντής Γενικού Νοσοκοµείου - ΚΥ Κρεστένων, ο σύλλογος των εργαζοµένων του
νοσοκοµείου και ο Δήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων καταθέτουν
τις προτάσεις τους αναφορικά µε την πρόταση λειτουργικών
αναδιατάξεων του ΕΣΥ.
2) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών Εµπόρων-Βιοτεχνών Κερατσινίου Δραπετσώνας εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για την απόφαση του δηµάρχου να παραχωρήσει οικόπεδο της περιοχής- που ήδη είναι χαρακτηρισµένο για
χρήση σχολικών κτηρίων -στη γερµανική εταιρεία «LIDL» για την
κατασκευή καταστήµατος.

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νοµού Ιωαννίνων αιτείται την άρση των αδικιών σε βάρος
των πολύτεκνων οικογενειών και τη χάραξη ολοκληρωµένης δηµογραφικής πολιτικής.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία καταθέτει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι δανειολήπτες για την αποπληρωµή των στεγαστικών δανείων τους.
7) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης εκφράζει την αντίθεσή του για την επικείµενη κατάργηση
του ΟΤΕ Λεχαινών.
8) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων καταθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
διαµαρτύρεται για την άρνηση του νέου Υπουργού Υποδοµών
να υπογράψει το προεδρικό διάταγµα που θέτει τους όρους
απελευθέρωσης του επαγγέλµατος.
10) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εµπόρων
Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή
του για την παράταση προθεσµίας που δόθηκε σχετικά µε την
έκδοση των προβλεπόµενων προεδρικών διαταγµάτων του
ν.3919/2011.

3) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται τη χρηµατοδότηση του Δήµου
Βόλου για την κατασκευή νηπιαγωγείου στη Δηµοτική Ενότητα
Πορταριάς.

11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων ΕΟΜΜΕΧ εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο της
Κυβέρνησης για διακοπή της λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ.

4) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Αγροτικός Σύλλογος Σαλµώνης Ηλείας αιτείται τη διάθεση γεωπόνων για την καταγραφή των ζηµιών που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών της περιοχής.

12) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το σωµατείο υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών βιοµηχανικών λιπασµάτων Νέας Καρβάλης καταθέτει το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας και βιωσιµότητας των
εταιρειών «ELFE ABEE» από την επικείµενη επιβολή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

5) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
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13) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Μινώα
Πεδιάδος Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη µείωση των τιµών στα τιµολόγια των επαγγελµατιών εκκενώσεων βόθρων στις περιοχές
που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία καταθέτει την αναγκαιότητα
αποκατάστασης του µνηµείου στην περιοχή Μπεντενάκι Νοµού
Ηρακλείου
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αιτείται την εξαίρεση του άρθρου 14 του ν.3526/2007 για
προφανείς λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ελασσόνας ζητά τη βοήθεια των αρµόδιων φορέων για την επαναφορά της πανίδας στον Όλυµπο.
17) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φώτιος Σωτηρόπουλος
ζητεί την εξαγγελθείσα από τον Υπουργό µεταβατική ρύθµιση
στην περίπτωση της τριακονταεπταετίας ΧΟΗ.
18) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Θήρας και ο Πρόεδρος της
Δηµοτικής Κοινότητας Θηρασιάς Νοµού Κυκλάδων εκφράζουν
τη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής για τη διακοπή του
Ταχυδροµικού Πρακτορείου Θηρασιάς.
19) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κύθνου Νοµού Κυκλάδων
αιτείται τη χρηµατοδότηση έργου για την αποκατάσταση των ζηµιών από τη θεοµηνία του περασµένου Φεβρουαρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τέθεσε αναφορά µε την οποία ζητεί τους ισολογισµούς του ελληνικού κράτους καθώς και την αυξοµείωση του ελληνικού χρέους από το 1974 έως το 2010.
26) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας ζητεί την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, στο οποίο θα εξαιρείται
το άρθρο 14 του ν. 3526/07.
27) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελληνία Φιλοζωϊκή Οµοσπονδία, η Πανελλαδική Φιλοζωϊκή και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία
κ.α. ζητούν την τροποποίηση του νοµοσχεδίου για «την προστασία των ζώων από την εκµετάλευση ή τη χρησιµοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό».
28) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λαγκαδά εκφράζει
την αντίθεσή του για την επικείµενη κατάργηση των ΔΟΥ Λαγκαδά, Σοχού και Ζακλιβερίου.
29) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ και
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Πετρούπολης κ.α. καταθέτουν το στεγαστικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα σχολεία του Δήµου Πετρούπολης.
30) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ και Α’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου
Σαλµώνης Πύργου Νοµού Ηλείας ζητεί να εκτιµηθούν από τον
ΕΛΓΑ οι ζηµιές στην παραγωγή εσπεριδοειδών, από τον παγετό
του Μαρτίου 2011, ώστε να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί.

20) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος του Δήµου Κέας Νοµού Κυκλάδων διαµαρτύρεται για την αναστολή της λειτουργίας του
προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι».

31) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας
Νοµού Ηρακλείου ζητά να εξακριβωθεί η νοµιµότητα της ραγδαίας αύξησης των τιµολογίων των επαγγελµατιών εκκενώσεων
σηπτικών δεξαµενών στις περιοχές που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.

21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας καταθέτει την αναγκαιότητα αποζηµίωσης των αµπελουργών των
οποίων οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από τον µύκητα του
περονόσπορου.

32) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε
«Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος» εκφράζει την αντίθεσή του για την
επικείµενη ίδρυση εργοστασίου καύσης απορριµµάτων στην περιοχή Πέρα Γαλήνους.

22) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Δερβενίου του Δήµου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νοµού Κορινθίας αιτείται τη συνέχιση των εβδοµαδιαίων επισκέψεων ιατρού
του ΙΚΑ στο Δερβένι Κορινθίας.

33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας
Νοµού Ηρακλείου αιτείται την αποζηµίωση των αµπελοπαραγωγών των οποίων οι καλλιέργειες έχουν πληγεί από το µύκητα του
περονόσπορου.

23) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία ΤΑΧΙ και Αγοραίων αιτείται την έναρξη διαλόγου, µε το Υπουργείο Μεταφορών, µε στόχο την επιβίωση του κλάδου και τη βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών.

34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας
Νοµού Ηρακλείου ζητεί να εξακριβωθεί η νοµιµότητα της ραγδαίας αύξησης των τιµολογίων των επαγγελµατιών εκκενώσεων
σηπτικών δεξαµενών στις περιοχές που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.

24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μαλεβιζίου καταθέτει την ανάγκη αποζηµίωσης των αµπελουργών των οποίων οι
καλλιέργειες έχουν καταστραφεί από το µύκητα του περονόσπορου.
25) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ κα-

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 15796/05-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε/1312/30-06-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13731

13732

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 16407/17-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/406/ΑΣ

13733

27335δις/30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η
ακόλουθη απάντηση:

13734

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 16579/19-05-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βορίδη Μαυρουδή δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΕΔΑΚ/Φ7/
οικ.15302/1274/30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλ-

13735

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

13736

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 17537/07-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τζίµα Μαργαρίτη και Δερµεντζόπουλου Αλέξανδρου δό-

13737

θηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8633/11978/30-06-2011 έγγραφο
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

13738

5. Στην µε αριθµό 17541/07-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τζίµα Μαργαρίτη και Δερµεντζόπουλου Αλέξανδρου δό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8635/11980/30-06-2011 έγγραφο
από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13739

13740

6. Στην µε αριθµό 17588/07-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 5413 B/30-06-2011 έγγραφο από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
η ακόλουθη απάντηση:

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

7. Στην µε αριθµό 17661/08-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8640/11986/

13741

30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:

13742

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

8. Στην µε αριθµό 17806/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Ανδρουλάκη Δηµητρίου (Μίµη) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/

13743

13492/30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

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

13744

9. Στην µε αριθµό 17860/09-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κιλτίδη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/12802/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13745

13746

10. Στην µε αριθµό 17902/10-06-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Σκυλλάκου Αντώνιου, Γκιόκα Ιωάννη, Μανωλάκου Διαµάντως και Παπακωνσταντίνου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

7017/4/13492/30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

11. Στην µε αριθµό 17961/14-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αποστολάκου Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/

13747

13505/30-06-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

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

13748

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1066/11-7-2011
πρώτου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
σχετικά µε την εξέλιξη των ερευνών για την τροµοκρατική οργάνωση «ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Καρατζαφέρη, θα απαντήσει ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσής, αφού πρώτα
ο κ. Καρατζαφέρης µας την παρουσιάσει.
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν χωράει καµµία αµφισβήτηση και αµφιβολία ότι υπάρχουν µεγάλες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
για την εξάρθρωση της τροµοκρατίας. Ενώ όµως, έχουν γίνει,
πράγµατι, σταθερά και καλά βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση, εις το θέµα της «ΣΕΧΤΑ» βλέπουµε ότι υπάρχει µια κωλυσιεργία, µία αδυναµία, µία δυσκολία κάποιων πραγµάτων.
Συµπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του δηµοσιογράφου του Σωκράτη Γκιόλια, µία δολοφονία που, πράγµατι,
συγκλόνισε τον κόσµο. Είναι η πρώτη δολοφονία δηµοσιογράφου από την εποχή του Πολκ, που δεν εξιχνιάζεται. Επιτρέψτε
µου –κάτω από την ευαισθησία της συναδελφικής αλληλεγγύηςνα πω ότι δεν είδα ούτε βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση,
αλλά δεν υπήρξε και ανταπόκριση από τους συναδέλφους δηµοσιογράφους για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Με πάρα πολύ σεβασµό στη δουλειά της Αστυνοµίας, αλλά και
µε εξαιρετική εκτίµηση στους λειτουργούς αυτού του επαγγέλµατος διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα «σηκωµένο χειρόφρενο». Δεν
µπορώ να το προσδιορίσω, περιµένω όµως, τις δικές σας απαντήσεις, τις τίµιες, σοβαρές απαντήσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, γιατί αυτή η υπόθεση καρκινοβατεί.
Θέλω, λοιπόν, να ακούσω από εσάς, εάν πράγµατι, έχουν γίνει
όλες οι διαδικασίες µε το ρυθµό που επιβάλλεται, εάν είστε ικανοποιηµένος από την εξέλιξη και βεβαίως τι συµβαίνει µε τον
ιστότοπο wikileaks του κ. Σπέκχαρντ, του πρεσβευτή των Ηνωµένων Πολιτειών, που έλεγε σαφέστατα –διεψεύσθη από τον
προκάτοχό σας- ότι τα ονόµατα της «ΣΕΧΤΑ» ήταν γνωστά εις το
Υπουργείο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µας πείτε τι ακριβώς συµβαίνει και που
οδηγείται ή που έχει φτάσει αυτή η υπόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, την ερώτησή σας σχετικά µε τα αναγραφόµενα στο wikileaks θέλω να σας πω ότι ούτε
οι αµερικανικές υπηρεσίες, ούτε η αµερικανική κυβέρνηση, ούτε
και κανείς εκ των φορέων αυτών έχει επιβεβαιώσει την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών.
Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, εγώ δεν ήµουν Υπουργός εκείνη
την περίοδο και ως εκ τούτου ούτε οι υπηρεσίες, ούτε ο προκάτοχός µου Υπουργός, κ Χρυσοχοΐδης, µε διαβεβαίωσαν ή µε ενηµέρωσαν ότι υπήρχε οποιοδήποτε ίχνος αληθείας επί των
αναγραφοµένων στα δηµοσιεύµατα. Ως εκ τούτου αυτό το θέµα
δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχεται και να επανέρχεται, δεδοµένου ότι στερείται της οποιασδήποτε ουσιαστικής βάσεως
για συζήτηση.
Όσον αφορά τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Σωκράτη
Γκιόλια, θέλω να σας πω ότι, πράγµατι, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Πράγµατι, όπως και κάθε δολοφονία ιδιαίτερα όµως ενός δηµοσιογράφου, ο οποίος είναι γνωστός και δραστηριοποιείται στο
χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και κυρίως στην ενηµέρωση της κοινής γνώµης όπου και αν συνέβαινε, σε όποια χώρα
και αν συνέβαινε θα είχε συγκλονίσει την κοινή γνώµη. Αυτό συνέβη και εδώ.

Θέλω όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο οι αστυνοµικές
αρχές, τόσο η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, όσο και η Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία, όπως γνωρίζετε, συνεργάζεται
στα θέµατα αντιµετώπισης της τροµοκρατίας, όσο επίσης και οι
δικαστικές αρχές στα χέρια των οποίων βρίσκεται αυτή η υπόθεση συνεργάζονται απόλυτα, χωρίς καµµία διακοπή, χωρίς κανένα «χειρόφρενο», για να χρησιµοποιήσω την έκφρασή σας. Το
αντίθετο µάλιστα. Όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται, ελέγχονται, παραπέµπονται στη δικαιοσύνη, η οποία και εκείνη µε τη
σειρά της αξιολογεί τα γεγονότα, τα δεδοµένα, τα στοιχεία, τις
πληροφορίες και εντάσσονται βεβαίως στον κεντρικό στόχο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος στόχος από την εξιχνίαση αυτής της τροµοκρατικής ενέργειας, η
σύλληψη των ενόχων, η απόλυτη τιµωρία από την πλευρά της δικαιοσύνης.
Όσον αφορά την Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία και την Εθνική
Υπηρεσία Πληροφοριών, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όχι
απλά δεν υπάρχει κανένα χειρόφρενο, αλλά αντίθετα η προσπάθεια είναι διαρκής, είναι συνεχής, είναι ασταµάτητη όχι µόνο στα
θέµατα της «ΣΕΧΤΑ», αλλά και για κάθε τροµοκρατική οργάνωση, για κάθε τροµοκρατική ενέργεια, δεδοµένου ότι η Κυβέρνηση, όπως και το σύνολο του πολιτικού κόσµου, η ελληνική
πολιτεία, έχουν ένα ανοιχτό µέτωπο ενάντια στην τροµοκρατία.
Στην ίδια κατεύθυνση υπάρχουν και οι συνεργασίες µε τις υπηρεσίες των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
της διαµόρφωσης ενός ενιαίου χώρου ασφαλείας και µιας συνεργασίας ουσιαστικής για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας
όπου αυτή εµφανίζεται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ως εκ τούτου,
θέλω να σας πω ότι όσα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από αυτήν την
υπόθεση, πράγµατι, έχουν δοθεί στη δικαιοσύνη ή έχουν ενταχθεί µέσα στη συνολική αξιολόγηση.
Θα συµφωνήσω, όµως, µαζί σας ότι, πράγµατι, όπως σε άλλες
περιπτώσεις όπου ήταν καθοριστική η συµβολή των συναδέλφων
δηµοσιογράφων µε τις έρευνές τους και τις παρουσιάσεις τους,
εδώ δεν είχαµε την αντίστοιχη συνεισφορά. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ
δεν είναι αργά, γιατί σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή, µέχρι
να ολοκληρωθεί η εξιχνίασή της δεν πρόκειται να κλείσει.
Αντιλαµβάνοµαι το ενδιαφέρον σας, σέβοµαι απόλυτα και συµπάσχω µε το ενδιαφέρον της οικογένειας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον της
Κυβέρνησης είναι απόλυτο, είναι καθοριστικό και η προσπάθειά
µας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής και Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το wikileaks
είπατε ότι τα στοιχεία δεν επιβεβαιώθηκαν. Δεν διαψεύσθηκαν
όµως, και ποτέ. Εποµένως λοιπόν, όλοι γνωρίζουµε τι είναι. Είναι
τα επίσηµα τηλεγραφήµατα του αµερικανού πρέσβη στο Υπουργείο του, όπου αναφέρονται κάποια πράγµατα. Άρα είναι ένα
θέµα το οποίο έχει µια ιδιαίτερη ευαισθησία και πρέπει να εστιάσετε. Πώς αυτός λέει ότι γνωρίζετε ονόµατα και το Υπουργείο
λέει: «Δεν γνωρίζουµε»; Αυτό είναι ένα θέµα που χρειάζεται προσοχή.
Ποιος ήταν ο Σωκράτης Γκιόλιας; Ήταν ένα νέο παιδί, το οποίο
µας έµαθε τι σηµαίνει blogs, τι σηµαίνει ιστοσελίδα. Το «troktiko»
είχε ένα εκατοµµύριο χτυπήµατα την ηµέρα. Τι σηµαίνει αυτό,
κύριε Υπουργέ; Ότι περισσότεροι ήταν οι αναγνώστες της ιστοσελίδας του απ’ ό,τι το σύνολο του Τύπου. Άρα είχε αποκτήσει
µια τροµακτική δύναµη. Ό,τι έγραφε αυτοµάτως έκανε τον κύκλο
της Ελλάδος και όχι µόνο. Πρέπει, λοιπόν, να ψάξουµε ποιους
εχθρούς είχε δηµιουργήσει. Χρειάστηκε ένας χρόνος για να
ελέγξουν τους υπολογιστές. Τώρα έλεγξαν τους υπολογιστές!
Αυτό δηµιουργεί ερωτήµατα. Γιατί αυτό δεν έγινε από την πρώτη
µέρα; Μίας ηµέρας ψάξιµο είναι.
Δεύτερον, σας θυµίζω ότι µε την υπόθεση Σφηνιά όταν αυτοκτόνησε ο εφοπλιστής σε είκοσι τέσσερις ώρες είχαν κληθεί ως
µάρτυρες εκείνοι µε τους οποίους είχε µιλήσει το τελευταίο ει-
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κοσιτετράωρο στο τηλέφωνο. Τι έγινε µε εκείνους που µίλησαν
µε τον Σωκράτη Γκιόλια το τελευταίο εικοσιτετράωρο; Ακόµα δεν
έχει κληθεί κανείς. Ανάµεσα σε αυτούς βρίσκεται κορυφαίος επιχειρηµατίας της χώρας. Γιατί δεν τον καλέσατε και να τον ρωτήσετε: «Τι λέγατε δύο ώρες πριν τη δολοφονία; Τι σας είπε; Σας
απεκάλυψε κανένα µυστικό;». Δεν είχατε τον προβληµατισµό, την
αγωνία, το ενδιαφέρον να ψάξετε; Γιατί δεν έγινε; Χρειάστηκε
ένας χρόνος για το άνοιγµα του υπολογιστή και του τηλεφώνου
του; Η γραφολογική εξέταση παρεδόθη πριν ένα µήνα. Χρειάστηκαν έντεκα µήνες; Δεν είναι πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα,
κύριε Υπουργέ; Δεν είναι εύλογα τα ερωτήµατα; Όπως, επίσης,
και µε τη βαλλιστική έρευνα. Χρειάστηκαν έντεκα µήνες;
Γι’ αυτό σας λέω ότι διαπιστώνω ένα «χειρόφρενο», το οποίο
δεν ξέρω αν αναστέλλει την ταχύτητα άλλων περιπτώσεων σε
επίπεδο µόνο ένστολων ή προεκτείνεται και πάρα πάνω από τους
ένστολους. Το καταθέτω αυτό µε πολύ σοβαρότητα και έντονο
προβληµατισµό. Η υπόθεση µπορούσε να τρέξει περισσότερο.
Σήµερα λοιπόν, φέροντας την υπόθεση εις το Κοινοβούλιο,
θέλω να επιταχύνω διαδικασίες και να παραµερίσω τυχόν αναστολές. Με άλλα λόγια, θέλω να λυθεί το «χειρόφρενο» και να
πέσει άπλετο φως. Καλώ δε, τον ευρισκόµενο σε ανάλογο προβληµατισµό Εισαγγελέα κ. Αγγελόπουλο να ασχοληθεί εξαιρετικά σοβαρά µε την υπόθεση, ίσως παίρνοντας και τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδριάσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν
ξέρω πόσο θα έπαιζε αυτή η υπόθεση, όπως είπατε, αλλά η Κυβέρνηση δεν παίζει. Και η Κυβέρνηση δεν παίζει σε καµµία περίπτωση. Δεν παίζει σε ό,τι την αφορά και σε ό,τι έχει ευθύνη η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µας σε σχέση µε τις δραστηριότητες των αστυνοµικών αρχών και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Ωστόσο, όµως, ένα µεγάλο µέρος της ερώτησής σας αφορούσε τη δικαιοσύνη. Σε λάθος Υπουργό απευθυνθήκατε. Σας
διαβεβαιώνω λοιπόν, όπως γνωρίζετε άριστα, ότι η υπόθεση αυτή
βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Ως εκ τούτου, οι ρυθµοί,
το «χειρόφρενο» όπως είπατε εσείς, δεν αφορά την Αστυνοµία.
Η Αστυνοµία έχει κάθε λόγο -και η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία
έχει δέκα λόγους παραπάνω- όχι µόνο να διαλευκανθεί η υπόθεση, αλλά να βρεθούν τα συγκεκριµένα στοιχεία, προκειµένου
να διερευνηθούν οι οποιεσδήποτε άλλες διασυνδέσεις µε οποιουσδήποτε άλλους τοµείς της τροµοκρατικής δραστηριότητας
στη χώρα µας ή του οργανωµένου εγκλήµατος γενικότερα.
Επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα
διεξαγωγής των ερευνών, τα οποία δεν έχω υπ’ όψιν µου -σέβοµαι απόλυτα τις πληροφορίες σας- θα ήθελα να πω ενώπιον του
Σώµατος ότι όχι µόνο σε εσάς προσωπικά αλλά και στη Βουλή,
κυρία Πρόεδρε, θα στείλω ακριβώς για τα Πρακτικά της συζήτησης, γραπτώς, ακριβώς πότε ολοκληρώθηκε η κάθε έρευνα,
τόσο όσον αφορά τους υπολογιστές, όσο επίσης και όλα τα υπόλοιπα θέµατα, στα οποία αναφερθήκατε, ένα προς ένα. Αυτό
γιατί; Γιατί όπως σας είπα προηγουµένως η Κυβέρνηση δεν παίζει. Η Κυβέρνηση δεν παίζει µε την τροµοκρατία, δεν κάνει δηµόσιες σχέσεις µε την τροµοκρατία, δεν κάνει πολιτική καριέρα
µε την τροµοκρατία, δεν δηµιουργεί ένα πολιτικό πεδίο γενικής
πολιτικής συζήτησης για την τροµοκρατία, διότι τα θέµατα της
χώρας µας είναι πολλά, είναι µεγάλα, είναι σηµαντικά και αφορούν την προοπτική της Ελλάδας, την προοπτική της ελληνικής
κοινωνίας. Απαιτείται ασφάλεια, πλήρης αντιµετώπιση της τροµοκρατίας, αλλά πάνω από όλα απαιτούνται και µέγιστος βαθµός
υπευθυνότητας και θεσµική συνεργασία.
Αναφερθήκατε στον Εισαγγελέα, τον κ. Αγγελόπουλο, ο
οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο µας, προκειµένου να εποπτεύει
τις δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος. Είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τις αρχές, µε τις υπηρεσίες, αλλά, όπως γνωρίζετε, οι υπηρεσίες έχουν και εκείνες τους δικούς του ρυθµούς
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και στην προκειµένη περίπτωση ο κ. Αγγελόπουλος δεν είναι
αυτός, ο οποίος διεξάγει τις έρευνες.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1056/11-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κρεµαστινού θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης
Μαγκριώτης.
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε το λόγο, προκειµένου να µας παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, υπάρχουν µέτρα άµεσης προστασίας τα οποία
οδηγούν σε µια ταχεία ανάπτυξη και υπάρχουν και άλλα έµµεσα
µέτρα, τα οποία δεν συνδέονται µε την ταχεία ανάπτυξη, που
µπορεί όµως, εάν τα εφαρµόσει κάποιος απότοµα και αιφνιδιαστικά, να δηµιουργήσουν τέτοια κοινωνική αναταραχή, η οποία
να ανατρέψει το αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Αυτό το θέµα που µε απασχολεί ιδιαίτερα είναι το θέµα της
απελευθέρωσης των επαγγελµάτων και ειδικότερα των επαγγελµάτων που σχετίζονται µε τα ταξί. Και τούτο, γιατί η εικόνα που
δίνουµε σήµερα στην Ευρώπη µε τις διάφορες κοινωνικές διεκδικήσεις -ηθικότατες κατά τα άλλα, αλλά κακές για την τηλεοπτική εικόνα της χώρας- θα επιταθεί ακόµα περισσότερο, εάν
έχουµε εικόνες µε τα ταξί της χώρας να παραλύουν και τους τουρίστες να µην εξυπηρετούνται.
Κατά συνέπεια, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές το σταµάτηµα µε απεργίες και µε ξεσηκωµούς των επαγγελµατιών που
εργάζονται στα ταξί θα δηµιουργήσει οξύτατο πρόβληµα για την
οικονοµία της χώρας, αλλά και θα δυσφηµίσει τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, επικεντρώνοµαι στα ταξί
αυτών των ειδικών περιοχών, όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα, η
Κως και γενικά οι παραµεθόριες περιοχές, όπου, όπως γνωρίζετε, το Σύνταγµα εδώ επιτάσσει να ληφθούν ειδικά µέτρα που
να τις διαφοροποιούν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει το γενικό θέµα των ταξί που αφορά όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και το ειδικότερο θέµα των ταξί που
συνταγµατικά αφορά ορισµένες περιοχές.
Συνεπώς τα ερωτήµατά µου είναι τα εξής: Ποια θα είναι η θέση
του Υπουργείου σήµερα, µετά τις εξαγγελίες τις οποίες έχετε
κάνει; Ειδικότερα, τι µέριµνα θα λάβετε για τους ανθρώπους
αυτών των περιοχών, οι οποίοι εργάζονται, όπως ξέρετε, κυρίως
για τον τουρισµό τέσσερις µήνες και το υπόλοιπο διάστηµα, που
είναι οι άλλοι οκτώ µήνες, υπολειτουργούν, δηλαδή δεν έχουν
πελατεία και δεν εργάζονται; Συγκεκριµένα θα ήθελα την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριτώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι εύλογο το ερώτηµα του αγαπητού συναδέλφου. Ασφαλώς και από την Κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόθεση αιφνιδιασµού.
Γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει ο διάλογος µε τους εκπροσώπους των
ενδιαφεροµένων φορέων, ο οποίος θα διευρυνθεί. Δεν θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις, εάν δεν ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος και δεν συζητηθούν όλες οι προτάσεις, πάντοτε βέβαια στο
πλαίσιο που ορίζει ο νόµος που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο ν.
3919/2011, και αφορά το σύνολο των επαγγελµάτων.
Είναι αλήθεια ότι το επάγγελµα των ταξί, η δηµόσια αυτή υπηρεσία που προσφέρεται µέσα από το ταξί σε όλη τη χώρα, έχει
ιδιοµορφίες, όπως ισχύει και σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και σε
ένα µεγάλο βαθµό δεν περιλαµβάνεται στις στενές κοινοτικές
οδηγίες, ακριβώς επειδή κάθε χώρα έχει την ιδιοµορφία της,
κάθε περιοχή έχει την ιδιοµορφία της και πρέπει ανάλογα να αντιµετωπίζεται.
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Βεβαίως, δεν µπορεί να αντιµάχεται τη γενική κατεύθυνση του
ανοίγµατος όλων των επαγγελµάτων. Το γεγονός αυτό θα προσφέρει θέσεις απασχόλησης, αλλά και επαγγελµατικές ευκαιρίες
σε επενδυτές, σε επαγγελµατίες αυτοκινητιστές και φυσικά καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη, το χρήστη ή τον επισκέπτη
των νησιών και όλης της χώρας. Στο τέλος-τέλος, αυτός είναι και
ο κεντρικός στόχος και η επιδίωξη όλων µας, και των επαγγελµατιών και των οδηγών, δηλαδή η καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, των καταναλωτών.
Ακόµα, θέλω να πω ότι είναι γεγονός πως τα πράγµατα έχουν
αλλάξει και δεν είναι όπως στο παρελθόν. Έχουν αλλάξει για
πολλούς λόγους και µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που υπήρξαν,
αλλά και λόγω του περιορισµού της ζήτησης τα τελευταία χρόνια
και ακόµη περισσότερο τον τελευταίο χρόνο λόγω της οικονοµικής κρίσης. Μιλάµε, λοιπόν, σίγουρα για µία νέα πραγµατικότητα
από κάθε πλευρά και νέα δεδοµένα.
Αυτή η πραγµατικότητα είναι ακόµα πιο ιδιόµορφη, όπως πολύ
σωστά τονίσατε, στα νησιά τα οποία παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα τους τουριστικούς µήνες. Τα νησιά του Αιγαίου και
η Κρήτη έχουν το προνόµιο να έχουν µία µεγαλύτερη τουριστική
περίοδο απ’ ό,τι η κεντρική και βόρεια Ελλάδα λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών και µε αυτήν την έννοια έχουν υψηλότερες
οικονοµικές δραστηριότητες. Με αυτό θέλω να πω ότι σίγουρα
υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση απ’ ό,τι στις άλλες περιοχές της
χώρας, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι καταργείται η εποχικότητα,
όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά.
Αυτό που θέλω να σηµειώσω και να τονίσω είναι ότι αυτό το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής πολύ αυξηµένης ζήτησης για µερικούς µήνες του χρόνου και της µειωµένης ζήτησης τους άλλους µήνες, σίγουρα είναι ένα από τα θέµατα που η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου, η Κυβέρνηση γενικότερα, θα λάβει υπ’
όψιν της στο διάλογο που θα γίνει. Περιµένουµε και τις προτάσεις όλων των ενδιαφεροµένων φορέων, αλλά και των Βουλευτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Περιφερειακής Διοίκησης,
πέρα από τους επαγγελµατίες και τους οδηγούς, γιατί νοµίζω ότι
αφορά τους πάντες αυτό το θέµα. Όλα αυτά, λοιπόν, θα σταθµιστούν και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Κατ’ αρχάς, η απάντησή σας,
κύριε Υπουργέ, είναι κατά βάση καθησυχαστική και τη δεχόµαστε µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση.
Όµως, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι και στην Ευρώπη
υπάρχει ο πληθυσµιακός περιορισµός. Δεν µπορεί, δηλαδή, ο καθένας να υποβάλλει µία άδεια στην Αγγλία ή στη Γερµανία και
να του δίνουν άδεια ταξί και έτσι να αποκτηθούν εκατοµµύρια
άδειες ταξί. Άρα, λοιπόν, στο διάλογο που θα επακολουθήσει
πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας το τι γίνεται στην Ευρώπη.
Το δεύτερο και σηµαντικότερο θέµα είναι ότι αυτές τις πληθυσµιακές ιδιαιτερότητες, όπως παρουσιάζονται στα µικρά νησιά,
πρέπει να τις λάβετε ιδιαίτερα υπ’ όψιν σας, διότι διαφορετικά
το πρόβληµα θα είναι οξύτατο. Βεβαίως, θα πρέπει να δώσουµε
καλύτερα ταξί στους Ευρωπαίους τουρίστες για να ανέβει το επίπεδο του τουρισµού µας, αλλά να µην πάµε στην άλλη κατηγορία
και µε την πλήρη απελευθέρωση να οδηγηθούµε σε ένα χάος.
Με βάση αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να πληροφορήσετε, εάν
µπορείτε, περισσότερο την Εθνική Αντιπροσωπεία και να καθησυχάσετε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν θα συµβούν πράγµατα, τα οποία ουσιαστικά και τους ίδιους θα πλήξουν από
πλευράς επιβίωσης, αλλά και τη χώρα θα διασύρουν διεθνώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορά και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, όπως είπα προηγουµένως, είµαστε στο ξεκίνηµα αυτού του διαλόγου. Με ανοιχτό
πνεύµα και διάθεση, πάνω στους όρους και τις προϋποθέσεις
που προσδιόρισα προηγουµένως, θα συζητήσουµε όλα αυτά τα
θέµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω και να θίξω, είναι ότι
ασφαλώς και δεν επιδιώκουµε την κοινωνική αναταραχή.
Ειδικά τους θερινούς µήνες προσδοκούµε πάρα πολύ από την
τουριστική δραστηριότητα την ανάκαµψη της χώρας. Πέρα από
το ότι θα ωφεληθούν οι συγκεκριµένοι τουριστικοί προορισµοί
πάρα πολύ οικονοµικά στα θέµατα της απασχόλησης, αλλά και
η χώρα, και η διεθνής της εικόνα, περιµένει πάρα πολλά από
αυτή την ανάκαµψη. Όµως, το θέµα που θίξατε, δηλαδή της κοινωνικής ηρεµίας και της γαλήνης µας αφορά όλους. Όλοι, λοιπόν, πρέπει να συµβάλλουµε µε ωριµότητα και ψυχραιµία σε
αυτήν την προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Μαγνησίας, κ. Ροδούλα Ζήση, ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 1054/11-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αθανασίου Νάκου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου.
Ο κ. Νάκος έχει το λόγο για να παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είναι η πολλοστή φορά
που έρχεται αυτό το θέµα στη Βουλή. Ο Βόλος είναι η µόνη µεγάλη πόλη, η οποία δεν έχει περιφερειακό δρόµο. Είναι µία ιστορία από το 1988 και η ερώτηση έγινε για να απαντήσει,
επιτέλους, ο Υπουργός, εάν υπάρχει χρονοδιάγραµµα, ποιο είναι
αυτό και να δεσµευθεί, αλλά όχι όπως έκανε τις άλλες φορές.
Αντί να γελάει, καλό θα ήταν να απολογηθεί γι’ αυτά που µας είχε
πει.
Στις 20-12-2009, κύριε Υπουργέ, σε γραπτή απάντησή σας µας
δηλώνατε το εξής: Η µελέτη για την παράκαµψη Βόλου από τον
κόµβο Λάρισας µέχρι Μπουρµπουλήθρα βρίσκεται στο στάδιο
της προκήρυξης. Το κυκλοφορούµενο τµήµα θα καταστεί λειτουργικό εντός του εποµένου χρονικού διαστήµατος και το
τµήµα Γορίτσας-Αγριάς το πρώτο τετράµηνο του 2010. Αυτά λέγατε τότε, στις 12-2-2010. Μέχρι το καλοκαίρι ο περιφερειακός
θα έχει ολοκληρωθεί. Μιλάµε για το 2010, έτσι; Είµαστε έτοιµοι
τους επόµενους δύο µήνες, µέχρι τον Απρίλιο του 2010 να δηµοπρατήσουµε το έργο «σκούπα».
Τρίτον, η προκήρυξη για το τµήµα της περιφερειακής οδού
από τη Μπουρµπουλήθρα στον κόµβο Λαρίσης, θα γίνει το Μάιο
του 2010. Τώρα, έχουµε Ιούλιο του 2011. Τον Ιούλιο του 2010
γνωρίζουµε –λέει- ότι ο εργολάβος έχει οικονοµικά προβλήµατα,
αλλά σε κάθε περίπτωση τα χρήµατα είναι διασφαλισµένα και
εάν στη συγκεκριµένη συµβατική ηµεροµηνία µέσα στον Αύγουστο δεν έχει ανταποκριθεί ο εργολάβος, τότε θα κινήσουµε τις
νόµιµες διαδικασίες. Πέρσι ήταν αυτά.
Το Φεβρουάριο του 2011 σε επιστολή προς το Δήµαρχο Βόλου
ξαναλέει τα ίδια: ότι εντός του πρώτου εξαµήνου του 2011 θα
ξεκινήσει. Τώρα, πήρε µετάθεση ένα χρόνο ο περιφερειακός
Βόλου-Αγριάς. Η δηµοπράτηση του έργου από τη Λάρισα µέχρι
τη Γορίτσα θα γίνει εντός του πρώτου εξαµήνου του 2011. Όλα
αυτά έγιναν το τρίτο τρίµηνο του 2011 και εντός των εποµένων
εβδοµάδων θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε τους µελετητές.
Μιλάµε για πέντε µεταθέσεις. Είστε σε θέση, κύριε Υπουργέ,
να µας πείτε συγκεκριµένα πράγµατα σήµερα, ή οι πέντε αυτές
αναφορές και οι απαντήσεις σας θα συµπληρωθούν µε µία έκτη
και θα ξαναέρθουµε εδώ να ξαναπούµε, για το τι µας λέτε σήµερα; Εµείς θέλουµε µία ειλικρινή απάντηση. Γνωρίζουµε τις δυσκολίες. Πείτε ότι φαλίρισε ο εργολάβος, ή ήταν να προχωρήσουµε πιο γρήγορα, ή είχαµε ένα πρόβληµα κ.λπ.. Πείτε όµως,
κάτι. Μην µας φέρνετε, όµως, κάθε δύο µήνες στη Βουλή, για να
µας µεταθέτετε το χρονοδιάγραµµα και µάλιστα µε έναν τρόπο
απόλυτο, ότι έτσι θα γίνει και σχεδόν να µας ειρωνεύεστε που
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σας εγκαλούµε ή που σας ρωτάµε. Πείτε συγκεκριµένα τι θα
γίνει. Ξέρετε; Αν ξέρετε, πείτε το. Εάν δεν ξέρετε, να πείτε ότι
δεν ξέρω. Και πάλι καλά θα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Νάκου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ο περιφερειακός του Βόλου είναι ένα πολύ αναγκαίο και ζωτικής σηµασίας έργο και για την πόλη και για την ευρύτερη περιοχή και για λόγους οδικής ασφάλειας, αλλά και για λόγους
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Δεν έχει µόνο ο Βόλος
αυτό το θλιβερό προνόµιο, να µην έχει ολοκληρωµένο περιφερειακό. Σχεδόν όλες οι πόλεις της χώρας δεν έχουν, κύριε Νάκο,
γιατί δυστυχώς τα προηγούµενα χρόνια δεν έχει δοθεί βάρος
στην ανάπτυξη των περιφερειακών, αλλά είχε δοθεί βάρος κυρίως στην ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόµων. Αυτή η πολιτική
ακολουθήθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις και κυρίως, από τη δική
σας κυβέρνηση. Τα γεγονότα είναι πολύ συγκεκριµένα και δεν
χωρούν καµµία αµφισβήτηση.
Το δεύτερο ήταν και η νοοτροπία και η αντίληψη των πολιτών
. Η οικονοµική ανάπτυξη πολλών περιοψχών τις προηγούµενες
δεκαετίες στηρίχθηκε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στη διέλευση των οχηµάτων µέσα από τα χωριά και τις πόλεις, διότι σε
τούτη τη χώρα ποτέ δεν υπήρξε ολοκληρωµένη οικονοµική ανάπτυξη σε κανέναν τοµέα και ειδικά στον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος
ποτέ δεν επένδυσε στρατηγικά και σε βάθος. Γι’ αυτό, λοιπόν,
αναπτύχθηκε αυτός ο εκτεταµένος µικροεπαγγελµατισµός, κοµµάτι του οποίου ήταν και η διέλευση των οχηµάτων µέσα από τις
πόλεις. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι όταν τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν να κατασκευάζονται αυτοκινητόδροµοι, στην αρχή υπήρξαν
κινητοποιήσεις κατοίκων από τα χωριά, για να µην βγουν οι αυτοκινητόδροµοι µέσα από τα χωριά τους, γιατί θα κλείσει το περίπτερο, το γαλατάδικο και το µικροπαντοπωλείο. Αυτή ήταν,
δυστυχώς, η πραγµατικότητα και οι άνθρωποι είχαν απόλυτο
δίκιο, γιατί αυτό ήξεραν και αυτό έκαναν.
Τα πράγµατα, όµως, έχουν αλλάξει -και θέλω να το τονίσω
αυτό- και πολύ σωστά δίνεται πλέον προτεραιότητα στην ανάπτυξη των παρακάµψεων, των µεγάλων, αλλά και των µικρών
αστικών κέντρων µε την κατασκευή των περιφερειακών δρόµων,
οι οποίοι λειτουργούν και ως παρακάµψεις των πόλεων. Υπάρχει
ένα εκτεταµένο σχέδιο και αλλού είναι σε εξέλιξη τα έργα, όπως
είναι στο Βόλο, και αλλού µελετητικά ωριµάζουν και θα προχωρήσουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εγώ κατανοώ απολύτως -και το έχω ξαναπεί- το ενδιαφέρον
σας, όπως και το ενδιαφέρον των συναδέλφων όλων των κοµµάτων, του δηµάρχου, του περιφερειάρχη, όλων των εκπροσώπων
της περιοχής, γιατί είναι ζωτικής σηµασίας. Όµως, ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι για τα έργα στα οποία αναφέρεστε, δεν έχει ευθύνη η δική µας Κυβέρνηση, διότι παρέλαβε από τη δική σας κυβέρνηση παγιδευµένα και κατεστραµµένα ουσιαστικά έργα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Θα έχει πολύ πιο µεγάλη βαρύτητα η
κριτική σας, εάν αναγνωρίσετε αυτήν την πραγµατικότητα. Δεν
µπορούµε να κάνουµε θαύµατα από τη µία µέρα στην άλλη, ειδικά σε περίοδο δηµοσιονοµικής στενότητας, λόγω της κρίσης.
Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτές οι χρονικές δεσµεύσεις
υπήρχαν µε βάση τα δεδοµένα του 2009 και γι’ αυτό σωστά αναφερθήκατε στην πρώτη ανακοίνωσή µου, το Δεκέµβρη του 2009.
Ήταν πάνω στα δεδοµένα και στα στοιχεία που υπήρχαν και
έτρεχαν –υποτίθεται- και µας ενηµέρωναν οι υπηρεσίες, όπως
είχαν διαµορφωθεί µέχρι τότε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η εργολαβία του ανισόπεδου κόµβου Λάρισας-Γορίτσας, σταµάτησε το καλοκαίρι του 2009. Δεν
σταµάτησε, δηλαδή, µετά τις εκλογές. Και µέχρι να διαλυθεί η
εργολαβία, µέχρι να διευκρινιστεί το φυσικό αντικείµενο και τα
νέα έργα που έπρεπε να γίνουν, να δηµοπρατηθεί και να ενταχθεί
το έργο σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα...
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε και δευτερολογία. Παρακαλώ, να είστε ακριβής στο χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε
µου, όµως, να δώσω τη συγκεκριµένη απάντηση.
Δεν είναι δυνατόν να λύνεται το πρόβληµα από τη µία µέρα
στην άλλη και δεν αφορά µόνο το δηµόσιο. Οι εργολάβοι κάνουν
στάσεις, κάνουν προσφυγές, διεκδικούν αυτά που θέλουν να
διεκδικήσουν, θεµιτά ή αθέµιτα. Το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο
τούς δίνει αυτήν τη δυνατότητα και γι’ αυτό ακριβώς έχουµε
αυτές τις καθυστερήσεις. Ανάλογο είναι και το πρόβληµα στο
επόµενο κοµµάτι που είναι από τη Γορίτσα µέχρι την Αγριά.
Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ. Έχετε πολλές ερωτήσεις, πρέπει να είστε ακριβής στο
χρόνο.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Νάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, η σηµασία που έχει
ο περιφερειακός για το Βόλο δεν την έχει καµµία άλλη πόλη.
Εµείς δεν είµαστε µία πεδινή πόλη που να µπορείς να κάνεις περιφερειακό γύρω-γύρω. Ο Βόλος είναι κτισµένος στους πρόποδες του Πηλίου. Εάν δεν γίνει αυτός ο περιφερειακός που είναι
η µοναδική λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά πρέπει να πάµε
σε σήραγγες και σε άλλου είδους λύσεις. Γι’ αυτό είναι ζωτικής
σηµασίας, οικονοµικής σηµασίας, ποιότητας ζωής, αερορύπανσης από τις µελέτες. Είναι το σηµαντικότερο έργο. Αυτό είναι το
πρώτο.
Δεύτερον, ως προς τις εργολαβίες, πράγµατι, είχαµε την ατυχία να έχουµε εργοληπτικές πτωχευµένες. Το 2004 παραλάβαµε
την εταιρεία «ΜΠΑΛΑΦΑΣ», έπρεπε να κάνουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Ολυµπιακό Στάδιο και τρέχαµε µέχρι την τελευταία στιγµή να τελειώσουµε µία µισή δουλειά που είχε κάνει
η εταιρεία «ΜΠΑΛΑΦΑΣ», η οποία πτώχευσε. Πράγµατι, το 2009
πτώχευσε και η άλλη εταιρεία –δεν θυµάµαι εάν είναι η «ΜΕΛΚΑ»
ή η άλλη- και µετά πτώχευσε και η άλλη. Και θα θυµάστε που συζητήσαµε εδώ ότι στην αρχή έλεγε ότι δεν την πληρώνατε.
Εκεί, όµως, που εσείς ερωτάσθε είναι ότι ξέραµε ότι αυτές θα
πτωχεύσουν. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ποια ήταν τα µέτρα που
πήρατε, ούτως ώστε να γίνει η αντικατάσταση ή διά προσκλήσεων ανάθεση µε τις ίδιες τιµές, οι διαδικασίες δηλαδή αυτές και
τα όπλα που έχει στα χέρια της η πολιτεία, προκειµένου να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες; Αυτές είχατε επικαλεσθεί τότε
και µας διαβεβαιώνατε ότι πέρυσι το καλοκαίρι θα είχαν τελειώσει οι δουλειές. Τώρα λέτε άλλα πράγµατα. Μπορώ να γυρίσω
στην πόλη µου και να πω, κύριε Υπουργέ, ότι ο κ. Μαγκριώτης
µε διαβεβαίωσε αυτά τα οποία λέτε στην τελευταία σας αναφορά, ότι εντός του τρίτου τριµήνου που τελειώνει τον ένατο, θα
ολοκληρωθεί το τµήµα του κόµβου Λάρισας-Γορίτσας, το τµήµα
Γορίτσα-Αγριά, η εργολαβία θα γίνει εντός του τρίτου τριµήνου
του 2011 και εντός των επόµενων εβδοµάδων -θέλετε τέσσερις,
θέλετε πέντε- θα υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε τους µελετητές από τη Μπουρµπουλήθρα µέχρι τον κόµβο Λάρισας; Εάν
αυτά τα διαβεβαιώνετε, πείτε τα να γραφθούν στα Πρακτικά, να
γυρίσω και εγώ και να πω τις τελευταίες εξελίξεις µήπως και ηρεµήσουν τα πράγµατα.
Τώρα το καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ, ελάτε µία βόλτα. Φύγετε
από το κέντρο του Βόλου για να πάτε στο Πήλιο. Εµείς δεν
έχουµε πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές. Δεν µπορείτε να πάτε
στο Πήλιο από το µποτιλιάρισµα, ενώ µε την περιφερειακή οδό
θα ανακουφιστεί η κατάσταση µε αυτονόητες ευεργετικές συνέπειες για την οικονοµία της περιοχής και για την ποιότητα ζωής
των κατοίκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο κύριος
Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω και να έχω τη
δυνατότητα να µείνω περισσότερο και στο Βόλο και στο Πήλιο,
που είναι τόσο όµορφα. Την είχαµε παλαιότερα αυτήν τη δυνατότητα στα φοιτητικά µας και στα µεταγενέστερα χρόνια. Τώρα
πια δεν υπάρχει χρόνος και η πίεση των προβληµάτων είναι πάρα
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πολύ µεγάλη. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα.
Επίσης, θα ήθελα να πω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι όλα αυτά
που είπατε προηγουµένως τα εξαντλήσαµε. Γι’ αυτό και είπαµε,
ειδικά για τον ανισόπεδο κόµβο Λάρισας µε τον ανισόπεδο κόµβο
Γορίτσας, ότι πιστεύουµε πως µπορούσαµε εξαντλώντας όλα
αυτά τα θεσµικά περιθώρια να δώσουµε πνοή και συνέχεια στο
έργο. Τα εξαντλήσαµε όλα. Δυστυχώς, ήταν αδύνατον να γίνει
αυτό ούτε µε την υφιστάµενη εργολαβία ούτε µε τους επόµενους. Δεν υπήρξε αυτή η δυνατότητα. Έχει αυτήν την κακοδαιµονία, όπως και εσείς είπατε εδώ και µία δεκαετία το έργο ή τα
τµήµατα του έργου αυτού, που είναι τόσο ζωτικής σηµασίας.
Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι από τη δική µας πλευρά
όλα θα έχουν ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίµηνο, όπως πολύ σωστά
είπατε. Και όπως έχω πει και σε πρόσφατη ανακοίνωσή µου αλλά
και στην επίσκεψη του δηµάρχου και του περιφερειάρχη κ. Αγοραστού και του κ. Παπατόλιου, παρουσία όλων των υπηρεσιακών
παραγόντων αυτό ακριβώς το χρονοδιάγραµµα θα ισχύσει. Και
τα δύο στο τρίτο τρίµηνο µπορούν, πράγµατι, να δηµοπρατηθούν. Το πρώτο από εθνικούς πόρους, γιατί λόγω των κανονισµών δεν µπορεί να ενταχθεί σε κανένα πρόγραµµα του ΕΣΠΑ
και ξέρετε τη δηµοσιονοµική στενότητα που υπάρχει. Πιστεύουµε από τη συνεργασία που έχουµε µε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι αυτό θα γίνει πραγµατικότητα και θα
κατασκευαστεί πολύ γρήγορα. Και βεβαίως, µέσα στην εργολαβία αυτή υπάρχουν και τα ηχοπετάσµατα και µια σειρά άλλων παρεµβάσεων αναγκαίας οδικής ασφάλειας.
Οµοίως και το δεύτερο, το κοµµάτι από το τµήµα Γορίτσα
µέχρι την Αγριά έχει µια πολύ µεγάλη περιπέτεια. Θα σας θυµίσω
ότι υπεγράφη σύµβαση το Σεπτέµβρη του 2005 και έπρεπε να
τελειώσει στις 13-8-2008. Όχι µόνο δεν τελείωσε τότε, αλλά σχεδόν δεν είχε αρχίσει, γιατί ακριβώς είχε όλα αυτά τα προβλήµατα. Αλλά είχε και ένα ακόµα πρόβληµα. Δεν είχατε πληρώσει
τις απαλλοτριώσεις. Δύο φορές υπήρξε αναστολή των απαλλοτριώσεων που προκηρύσσατε εσείς ως κυβέρνηση …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Δεν το ξέρετε καλά. Υπήρξε πολιτικός
λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μη διακόπτετε, κύριε
Νάκο. Δεν έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Υπέρογκες απαλλοτριώσεις …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αυτό το έχουµε σε όλη την Ελλάδα και το
κράτος προσφεύγει στο εφετείο αυτόµατα, όπως τώρα κάνουµε
στον περιφερειακό της Καλαµάτας και σε πολλές περιπτώσεις.
Από το 2006-2007 µέχρι τώρα, όµως, να µην έχει τελεσιδικήσει
µία απόφαση είναι αδιανόητο. Την απαλλοτρίωση την πληρώσαµε το Δεκέµβρη του 2009 περίπου 5 εκατοµµύρια, σχεδόν περισσότερα από το έργο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Είκοσι πέντε ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ακριβώς. Παλεύοντας, όµως, στο εφετείο
φτάσαµε στα 5 και πάλι είναι ακριβά. Είναι βέβαιο. Αλλά αυτό
συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα και το έχουµε µάλιστα καταγγείλει
πολλές φορές.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι τα χρήµατα είναι διασφαλισµένα από
το ΕΣΠΑ. Θα δηµοπρατηθεί και αυτό στο τρίτο τρίµηνο, όπως
επίσης και για τη µελέτη από τον ανισόπεδο κόµβο της Μπουρµπουλήθρας µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο Λάρισας, τις επόµενες
ηµέρες σας διαβεβαιώνω ότι θα υπογραφεί, έχει περάσει όλος
ο έλεγχος για τις µελέτες και θα δοθεί προτεραιότητα στο τµήµα
που εφάπτεται, τον ανισόπεδο κόµβο της Λάρισας, γιατί ξέρουµε
εκεί τα µεγάλα προβλήµατα κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και
οδικής ασφάλειας για να προηγηθεί ως έργο.
Αυτά ήθελα να απαντήσω στα ερωτήµατα, αγαπητέ συνάδελφε, και να πω ότι, πράγµατι, δεν είµαι ικανοποιηµένος από τα
αποτελέσµατα. Το έχω πει. Θέλω να πω, όµως, ότι έχουµε ένα
καλό γεγονός. Επιτέλους ξεκίνησε ο εργολάβος στον κόµβο του
Βελεστίνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα συζητηθεί η πρώτη
µε αριθµό 1053/11-7-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των διοδίων στα
Εθνικά Οδικά Δίκτυα.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό έχουµε µιλήσει πάρα πολλές φορές για τα διόδια, για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
µέσα σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Όλοι αναγνωρίζουµε τις δυσκολίες, αλλά σήµερα πρέπει να µιλήσουµε τη
γλώσσα της αλήθειας. Πρέπει να πούµε ξεκάθαρα και να απαντήσουµε πότε θα τεθεί σε εφαρµογή η συµφωνία για τη µείωση
των διοδίων.
Θέλω απλώς να σας διαβάσω µία δική σας δήλωση στις 7-22011 και τελειώνω µε αυτό, γιατί νοµίζω ότι πρέπει να είµαι σύντοµος και σαφής, ώστε ανάλογα να είστε και εσείς σαφής στην
απάντησή σας. «Μιλάµε ακόµη και για περισσότερο από 50% µείωση στα υπό κατασκευή τµήµατα»: είπε τονίζοντας χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης, «Σε κάθε περίπτωση θα
έχουµε συνολικά µείωση των διοδίων και στα υπό κατασκευή
τµήµατα. Η µείωση αυτή θα είναι δραστική».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, ήσασταν πολύ σύντοµος.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έτσι είναι όπως ανέπτυξε το θέµα, έστω και επιγραµµατικά ο
κύριος συνάδελφος, γιατί είναι γνωστό. Το έχουµε συζητήσει
πολλές φορές και στη Βουλή και δηµόσια. Οι πέντε µεγάλοι αυτοκινητόδροµοι που κατασκευάζονται υπό το καθεστώς των συµβάσεων παραχώρησης από το 2007 είναι σηµαντικά αναπτυξιακά
έργα, δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και φυσικά προστατεύουν πάρα πολύ τη ζωή των χρηστών, των οδηγών και των επιβατών, διευκολύνουν στη µεταφορά των εµπορευµάτων. Μόνο
που στο σχεδιασµό των έργων αυτών, στις µελέτες αλλά και στην
εφαρµογή τους στη συνέχεια και κυρίως στο µείγµα χρηµατοδότησης υπήρχαν πολλά προβλήµατα. Τα είχαµε τονίσει τότε ως
αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας που
διαµόρφωσε αυτές τις συµβάσεις και τις έφερε προς κύρωση
στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε αυτές τις συµβάσεις, γιατί ψήφιζε
τα έργα και την αναγκαιότητά τους, επειδή ακριβώς ήρθαν µε το
καθεστώς τού ενός άρθρου συνολικά, και δήλωνε ότι θα αλλάξει
πάρα πολλά εκεί που επιτρέπεται βέβαια από τις συµβάσεις όταν
γίνει κυβέρνηση. Ένα εξ αυτών ήταν και το θέµα των διοδίων.
Γιατί τα διόδια είναι πυκνά και ακριβά, αγαπητέ συνάδελφε;
Είναι πυκνά και ακριβά, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατία
αποφάσισε να κατασκευάσει και τους πέντε αυτοκινητόδροµους
στη χώρα ταυτόχρονα, κάτι που τα οικονοµικά της χώρας και η
κοινοτική χρηµατοδότηση δεν µπορούσαν όπως εκ των πραγµάτων αποδείχθηκε να το σηκώσουν. Έτσι, λοιπόν, η δηµόσια δαπάνη, η εθνική και κοινοτική συνολικά για τους πέντε αυτοκινητόδροµους είναι 25% µόνο. Όταν είναι τόσο χαµηλή η δηµόσια χρηµατοδότηση, αντιλαµβάνεσθε ότι είναι πάρα πολλή η ιδιωτική
χρηµατοδότηση. Οι τράπεζες, χρηµατοδοτούν περίπου το 40%
του συνολικού κόστους, περίπου 7% µε 8% είναι η συµµετοχή
των παραχωρησιούχων κατασκευαστών. Το άλλο 28% της χρηµατοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι από το χρήστη, είναι τα διόδια. Γι’ αυτό είναι, όπως είπαµε, πυκνά και
ακριβά.
Από την αρχή του 2010 προτείναµε τη µείωση των διοδίων. Οι
τράπεζες, όµως, και οι παραχωρησιούχοι δεν δέχθηκαν τη συζήτηση. Και ξέρετε ότι δεν µπορεί να αλλάξει τίποτα στις συµβάσεις αυτές, όπως ορίζεται από το 2007 και τους κοινοτικούς
νόµους, εάν δεν συµφωνήσει και η ιδιωτική πλευρά.
Επιµέναµε. Και στο τέλος λόγω και της γενικότερης κρίσης κάθισαν στο τραπέζι των συζητήσεων από το Φθινόπωρο του 2010.
Στη συνέχεια βάλαµε ένα χρονοδιάγραµµα µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2011 να έχουµε ολοκληρώσει τις συζητήσεις και για τα
θέµατα του τεχνικού αντικειµένου που είχαν προκύψει, γιατί εν
τω µεταξύ είχαµε αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
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που ακύρωναν την κατασκευή συγκεκριµένων τµηµάτων ή ανέστειλαν τις εργασίες σε κάποια άλλα και δηµιούργησαν µεγάλα
προβλήµατα. Το θέµα των απαλλοτριώσεων που υπήρξαν µεγάλες καθυστερήσεις, κακές δεσµεύσεις και προβλέψεις από τις
συµβάσεις παραχώρησης, δηµιούργησαν µεγάλα προβλήµατα
και στην κατασκευή αλλά εγείρουν και αιτήµατα από την πλευρά
των παραχωρησιούχων για µεγάλες ποινικές ρήτρες προς το δηµόσιο και πολλά άλλα τέτοια θέµατα. Δεν έχει ολοκληρωθεί,
όµως, παρ’ ότι έχει υπογραφεί, το µνηµόνιο συναντίληψης από
τη δική µας πλευρά µε τους παραχωρησιούχους, δεν έχει γίνει
πράξη η µείωση των διοδίων και η διευθέτηση όλων των θεµάτων, γιατί οι τράπεζες, παρ’ ότι ουσιαστικά έχουν συµφωνήσει
µε αυτό που οι παραχωρησιούχοι µονόγραψαν µε την πλευρά
του δηµοσίου, θεωρούν και συνεχίζουν να θεωρούν ότι τα έργα
δεν είναι βιώσιµα. Αυτά δηλαδή που θεωρούσαν πολύ βιώσιµα
το 2007 τώρα τα θεωρούν µη βιώσιµα. Εκεί βρισκόµαστε. Η ευθύνη είναι στην πλευρά των τραπεζών. Εµείς διαφωνούµε µε
αυτήν την εκτίµηση και τους καλούµε να ξεκινήσουν την επαναχρηµατοδότηση, για να ξεκινήσουν ξανά τα έργα. Και φυσικά να
µειωθούν ταυτόχρονα και τα διόδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο ερωτών Βουλευτής,
κ. Κωνσταντινόπουλος, έχει το λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πιστεύω ότι τουλάχιστον ήσασταν ειλικρινής. Θέλω να σας ρωτήσω
το εξής: Η πολιτεία δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες –γιατί αυτό κάναµε το προηγούµενο διάστηµα σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Οικονοµικών και µε την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αν δεν
κάνω λάθος- ώστε να µπορέσει να λυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης αυτών των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων;
Κύριε Υφυπουργέ, δεν ήρθα εδώ για να λαϊκίσω και να το
παίξω Βουλευτής των πολιτών που έχει µεγάλο άγχος για τα
ακριβά διόδια. Όµως, εδώ υπάρχει µια αντικειµενική δυσκολία
σε εµάς. Όταν η Κυβέρνησή µας ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο θα
έρθει µε νοµοθετική ρύθµιση και δείχνει έναν τόνο αισιοδοξίας
σε όλη αυτήν την προσπάθεια, εµείς καθηµερινά –και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί κι εσείς είστε Βουλευτής- πρέπει να απαντάµε. Και ξέρετε ότι πρέπει να απαντήσουµε όχι πάλι για το τι
έγινε την προηγούµενη τετραετία. Δυστυχώς, αν θέλατε να απαντήσετε σε αυτό, θα έπρεπε να το είχατε κάνει πολύ νωρίτερα.
Σήµερα θα πρέπει να απαντήσουµε τι θα κάνουµε από σήµερα
και πέρα, να δοθεί δηλαδή ένα χρονοδιάγραµµα.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι αν λέγαµε στους πολίτες ότι
πραγµατικά δεν µπορούµε να το κάνουµε, θα το εκτιµούσαν.
Αυτό χρειάζονται οι πολίτες, ειλικρίνεια, για να είµαστε αξιόπιστοι απέναντί τους, για να ξέρουν ότι λέµε αυτό και το εννοούµε,
ότι δεν λέµε κάτι για να κερδίσουµε χρόνο.
Σας παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, να πείτε –θέλω να πιστεύω
ότι µιλήσατε µε ειλικρίνεια- ένα χρονοδιάγραµµα που εξαρτάται
από εσάς. Καταλαβαίνω ότι δεν µπορούν να εξαρτηθούν όλα από
την προσπάθεια του Υπουργείου, αλλά βάλετε ένα χρονοδιάγραµµα το οποίο σε πρώτη φάση να ισχύει. Αυτό που είχαµε πει,
ότι τον Ιούλιο θα έρθει µε νοµοθετική ρύθµιση, δεν το βλέπω.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα της Κυβέρνησης και τι προτίθεται
να κάνει, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η µείωση των διοδίων;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κύριος Υφυπουργός
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, πάντα µε ειλικρίνεια µιλάµε και τα θέµατα αυτά τα είχαµε αναδείξει πριν από τις
εκλογές, όταν ήµασταν ακόµα στην αντιπολίτευση, ως ΠΑΣΟΚ.
Τα είχαµε θίξει και τα είχαµε τονίσει, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι
πολύ δηµοφιλή για τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αυτά τα θέµατα, ειδικά εκείνα τα χρόνια κι εκείνη την περίοδο. Όπως επίσης
δεν είναι και τώρα δηµοφιλείς οι προτάσεις της Κυβέρνησης και
γι’ αυτό ακριβώς δεν γνωρίζουν προβολή από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, όπως άλλα γεγονότα που γνωρίζουν προβολή.
Είναι σηµαντικό, όµως, ότι οι πολίτες έχουν δείξει κατανόηση και
έχουν πιστέψει και στην πρόθεσή µας και στην προσπάθειά µας.
Αυτήν την κατανόησή τους ζητήσαµε, γιατί γνωρίζουµε τις δυσκολίες και τα προβλήµατα για τις τοπικές κοινωνίες και τις το-
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πικές µετακινήσεις. Έτσι θα πορευτούµε κι έτσι θα συνεχίσουµε
µε ειλικρίνεια.
Πρέπει να σας πω και να τονίσω και πάλι, πως για οποιαδήποτε
αλλαγή και απόφαση πρέπει να συµφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να το συµφωνήσουν και οι δύο
πλευρές. Δεν µπορεί να το διαµορφώσει µόνο η πλευρά του δηµοσίου. Αυτό ορίζουν οι συµβάσεις. Το δηµόσιο µπορεί βέβαια
να αποφασίσει και να καταγγείλει τις συµβάσεις. Εάν το κάνει,
όµως, αυτήν τη στιγµή, όπως αντιλαµβάνεστε τα έργα θα σταµατήσουν, θα πρέπει να πληρώσει αποζηµιώσεις και θα ζηµιωθεί
πολλαπλά και η χώρα και οι περιοχές και ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης. Θέλω δηλαδή να σας πω, ότι τα πράγµατα δεν
είναι απλά. Όπως ορίζονται από τις συµβάσεις είναι σύνθετα και
πολλές φορές αντιφατικά.
Τονίζω ξανά, επειδή είπατε ότι είχε πει η Κυβέρνηση πως τον
Ιούλιο θα φέρει τη νοµοθετική ρύθµιση, πως µε βάση το µνηµόνιο
συναντίληψης που είχε συµφωνηθεί µε τους παραχωρησιούχους,
αυτό ήταν και το χρονοδιάγραµµα που είχε συµφωνηθεί, να έρθει
τον Ιούλιο. Αναιρέθηκε, όµως, από την άλλη πλευρά και έτσι δεν
µπορεί να το φέρει µονοµερώς στη Βουλή το ελληνικό δηµόσιο,
εκτός και αν πάει στην καταγγελία. Μπορεί να το φέρει µονοµερώς και να πάει στην καταγγελία. Φαντάζοµαι ότι δεν επιλέγετε
αυτό, το δρόµο, διότι γνωρίζετε πολύ καλά, όπως είπατε κι εσείς,
τα µεγαλύτερα προβλήµατα που θα υπάρξουν.
Εγώ είµαι αισιόδοξος, γιατί πρώτα-πρώτα πιστεύω ότι τα έργα
είναι βιώσιµα, παρ’ όλα τα λάθη, τις αδυναµίες, τους κακούς σχεδιασµούς και τα προβλήµατα που είχαν οι συµβάσεις του 2007.
Πολλές απ’ αυτές τις έχουµε διορθώσει και θα τις διορθώσουµε
στο σύνολό τους. Τα έργα είναι βιώσιµα και πάνω απ’ όλα δεν θα
πτωχεύσει η χώρα, γιατί στο πίσω µέρος του µυαλού των τραπεζιτών αυτή η σκέψη κυκλοφορεί. Παρ’ ότι η Κυβέρνηση µέσα απ’
αυτό το ενδιάµεσο σχέδιο έχει εγγυηθεί σε απόλυτο βαθµό τα
έργα και τις επόµενες κινήσεις, οι τράπεζες παρ’ όλα αυτά αρνούνται να επαναχρηµατοδοτήσουν τα έργα γιατί ακριβώς συνεχίζουν να θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιµα. Αυτή είναι η αλήθεια
και η πραγµατικότητα. Είµαι αισιόδοξος, γιατί είναι βιώσιµα τα
έργα, γιατί η χώρα θα πάει µπροστά, πάνω απ’ όλα, όµως, σε
αυτήν τη συζήτηση µαζί τους έχουµε µπροστά µας το δηµόσιο
συµφέρον, το συµφέρον του φορολογούµενου Έλληνα πολίτη,
το συµφέρον της χώρας. Με αυτήν, την έννοια κάθε όρος που
µπαίνει από τις τράπεζες, δεν σηµαίνει ότι από τη δική µας
πλευρά µπορεί και πρέπει να γίνει αποδεκτός. Με όρους του δηµοσίου συµφέροντος, µε όρους ανάπτυξης, µε όρους συµφέροντος του χρήστη είµαστε σ’ αυτές τις συζητήσεις κι έτσι θα
συνεχίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Η τρίτη µε αριθµό
1064/11-7-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση της µόλυνσης του Πηνειού
ποταµού, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 1059/11-7-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου θα απαντήσει επίσης ο κ. Μαγκριώτης, αφού δώσουµε πρώτα το λόγο στον κ.
Μαρκόπουλο να την παρουσιάσει.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι θα εκπροσωπήσετε επάξια
την Κυβέρνηση και θα δώσετε τις ανάλογες απαντήσεις για την
κυβερνητική πολιτική, οφείλω, όµως, να σας οµολογήσω, παρά
τη βαθύτατη εκτίµηση που σας έχω, ότι θα προτιµούσα να ήταν
σήµερα εδώ ο κ. Ραγκούσης. Γιατί ο κ. Ραγκούσης θα έπρεπε
σήµερα να µας πει τι συνέβη κατά τη διάρκεια ενός µηνός από
το προηγούµενο δελτίο Τύπου του Υπουργείου, πριν τον ανασχηµατισµό, µε τον κ. Ρέππα, όταν ακριβώς ανακοινώθηκε η απελευ-
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θέρωση των ταξί µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, τα ευρωπαϊκά
δεδοµένα, τα πληθυσµιακά κριτήρια και άλλα, για να φτάσουµε
πριν από λίγες ηµέρες σε µια δήλωση του αρµόδιου Υπουργού
ότι η απελευθέρωση θα γίνει µε τους κανόνες της αγοράς και η
αγορά θα κρίνει πόσα ταξί αντέχει και ότι µε µια αίτηση θα µπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα ταξί.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ανακοινώσατε µια απελευθέρωση των
ταξί, χωρίς να δώσετε καµµία δικαιολογία πρώτον, προς το κοινό,
στον καταναλωτή, τι θα κερδίσει απ’ αυτήν την ιστορία στην
ασφάλειά του, στη µεταφορά και δεύτερον, στους επαγγελµατίες αυτού του χώρου πώς θα µπορέσουν να επιβιώσουν στις
άλλες συνθήκες, όπως περιγράψατε πριν σε ανάλογη ερώτηση
του συναδέλφου κ. Κρεµαστινού, ότι τα πράγµατα άλλαξαν και
το µεροκάµατο είναι δύσκολο πια στις συνθήκες κρίσης. Τι είναι
αυτό που σας οδήγησε εκεί, τι είναι αυτό που οδήγησε τον κ.
Ραγκούση να αλλάξει το προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ,
το οποίο -αν θέλετε να σας το καταθέσω, αν και είµαι σίγουρος
ότι το ξέρετε- γράφει αυτολεξεί ότι δεν εκδίδονται νέες άδειες,
διότι αρκούν αυτές που υπάρχουν και εγγυόµαστε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οδηγών ταξί. Τι είναι αυτό που άλλαξε
την κυβερνητική πολιτική, ούτως ώστε να υπερακοντίσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας που έγινε νόµος του κράτους το 2010 µε τη
δική σας Κυβέρνηση και όπου στο συγκεκριµένο άρθρο 123 εξαιρούνται οι οδηγοί ταξί από την απόλυτη απελευθέρωση;
Θέλουµε, λοιπόν, να µας πείτε ποια είναι τελικά η κυβερνητική
πολιτική, αν θα ξαναγίνει ένας διάλογος ο οποίος τελείωσε µε
κάποιες διαφωνίες, αλλά µε σηµαντική βάση συµφωνίας µεταξύ
των δύο πλευρών και τελικά πού πραγµατικά βρίσκεστε. Διότι καταλαβαίνετε ότι κατ’ αρχάς ο καταναλωτής θέλει να µάθει για την
ασφάλειά του, για τα παιδιά του, για το πώς θα κινούνται µε τα
ταξί και δεύτερον, κάποιοι χιλιάδες επιχειρηµατίες, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, οδηγοί, ιδιοκτήτες ταξί θέλουν να ξέρουν αν θα
µπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτήν την κρίση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σηµαντικό το θέµα που θίγει ο αγαπητός συνάδελφος. Απάντησα ήδη και στην ερώτηση του κ. Κρεµαστινού πριν από λίγο,
που ήταν αντίστοιχη και ανάλογη, αφορούσε βέβαια ειδικότερα
τους τουριστικούς προορισµούς, ήταν πιο στοχευµένη και πιο
συγκεκριµένη.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στα επιβατικά δηµόσιας χρήσης, τα
ταξί στην καθοµιλουµένη, τα οποία προσφέρουν δηµόσια υπηρεσία, γι’ αυτό και χρειάζεται η αντίστοιχη άδεια του δηµοσίου.
Αυτή η υπηρεσία είναι για τον πολίτη, τον χρήστη, τον καταναλωτή, γενικότερα την οικονοµία και την ανάπτυξη, ασφαλώς επ’
ωφελεία και του ιδιοκτήτη, είτε είναι επαγγελµατίας ιδιοκτήτης
είτε έχει µερίδιο της άδειας είτε είναι επενδυτής είτε είναι οδηγός. Στα µεγάλα αστικά κέντρα και στους µεγάλους τουριστικούς προορισµούς τους καλοκαιρινούς µήνες, όπως ξέρετε,
υπάρχουν και εργαζόµενοι οδηγοί που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις, όπως και οι ίδιοι στις
ανακοινώσεις και στις δηλώσεις τους έχουν δηµοσιοποιήσει και
φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε. Επίσης, θα πρέπει να συµβάλουν
στον περιορισµό των ρύπων και στον περιορισµό των κυκλοφοριακών προβληµάτων, κάτι που αντιµετωπίζουν τα µεγάλα αστικά
κέντρα της χώρας µας, γιατί είχαν κακούς σχεδιασµούς όλα αυτά
τα χρόνια και προσπαθούµε να δώσουµε λύσεις όλες οι κυβερνήσεις και η αυτοδιοίκηση στα θέµατα αυτά, αλλά δεν είναι τόσο
εύκολη η ανατροπή στο κρίσιµο αυτό θέµα.
Θέλω ακόµη να πω, ότι το πρόβληµα στην Ελλάδα γίνεται
ακόµη πιο σύνθετο και αντιφατικό, γι’ αυτό τόσο συχνά συζητάµε
το θέµα των ταξί λόγω της ιδιοµορφίας που έχει η χώρα µας.
Έχει δύο βασικές ιδιοµορφίες: Πρώτον, µεγάλη συγκέντρωση
πληθυσµού στο Λεκανοπέδιο και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, που σηµαίνει και µεγάλη συγκέντρωση των ταξί. Δεύτερον,
πολύ σηµαντικούς τουριστικούς προορισµούς, που σηµαίνει
πολύ µεγάλη ζήτηση για ένα διάστηµα του χρόνου από τρεις έως
έξι ή επτά µήνες ανάλογα την τουριστική περίοδο και πολύ µικρότερη τους υπόλοιπους.
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Όλα αυτά πρέπει να συµβιβαστούν παίρνοντας υπ’ όψιν και
δύο άλλους παράγοντες, ότι τώρα αναπτύσσονται Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς -το µετρό στην Αθήνα, που έχουµε δύο γραµµές, το
µετρό στη Θεσσαλονίκη τώρα κατασκευάζεται- άρα το ταξί παίζει
και ένα ρόλο επιπλέον απ’ ό,τι σε µια κλασική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υπάρχει, από εκατό χρόνια, ανεπτυγµένο δίκτυο
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ειδικά µέσων σταθερής τροχιάς.
Όλα αυτά έχουν φτιάξει µια νοοτροπία στον Έλληνα πολίτη. Δεν
έχει τη νοοτροπία της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Έχουν γίνει πολλές καµπάνιες από όλες τις κυβερνήσεις. Όλοι
προσπαθούν, αλλά δυστυχώς δεν έχουµε αυτήν τη νοοτροπία
και πρέπει να καλλιεργηθεί, γιατί πρώτα-πρώτα είναι επ’ ωφελεία
των πολιτών, καταναλωτών, χρηστών και φυσικά του περιβάλλοντος και κάθε πόλης ξεχωριστά.
Όλα αυτά, λοιπόν, δηµιουργούν το πρόβληµα που σήµερα και
κατά καιρούς συζητάµε.
Το προεδρικό διάταγµα του κ. Ρέππα, όπως είπαµε, ως προέκταση του αντίστοιχου ν.3919/2011 έδωσε ώθηση και βοηθά
πάρα πολύ σε όλα αυτά που είπα και περιέγραψα προηγούµενα
και για τον πολίτη και για τον ιδιοκτήτη και για τον εργαζόµενο
και για το περιβάλλον και για την κυκλοφορία. Ξεκινήσαµε, όπως
είπα, τη συζήτηση µε βάση τα νέα δεδοµένα µε όλους τους ενδιαφεροµένους φορείς και θα την ολοκληρώσουµε. Οι οριστικές
αποφάσεις θα βγουν µέσα από το διάλογο, πάντοτε στηριζόµενοι
στο δίπολο ότι το επάγγελµα θα ανοίξει, αλλά µέσα από κανόνες.
Χωρίς κανόνες τίποτα δεν µπορεί να γίνεται στη χώρα, πολύ περισσότερο όταν µία υπηρεσία είναι δηµόσια, όπως είναι η υπηρεσία που προσφέρει το ταξί.
Θα ήθελα, όµως, αγαπητέ συνάδελφε, για την ουσία του διαλόγου και τη θέση της Νέας Δηµοκρατίας, να σας ρωτήσω αν η
Νέα Δηµοκρατία γνωρίζει πόσα ταξί υπάρχουν στη χώρα και σε
κάθε πόλη, δηλαδή πόσα ταξί υπάρχουν συνολικά στη χώρα
αυτήν τη στιγµή και ποιος είναι ο συντελεστής για τη χώρα και
για την Αττική. Γιατί έχει σηµασία να γνωρίζουµε τα πραγµατικά
δεδοµένα µε βάση τα οποία θα κάνουµε και το διάλογο για να
πάρουµε και τις τελικές αποφάσεις. Επιµένω στην ερώτησή µου:
Αν το γνωρίζει η Νέα Δηµοκρατία, θα ήθελα να το ακούσω. Θα
βοηθήσει πάρα πολύ στο διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής, κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ, που µας ρωτάτε, διότι είτε δηλώνετε µε τον τρόπο σας
ότι δεν γνωρίζετε και θέλετε να µάθετε είτε ανησυχείτε για τις
θέσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Όµως εµείς είµαστε
απόλυτα ξεκάθαροι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να σας διευκολύνω, ουδέποτε µιλήσαµε για πλήρη απελευθέρωση των
ταξί, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υποχρεούµαστε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα για το άρθρο 103 στη Συνθήκη της
Λισαβόνας, νόµος του 2010 µε τη δική σας Κυβέρνηση. Και δεύτερον, διότι σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει πλήρης απελευθέρωση, όπως την είπε ο κ. Ραγκούσης. Αυτές είναι πρωτοτυπίες δικές σας.
Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Το
ΠΑΣΟΚ το επανέλαβε –υποθέτω την ιστορία του κόµµατός σας
την ξέρετε- το 1983, όταν τότε µε απόφαση του τότε αρµόδιου
Υπουργού -µου διαφεύγει το όνοµά του,- δόθηκε το δικαίωµα
µιας άδειας ανά δύο πολυτέκνους, µε αποτέλεσµα ιδιαίτερα στο
Λεκανοπέδιο να γεµίσουµε ταξί. Ξέρετε τι έγινε, κύριε Υπουργέ,
όταν δόθηκαν άδειες µόνο στους πολύτεκνους; Το 1985 η δική
σας Κυβέρνηση το πήρε πίσω µε διάταξη νοµοθετικού περιεχοµένου και µετά µε νόµο του κράτους, γιατί µόνο µε τη µικρή κατηγορία των πολυτέκνων διαπιστώσατε ότι οδηγηθήκατε σε
αδιέξοδο. Τώρα αντιλαµβάνεστε µε εκείνη την πρότερη εµπειρία
σε τι αδιέξοδο οδηγείτε το κυκλοφοριακό, τους ρύπους, τους
ήδη επαγγελµατίες και τον καταναλωτή; Αναρωτιέστε πού οδηγείτε µε την πλήρη απελευθέρωση;
Δεύτερον, µε ρωτάτε αν ξέρουµε. Σας λέω, αν ξέρετε εσείς.
Είναι δυόµισι ταξί στο Λεκανοπέδιο ανά χίλιους κατοίκους και
δύο ταξί ανά χίλιους κατοίκους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε
ποιος είναι ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Από 1,3
µέχρι 2. Πού θα το πάτε εσείς; Στα πέντε; Στα έξι; Τι θα γίνει;
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Αναρωτιέστε πώς ζει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός ταξί; Τουλάχιστον
από τη δική µου πληροφόρηση -και πιστέψτε µε, έχω πάρα πολύ
καλή- στο νοµό της Εύβοιας που δεν παραλλάσει από την υπόλοιπη Ελλάδα, η δεύτερη βάρδια –η οκτάωρη έγινε δωδεκάωρη
βεβαίως για να βγει µεροκάµατο- που περιλαµβάνει και το βράδυ
δεν βγάζει καν µεροκάµατο. Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες βάζουν
από την τσέπη τους, γι’ αυτό και τις περισσότερες φορές το κλειδώνουν.
Πού θα οδηγήσετε, λοιπόν, τη χώρα; Πού θα οδηγήσετε αυτό
το αγαθό, το δηµόσιο, το οποίο είναι και ιδιωτικό, το οποίο περιλαµβάνει µεγάλο κόστος αγοράς του ταξί και το οποίο περιµέναµε απ’ αυτήν τη µορφή απελευθέρωσης, την οποία είχε
συµφωνήσει ο κ. Ρέππας, δικός σας Υπουργός; Διότι ο διάλογος
είχε τελειώσει, κύριε Υπουργέ. Δεν ξεκινάει ο διάλογος µε την
αλλαγή του Υπουργού. Πολλές φορές δεν ξεκινάει ο διάλογος
µε την αλλαγή µιας κυβέρνησης. Εσείς έχετε φτάσει στο σηµείο
αλλάζοντας Υπουργεία να σκίζετε τα δελτία Τύπου. Εδώ είναι το
δελτίο Τύπου του κ. Ρέππα. Θέλετε να σας το διαβάσω; Παρακαλώ, το καταθέτω στη Βουλή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μελετήστε τι είχε συµφωνήσει ο προηγούµενος Υπουργός της
Κυβέρνησής σας µε όλους αυτούς τους κοινωνικούς εταίρους.
Τα διαλύετε; Τα παραγράφετε; Και ερωτάτε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση αν γνωρίζουµε; Λοιπόν, εµείς σας λέµε ρητώς και
κατηγορηµατικώς: Δεν θέλουµε να πάτε σ’ αυτήν την απελευθέρωση. Θέλουµε να πάτε στον εκσυγχρονισµό, θέλουµε να πάτε
στη διασφάλιση του κοινού, της ασφάλειας, της προστασίας του
τουριστικού προϊόντος της χώρας και της προστασίας της στοιχειώδους και αξιοπρεπούς επιβίωσης αυτών των ανθρώπων που
έχουν επενδύσει σε αυτήν τη µορφή δουλειάς. Αυτό θέλουµε να
κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε;
Παρακαλώ, δεσµευθείτε εδώ ότι θα πάτε σε πληθυσµιακά κριτήρια. Να κάνουµε το διάλογο, πού θα πάει, αλλά δεσµευθείτε
εδώ. Πάρτε το πίσω, αν έχετε αυτό το δικαίωµα από τον κ. Ραγκούση, τον προϊστάµενο Υπουργό του Υπουργείου σας, µε τον
οποίο βεβαίως είµαι σίγουρος ότι συνεργάζεστε καλά. Αν έχετε
το δικαίωµα, πάρτε πίσω αυτήν την οριζόντια, χωρίς όρους απελευθέρωση µε τον καθένα που κάνει αίτηση σε µία διεύθυνση και
που τελικά το κράτος δεν θα ξέρει, έτσι όπως το οµολογήσατε,
ποιος θα είναι οδηγός και ιδιοκτήτης ταξί. Και αυτό δεν αφορά
εσάς κι εµάς, αφορά τις γυναίκες µας, τα παιδιά µας, το κοινό,
τους πολίτες τους οποίους εκπροσωπούµε. Αυτά θέλουµε να µας
πείτε, γι’ αυτό έκανα και αυτήν την επίκαιρη ερώτηση. Διαπιστώσεις µας κάνατε. Αυτά όµως τα ξέρουµε δεκαετίες τώρα. Τώρα
είναι η ώρα του έργου! Παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο και για
τα καλά του λόγια.
Θα ήθελα να του πω ότι ο κ. Ραγκούσης δεν είναι εδώ, γιατί
λείπει στο εξωτερικό, όπως ξέρετε. Έρχεται σήµερα, επιστρέφει.
Βρέθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, σε µια πολύ
σηµαντική σύνοδο κυβερνητικών στελεχών µε πρωτοβουλία του
ΟΗΕ και µε υποστήριξη των κυβερνήσεων των Ηνωµένων Πολιτειών και της Βραζιλίας για τα θέµατα της διαύγειας.
Όπως ξέρετε, η χώρα µας έχει κάνει πολλά βήµατα στα θέµατα της διαύγειας και της καταπολέµησης της διαφθοράς τα
τελευταία δύο χρόνια µε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό
ακριβώς εκλήθη, για να περιγράψει τα αποτελέσµατα αυτής της
προσπάθειας και της πολιτικής. Γι’ αυτό δεν είναι σήµερα εδώ
και δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, αγαπητέ συνάδελφε, είναι
ότι κατανοώ τον προβληµατισµό σας και πιστεύω ότι µπορείτε
µέσα στο πλαίσιο του διαλόγου να συνεισφέρετε πάρα πολλά ως
Νέα Δηµοκρατία.
Ξεκαθαρίζουµε όµως κάτι. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασµα
από τη χθεσινή οµιλία του Αρχηγού σας. Λέει ο κ. Σαµαράς για
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την Κυβέρνησή µας: «Εδώ αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Θέλετε
ένα κλασικό παράδειγµα;». Ακριβώς το διαβάζω. «Το ταξί όπου
σ’ όλη την Ευρώπη ισχύει η απελευθέρωση των µεταφορών µε
πληθυσµιακά κριτήρια, δηλαδή ένα ταξί ανά χίλιους κατοίκους,
ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα ταξί ανά χίλιους κατοίκους».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι το πρόβληµά
σας; Εσείς απολογείστε για τη δική σας πολιτική. Πείτε µας τι θα
κάνετε γιατί µας παρακολουθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, µη διακόπτετε. Δεν έχετε το λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θέλω, λοιπόν, να πω ότι πράγµατι το θέµα
είναι δύσκολο, αντιφατικό, έχει πολλές παραµέτρους και πρέπει
να το συζητήσουµε και να το λύσουµε, όµως πρέπει κι εσείς να
γνωρίζετε την πραγµατικότητα, γι’ αυτό σας ρώτησα.
Άρα, λοιπόν, φαντάζοµαι ότι οι συνεργάτες του Προέδρου σας
του το έδωσαν αυτό, γιατί ο ίδιος δεν µπορεί να το γνωρίζει,
όπως και κάθε Αρχηγός κόµµατος, όπως και κάθε Βουλευτής. Οι
τοµεάρχες ή οι υπεύθυνοι που ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά
του το έδωσαν αυτό και το ενσωµάτωσε σε µία τόσο σηµαντική
οµιλία σε µια τόσο κρίσιµη στιγµή. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να
σας προβληµατίσει για την προχειρότητα µε την οποία δηµοσιοποιείτε πολλά πράγµατα και πολιτεύεστε. Φαντάζοµαι ότι και
τους εκπροσώπους των αυτοκινητιστών που ήταν και στην πολιτική σας επιτροπή και γενικότερα, θα πρέπει να τους έλουσε
κρύος ιδρώτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όπως ξέρετε, συνολικά τα ταξί στη χώρα µας
είναι περίπου είκοσι οκτώ χιλιάδες. Μ’ αυτό που πρότεινε ο κ. Σαµαράς ή που είπε ότι ισχύει, πάµε στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες και πιστεύω ότι δεν θα το υποστηρίξετε, εκτός και αν
υποστηρίζετε κι εσείς ότι πρέπει να πάµε στα σαράντα τέσσερις
χιλιάδες ταξί στην Ελλάδα. Τότε υπάρχει µία άλλη πραγµατικότητα. Πρέπει να προσδιορίσουµε τη βάση της συζήτησης. Αυτό
λέω, γι’ αυτό ακριβώς έκανα την ερώτηση και πήρα µια απάντηση. Πράγµατι έτσι είναι η αναλογία όπως την αναφέρατε εσείς
και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και πιστεύω ότι θα την ενσωµατώσετε και στην τελική πρόταση του κόµµατός σας.
Ολοκληρώνοντας, κύριε συνάδελφε, θα πω ότι ξεκινά µία συζήτηση. Όπως είπα, είναι δύσκολο και αντιφατικό το πρόβληµα
µε βάση πάντα το δίπολο στο οποίο συµφώνησαν και οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών στην πρώτη συνάντηση µε τον κ. Ραγκούση ότι πάµε στην απελευθέρωση. Αυτή είναι η κατεύθυνση,
συµφωνείτε κι εσείς, συµφωνούν όλοι και ταυτόχρονα πρέπει να
υπάρξουν κανόνες. Αυτούς τους κανόνες, λοιπόν, µέσα από το
διάλογο θα τους διαµορφώσουµε όλοι µαζί προς όφελος του πολίτη καταναλωτή και της οικονοµίας και ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, προς όφελος των αυτοκινητιστών επενδυτών -όπως
προβλέπεται πλέον και συµφωνούν όλοι- των οδηγών εργαζοµένων και φυσικά των θεµάτων περιβάλλοντος.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σ’ αυτήν τη βάση και σ’ αυτό το πλαίσιο
έχουµε όλοι να προσφέρουµε µε νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και
ψυχραιµία ειδικά σ’ αυτήν την κρίσιµη περίοδο και είµαι βέβαιος
ότι θα έχουµε θετικά αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, κύριε Μαρκόπουλε. Τι θέλετε τώρα; Εάν δεν καλύπτεστε
από την απάντηση, έχετε το δικαίωµα να επανέλθετε. Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία και δεν µπορεί να ξεκινήσει κάτι που είναι
έξω από τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ το Προεδρείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν µπορεί να γίνει
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αυτό. Διευκρινίστε το κατ’ ιδίαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τόση ώρα ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Βοηθήστε το Προεδρείο να τηρηθεί η διαδικασία. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν έχετε
το λόγο και µιλάτε συνέχεια. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
Παρακαλώ να µην γραφούν στα Πρακτικά.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1061/11-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής.
Κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό είναι ένα πάρα
πολύ σοβαρό θέµα που αφορά σε αρκετούς ανθρώπους, οι
οποίοι εργάζονται σ’ αυτά τα συγκεκριµένα κέντρα ειδικής αγωγής που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
αλλά κυρίως διότι απευθύνεται σε δεκαπέντε χιλιάδες άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
Θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση γι’ αυτό που αναγράφεται
αυτές τις µέρες στον Τύπο για επιλεκτική χρεοκοπία της χώρας
µας. Αν δει κάποιος την ερώτηση αλλά και την πραγµατικότητα
την οποία περιγράφει αυτή η ερώτηση, η επιλεκτική χρεοκοπία
έχει ήδη ξεκινήσει απ’ αυτές τις δοµές και απ’ αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, αλλά κυρίως γι’ αυτούς τους ανθρώπους για τους οποίους γίνονται όλες αυτές οι υπηρεσίες.
Θέλω να σας πω ότι υπάρχει περικοπή κατά περίπου 30% των
κρατικών επιχορηγήσεων αλλά και µεγάλη καθυστέρηση στην
καταβολή. Υπάρχουν καθυστερήσεις καταβολής νοσηλίων από
τα ασφαλιστικά ταµεία. Υπάρχει το θέµα του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
όπου δεν διευκρινίζεται σε ποιον ανήκει η αρµοδιότητα διάθεσης
των κρατικών επιχορηγήσεων. Υπάρχει αβεβαιότητα για το µέλλον των ιδρυµάτων. Γι’ αυτό η επίκαιρη ερώτηση έχει τον τίτλο:
«Θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα κέντρα ειδικής αγωγής;».
Πρέπει σήµερα να δοθούν απαντήσεις οι οποίες να είναι εντελώς
συγκεκριµένες διότι διαφορετικά θα επιβεβαιωθεί ο τίτλος που
έχουµε βάλει στην επίκαιρη ερώτηση.
Τι µέτρα λοιπόν προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποτραπεί η
αναστολή λειτουργίας αυτών των νοµικών προσώπων; Ερωτώ αν
έχετε κάποιο σχέδιο για τον καθορισµό ενιαίου θεσµικού πλαισίου για όλα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για εθνικό
σχεδιασµό, για ουσιαστικό έλεγχο και εποπτεία µε γνώµονα τη
διαφάνεια, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς
και την κάλυψη όλων των αναγκών των συνανθρώπων µας που
έχουν αναπηρίες.
Κύριε Υπουργέ, σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα έπρεπε να µας
πείτε σήµερα ορισµένα πράγµατα, δηλαδή ποια θα είναι τα ποσά
που θα διατεθούν, αν περικόπτονται τόσο όσο περιγράφεται σε
διάφορα έγγραφα που έχουµε εδώ και που θα σας καταθέσουµε
και επίσης αν έχετε λάβει τις χιλιάδες των υπογραφών που κατατέθηκαν στο Προεδρείο της Βουλής µαζί µ’ ένα κείµενο το
οποίο νοµίζω ότι είναι συνταρακτικό. Για όλα αυτά περιµένουµε
απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Μπόλαρης για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Κριτσωτάκη.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και το συνάδελφο γιατί θέτει ένα θέµα το οποίο βέβαια, όπως ξέρει, έχει απαντηθεί στη Βουλή το προηγούµενο διάστηµα και γραπτώς και προφορικώς. Είναι όµως υποχρέωσή µου
να είµαι εδώ για να διευκρινίσω ζητήµατα τα οποία τίθενται στην
επίκαιρη ερώτηση και θα πρέπει να επισηµάνω ότι θέτετε ζητήµατα τα οποία αφορούν τρία Υπουργεία.
Υπάρχει ένα ζήτηµα το οποίο δηµιουργήθηκε –το θίγετε στην
επίκαιρη ερώτησή σας- µε την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων σε
σχέση µε τη µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» γιατί αυτά τα
ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν επιχορήγηση την οποία έπαιρναν από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω
των παλαιών νοµαρχιών. Υπήρξε, λοιπόν, ένα ζήτηµα στη διαχεί-
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ριση των χρηµάτων αυτών, εάν θα είναι από τις περιφέρειες και
τους δήµους, γεγονός στο οποίο οφείλεται η καθυστέρηση καταβολής της πρώτης δόσης. Έχει διευκρινιστεί το ζήτηµα. Τα
χρήµατα είναι στις περιφέρειες και γίνονται εκταµιεύσεις και το
αρχικό µεγάλο ζήτηµα το οποίο υπήρξε και το οποίο οφείλεται
σε διαδικαστικά ζητήµατα έχει λυθεί.
Το δεύτερο ζήτηµα το οποίο θέσατε αφορά το Υπουργείο Εργασίας, αφορά τις οφειλές που υπάρχουν από τα ταµεία προς
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε σχέση µε τα νοσήλιατροφεία. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο, επίσης, αντιµετωπίζεται από
το Υπουργείο. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Το Υπουργείο
Εργασίας όµως νοµίζω ότι σας έχει απαντήσει γραπτά. Αν όχι,
θα πάρετε την απάντηση. Δεν µπορώ να υπεισέλθω σ’ αυτόν τον
τοµέα.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τοµέα
αυτό παρενέβη για τη διευκόλυνση της µεταφοράς των χρηµάτων από τις περιφέρειες προς τα ιδρύµατα γιατί τα χρήµατα,
όπως ξέρετε, δεν περνούσαν καθόλου από το Υπουργείο. Πήγαιναν απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό στις νοµαρχίες
και από κει γινόταν η διανοµή. Σ’ αυτήν τη φάση λοιπόν, επειδή
δηµιουργήθηκε το θέµα, υπήρξε παρέµβαση από το Υπουργείο
Υγείας έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να γίνουν οι εκταµιεύσεις
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
Η συµπληρωµατική αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι
ότι διαχειρίζεται χρήµατα από το κρατικό λαχείο µε τα οποία παρεµβαίνει συµπληρωµατικά σε ιδρύµατα τα οποία αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες.
Είναι ένα ζήτηµα που έχει ρυθµιστεί. Δεν έχουν γίνει εκταµιεύσεις για φέτος από το κρατικό λαχείο. Θα γίνουν όµως πολύ σύντοµα, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, να
υπάρχει και η συµπληρωµατική στήριξη προς την πλευρά των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Θα µου επιτρέψετε επιπλέον να πω, πως η λογική που λέει πως
στο δηµόσιο τοµέα πρέπει να έχουµε συγκράτηση των εξόδων,
να ελέγξουµε τις σπατάλες, έτσι ώστε να λειτουργεί ο δηµόσιος
τοµέας στον καλύτερο δυνατό βαθµό και αποτελεσµατικά -προσπάθεια που κάνουµε για τα ιδρύµατα που είναι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, ιδιαίτερα τώρα που το Υπουργείο κινείται στη
φάση της ενοποίησης των ιδρυµάτων αυτών σε οργανισµούς ανά
περιφέρεια- είναι µια λογική που πρέπει να ασπαστούν και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ελέγχοντας αντίστοιχα και τις
δικές τους δαπάνες, ώστε να µην έχουµε αδικαιολόγητες σπατάλες.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν έχει απαντηθεί
τίποτα στην πράξη. Λόγια και µόνο λόγια που γράφονται ή λέγονται. Δεν έχει απαντηθεί τίποτα στην πράξη. Απόδειξη αυτών
που λέω είναι η κατάσταση που υπάρχει. Αυτήν τη στιγµή σας
λέω ότι στο «ΕΡΜΗ» και στο «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» είναι έξι µήνες απλήρωτοι, στο «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟ» έξι µήνες, στο Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» τρεις µήνες. Και προσέξτε, γιατί
αυτοί οι θερινοί µήνες, είναι εκείνοι κατά τους οποίους δύσκολα
κινούνται κάποια πράγµατα και το ξέρετε. Αυτό σηµαίνει ότι όπου
λέµε έξι µήνες, µπορεί να είναι οκτώ µήνες και παραπάνω.
Υπάρχει υποχρηµατοδότηση, λοιπόν. Και αυτό αποδεικνύεται
και από τα ποσά που έχετε, πράγµατι, αναφέρει σε άλλες ερωτήσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα πράγµατα είναι δυσκολότερα από
πέρυσι που είχατε υποσχεθεί γραπτά ένα ποσό και δώσατε µικρότερο. Τώρα υπόσχεστε πολύ µικρότερο και δεν ξέρουµε
πόσα θα δώσετε.
Θέλω να σας πω ακόµη, ότι από Υπουργείο σε Υπουργείο αντιµετωπίζονται αλλά δεν λύνονται αυτά τα προβλήµατα. Πράγµατι, αφορά σε πολλά Υπουργεία, αλλά είστε Κυβέρνηση ή
άθροισµα Υπουργείων; Για να ξέρουµε! Γιατί είστε αποτελεσµατικοί σε περικοπές µνηµονιακού χαρακτήρα και στα υπόλοιπα
είστε ανοργάνωτοι, αναποτελεσµατικοί. Μια ανύπαρκτη Κυβέρνηση σε κάποια θέµατα, ενώ σε κάποια άλλα µια πολύ σκληρή
και ικανή Κυβέρνηση, σε ό,τι είναι κακό δηλαδή για τον ελληνικό
λαό. Αυτό δεν απαντιέται και καταλαβαίνω ότι δεν είναι δικό σας
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θέµα, κύριε Υπουργέ, αλλά έχει σχέση µ’ αυτούς στους οποίους
αναφερόµαστε σήµερα.
Όσον αφορά στα λεφτά -µόλις στο τέλος Ιουνίου δόθηκε η
πρώτη δόση και τώρα συζητείται η δεύτερη- ελέω «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» παρουσιάζονται τεράστια προβλήµατα στη χρηµατοδότηση των κέντρων ειδικής αγωγής κι έτσι όπως πάει η δουλειά ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» τώρα τελικά αποδεικνύεται Προκρούστης, γιατί
κόβει και αυτός.
Να σας πω ότι για τα κέντρα ειδικής αγωγής υπάρχει µια πολιτική διάλυσης, που τη βοηθά ή αν θέλετε τη συνδράµει το
ασφαλιστικό σύστηµα που διαλύεται. Να σας πω ότι στο ίδρυµα
«Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», για παράδειγµα, οφείλονται από ασφαλιστικά
ταµεία περί τα 500.000 ευρώ. Τι θα γίνει εκεί; Και αν δεν µπουν
αυτά τα χρήµατα, καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερη αντί µικρότερη η επιχορήγηση;
Σε πολλά κέντρα οι εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι,
όπως σας είπα, για πολλούς µήνες και για τη λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής υπ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες φυσικά
προκαλείται πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των οικογενειών
αυτών των ανθρώπων µε τη µορφή έκτακτων εισφορών προς τα
κέντρα, µε δίδακτρα µε δωρεές, µε ρεφενέ. Πρέπει να καταλάβετε ότι µε ρεφενέ δεν λύνονται τα σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα και δεν µπορεί κάποιοι να βάζουν τη φιλανθρωπία στη θέση
του κοινωνικού κράτους. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι το κάνετε
µε αυτές τις ενέργειες που προωθείτε.
Ήθελα να σας πω τελειώνοντας ότι έχει κατατεθεί και θα καταθέσω ξανά ένα κείµενο –αυτό που πήρε τις χιλιάδες υπογραφές- και πρέπει να ξαναδείτε αυτά τα συγκεκριµένα αιτήµατα των
εργαζοµένων, αλλά κυρίως σκεφτείτε τους αποδέκτες, δηλαδή
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που είναι ένας πολύ µεγάλος αριθµός, όπως σας ανέφερα και µέσα σ’ αυτόν είναι και παιδιά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Μ’ αυτήν τη λογική θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να πείτε κάτι
συγκεκριµένο. Να µας πείτε ποια είναι η κατανοµή αυτού του
ποσού στους εποπτευόµενους φορείς. Όχι µόνο το ποσό που
αναφέρετε που είναι πολύ µικρό. Και ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα αποδέσµευσης γιατί και αυτό είναι σηµαντικό. Αν δεν
απαντήσετε σ’ αυτά, µε συγχωρείτε, αλλά θα θεωρήσω την απάντηση –και δεν θα είµαι άδικος- πολύ λειψή και θα είναι περιφρονητική γι’ αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους θα έπρεπε να
απευθύνεται. Γιατί δεν απευθύνεται σε µένα, σ’ αυτούς τους ανθρώπους θα έπρεπε να την απευθύνετε.
(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 (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κριτσωτάκη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός, κ. Μάρκος Μπόλαρης, να λάβει
το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να υψώνει τους τόνους και να επιχειρεί µε λεκτικά πυροτεχνήµατα να δηµιουργήσει κλίµα.
Θέλω να σας πω το εξής, για να είµαστε σαφείς: Πρώτα απ’
όλα ξέρετε ότι η διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου ασκείται
ανά Υπουργείο. Σας απάντησα, παρ’ όλα αυτά, συνολικά και για
το ζήτηµα που υπήρξε το διαδικαστικό, το λειτουργικό για τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και για τα θέµατα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας. Επιµείνατε, όµως, θέλοντας να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, πως αναφέρεστε σε κυβέρνηση και όχι σε άθροισµα
Υπουργείων. Ξέρετε όµως πολύ καλά, ότι είναι δική σας υποχρέωση να ρωτήσετε το κάθε αρµόδιο Υπουργείο, για να πάρετε
συγκεκριµένες απαντήσεις.
Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε το θέµα της καθυστέρησης για διαδικαστικούς λόγους, λόγω της εφαρµογής του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τις δυσκολίες διαχείρισης των χρηµάτων από
τις νοµαρχίες και τις περιφέρειες. Πάει πολύ να λέτε στην Αίθουσα αυτή ότι υπάρχει η επιλεκτική χρεοκοπία για τα ιδρύµατα.
Με συγχωρείτε αλλά είστε απολύτως ανακριβείς. Κι εσείς εκτί-
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θεστε, δεν εκτίθεται η Κυβέρνηση, γιατί µόνος σας είπατε στην
τοποθέτησή σας πως ξέρετε πως έχει εκταµιευθεί η πρώτη δόση
και ότι ήδη αυτήν τη στιγµή τα χρήµατα της δεύτερης δόσης
έχουν υπογραφεί και κατευθύνονται στα ιδρύµατα. Εσείς δεν
εκτίθεστε όταν λέτε ότι υπάρχει επιλεκτική χρεοκοπία; Δεν είναι
λάθος; Δικό σας λάθος είναι.
Θέλω να σας πω, ότι το Υπουργείο Υγείας παρενέβη για να
λυθεί το ζήτηµα που υπήρξε από τη χρηµατοδότηση και τη δυσρυθµία που εµφανίστηκε. Έχει λυθεί το ζήτηµα. Από εδώ και
πέρα η ροή των χρηµάτων θα είναι κανονική µε δεδοµένο ότι η
έκκληση για αυτοσυγκράτηση και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, πρωτοβουλίες δηλαδή συµπολιτών µας οι οποίοι µε εξαιρετική ευαισθησία παρεµβαίνουν στον ευαίσθητο χώρο των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ισχύει για όλους.
Βεβαίως θα σας πω ότι το Υπουργείο προχθές –ήσασταν στην
επιτροπή- παρουσίασε την πρόοδο που υπάρχει στο χάρτη
υγείας, ο οποίος αποτυπώνει την κατάσταση στο χώρο της
υγείας. Είναι υποχρέωση εδώ µε τη συνένωση και των προνοιακών ιδρυµάτων να γίνει η αντίστοιχη δουλειά στο χώρο της πρόνοιας, όπου πρέπει να καταγραφούν όχι µόνο τα κρατικά
ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία παρεµβαίνουν στο χώρο της πρόνοιας, αλλά και τα ιδιωτικού δικαίου, για να έχουµε τον καλύτερο δυνατό συντονισµό. Είναι
ένας τοµέας ιδιαίτερα ευαίσθητος.
Το ξέρετε ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις ιδιαίτερα του
ΠΑΣΟΚ –το υπογραµµίζω γιατί είναι γνωστό στην κοινωνία- στον
τοµέα αυτό έχουν κάνει πάρα πολλά πράγµατα, έτσι ώστε να δικαιούµαι να σας πω πως είναι άδικο να λέτε πως η Κυβέρνηση
για τον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής πρόνοιας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σήµερα εµπιστεύεται την
φιλανθρωπία. Ευτυχώς για την κοινωνία µας οι άνθρωποι που παρεµβαίνουν ενεργά στα ζητήµατα του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και του χώρου µε τα ΑΜΕΑ, ως ενεργοί πολίτες δεν έπαψαν
να υπάρχουν. Αν αυτό µεταφράζεται και µε εισφορά χρηµάτων
–εσείς αυτό το λέτε απλά και µόνο φιλανθρωπία- είναι θέµα δική
σας εκτίµησης. Εµείς σας λέµε ότι η δουλειά του κράτους στον
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας είναι και συνταγµατική υποχρέωση και νοµική και πολιτική. Η δουλειά αυτή γίνεται παρ’ όλες
τις δυσρυθµίες, τα οικονοµικά και δηµοσιονοµικά προβλήµατα.
Και η προσπάθεια που κάνουν οι ιδιώτες, όπως αυτοί οι οποίοι
ίδρυσαν και λειτουργούν τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
τους οποίους ευγνωµονεί η κοινωνία και ευχαριστεί η πολιτεία,
συνεχίζεται.
Η λειτουργία και η συνεργασία µεταξύ της πολιτείας και των
πολιτών, ιδιαίτερα των ενεργών, ιδιαίτερα των ευαισθητοποιηµένων, είναι καλοδεχούµενη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 1067/11-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Αστέριου Ροντούλη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρεση παθογόνου εντεροαιµορραγικού βακτηρίου E.Coli σε προϊόντα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων.
Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι ο ΕΦΕΤ στο πλαίσιο
δειγµατοληπτικών ελέγχων εξέτασε προϊόντα προέλευσης Γερµανίας -και για να γίνω περισσότερο συγκεκριµένος, κατεψυγµένο κιµά, κατεψυγµένα σουτζουκάκια της εταιρείας «LIDL»- και
βρήκε ότι τα προϊόντα αυτά έφεραν µέσα τους το παθογόνο βακτήριο E.Coli 0157Η7, όπως είναι η επιστηµονική του ονοµασία,
που στο 80% των περιπτώσεων έχει συσχετιστεί µε οξείες δηλητηριάσεις. Όπως ήταν αναµενόµενο, ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την
εταιρεία «LIDL» να αποσύρει τα κρεατοσκευάσµατα από τα
ράφια της, να µην τα προωθήσει στην αγορά, να µην τα διανείµει
µε τα αυτοκινούµενα ψυγεία της και βεβαίως, δέσµευσε παρτίδες
των προϊόντων αυτών στις αποθήκες της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.
Το ενδιαφέρον στοιχείο από τα περιστατικά αυτά είναι ότι δεν
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λειτούργησε από την πλευρά της εταιρείας το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να έχει και να λειτουργεί προκειµένου
η ίδια, χωρίς την παρέµβαση του αρµόδιου ελεγκτικού φορέα,
να εντοπίζει τα επικίνδυνα τρόφιµα, τα επικίνδυνα προϊόντα.
Δύο τινά συµβαίνουν: Ή η εταιρεία «LIDL» δεν έχει ένα τέτοιο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ή έχει ένα τέτοιο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και το άφησε αναξιοποίητο, δεν έκανε δηλαδή
δειγµατοληπτικούς ελέγχους η ίδια στα προϊόντα της και έτσι δεν
µπορεί να δώσει τις αναλύσεις της στους αρµόδιους ελεγκτικούς
φορείς και δεν µπορεί να κάνει η ίδια αποσύρσεις των προϊόντων
αυτών.
Το ερώτηµα που µένει να απαντηθεί από την πολιτεία είναι το
εξής: Με ποιο τρόπο µπορείτε να διασφαλίσετε, µε ποια µέτρα
µπορείτε να πείσετε τον ανυποψίαστο Έλληνα καταναλωτή ότι η
εταιρεία «LIDL» και όχι µόνο –και άλλες εταιρείες διανοµής τροφίµων- ακολουθούν, τηρούν την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε
την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίµων, προκειµένου να προστατευτεί το ύψιστο αγαθό της δηµόσιας υγείας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, το σηµαντικό είναι, όπως και εσείς είπατε,
ότι ο αρµόδιος κρατικός ελεγκτικός µηχανισµός επεσήµανε την
προβληµατική παρτίδα των κρεάτων που υπήρχαν στη συγκεκριµένη εταιρεία και ότι είναι αυτός ο οποίος ζήτησε την απόσυρση
των προϊόντων αυτών προκειµένου να µην φθάσουν στην αγορά.
Ξέρετε, βέβαια, ότι αυτά τα οποία βρέθηκαν στη συγκεκριµένη
παρτίδα, δεν ήταν ταυτόσηµα µε τον ιό 157, αλλά ήταν ο E.Coli
104.
Το ότι λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστηµα εγκαίρου προειδοποίησης που υπάρχει σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές µας
βοήθησε, ώστε χθες να έχουµε επισήµανση και άλλων προϊόντων. Βρέθηκαν και άλλα προϊόντα τα οποία µπήκαν στη χώρα.
Χθες το απόγευµα εκδόθηκε δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ, όπου
ενηµερώνει ότι οι βελγικές αρχές ανίχνευσαν το συγκεκριµένο
παθογόνο µικροοργανισµό σε βοδινό κρέας, του οποίου η πρώτη
ύλη προέρχεται από το σφαγείο Group Bigard της Γαλλίας και
ότι ποσότητα από αυτά τα κρέατα έχει φθάσει και στην Ελλάδα
σε τέσσερις εταιρείες. Είναι δύο στη Θεσσαλονίκη, µία στα Χανιά
και µία στην Κέρκυρα. Ήδη έχει κινηθεί ο ΕΦΕΤ προκειµένου να
αποµονωθούν τα συγκεκριµένα προϊόντα.
Θέλω να σας πω ότι προς την προσπάθεια αυτή ο ΕΦΕΤ δεν
είναι µόνος του, αλλά υπάρχει εξαρχής µε πρωτοβουλία του
Υπουργείου Υγείας µία στενή συνεργασία µε το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσηµάτων, το ΚΕΛΠΝΟ -το οποίο ταυτόχρονα
σε συνεργασία µε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες της χώρας- παρακολουθεί και ενηµερώνει για τα χαρακτηριστικά τα οποία
υπάρχουν από τυχόν µόλυνση. Ευτυχώς δεν έχουµε κανένα
κρούσµα.
Για τα χθεσινά προϊόντα, αυτά που επισηµάνθηκαν χθες, έχει
κινηθεί όχι µόνο ο ΕΦΕΤ, αλλά και το ΚΕΛΠΝΟ, το οποίο µας ενηµερώνει ότι δεν έχουµε στις αντίστοιχες περιοχές κανένα πρόβληµα.
Το µήνυµα που πρέπει να βγει προς τους πολίτες, είναι ότι οι
υπηρεσίες έχουν κάνει εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους. Έχουν
επισηµανθεί τα προϊόντα τα οποία µπήκαν. Λειτουργεί το σύστηµα εγκαίρου προειδοποίησης στον πανευρωπαϊκό χώρο,
ώστε αυτά τα προϊόντα που µπήκαν, να ελεγχθούν, να αποµονωθούν και να καταστραφούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπόλαρη.
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η εταιρεία «LIDL» µε πράξεις της θα πρέπει να
σας πω ότι εξόργισε την κοινή γνώµη. Διατυπώνω τη θέση αυτή
επικαλούµενος δύο πράγµατα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον, τι έκανε η εταιρεία. Επικαλέστηκε -και έχω µπροστά
µου την ανακοίνωσή της- µικροβιολογικές αναλύσεις ανεξαρτήτων ελεγκτικών ινστιτούτων που διαπίστωσαν ότι τα προαναφερόµενα προϊόντα κρέατος της εταιρείας δεν είχαν απολύτως
κανένα πρόβληµα, γιατί όπως η ίδια λέει, δεν περιείχαν το παθογόνο βακτήριο E.Coli. Κι αυτό είναι εξοργιστικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα ευρήµατα του
ΚΕΛΠΝΟ.
Εσείς εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσετε µε σαφήνεια: Έχουν δίκιο
τα ανεξάρτητα ελεγκτικά ινστιτούτα που επικαλείται η εταιρεία
«LIDL» ή έχει δίκιο το ΚΕΛΠΝΟ µε τις δικές του αναλύσεις των
προϊόντων;
Το δεύτερο εξοργιστικό που έχει γίνει από την πλευρά της
εταιρείας είναι το εξής: Σε ανακοίνωσή της -την οποία επίσης
έχω µπροστά µου- η εταιρεία λέει προς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό: «Κοιτάξτε να δείτε, ακόµη κι αν βρέθηκε αυτό το παθογόνο βακτήριο E.Coli στα συγκεκριµένα κρεατοσκευάσµατα,
δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα, γιατί τα βακτήρια αυτά
θα εξουδετερωθούν µε τις υψηλές θερµοκρασίες του µαγειρέµατος». «Γι’ αυτό», λέει η εταιρεία, «πάνω στις συσκευασίες προϊόντων κρέατος υπάρχει η ένδειξη προς τον καταναλωτή» η
σαφής προτροπή προς τον καταναλωτή «για καλό µαγείρεµα
πριν την κατανάλωση». Δηλαδή η εταιρεία τι λέει στους Έλληνες;
Αγοράστε τα κρεατοσκευάσµατά µου, αλλά µην ανησυχείτε για
την ποιότητα και την ασφάλεια αυτών, αρκεί να τα µαγειρεύετε
σωστά.
Αυτή είναι σωστή συµπεριφορά σοβαρής εταιρείας, κύριε
Υπουργέ, στην ελληνική αγορά;
Και βεβαίως για τη συγκεκριµένη εταιρεία να σας θυµίσω ότι
έχουν γίνει και καταγγελίες σε επίπεδο ευρωπαϊκής επιτροπής
και Ευρωκοινοβουλίου για έναν εργασιακό µεσαίωνα που εφαρµόζει στους υπαλλήλους της. Συγκεκριµένοι Ευρωβουλευτές
έκαναν λόγο για µισθούς πενίας, για εξοντωτικά ωράρια άνευ
ασφαλιστικής καλύψεως και για απαγόρευση των υπαλλήλων της
εταιρείας να συµµετέχουν σε συνδικαλιστικούς φορείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς ζητούµε από την πολιτεία τρία πράγµατα σε σχέση µε
την υπόθεση «LIDL». Πρώτον, την άµεση καταστροφή των παρτίδων που είναι αυτήν τη στιγµή δεσµευµένες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, την επιβολή
τσουχτερών προστίµων. Και τρίτον, την αποστολή Επιθεωρητών
Εργασίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, προκειµένου να
δούµε το εργασιακό καθεστώς που εφαρµόζει η εταιρεία αυτή
στους υπαλλήλους της.
Ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός βρίσκουµε την ευκαιρία,
λόγω της παρούσης επίκαιρης ερώτησης, να προτρέψουµε τους
Έλληνες πολίτες να εφαρµόσουν στην πράξη έναν πατριωτικό
καταναλωτισµό. Λέµε, δηλαδή, στον Έλληνα πολίτη να προτιµά
να καταναλώνει προϊόντα ελληνικής προέλευσης, ελληνικής παραγωγής, έστω και αν είναι ακριβότερα, προκειµένου η προστιθέµενη αξία των προϊόντων αυτών να µένει στον Έλληνα
παραγωγό και βεβαίως να διαφυλάσσονται ελληνικές θέσεις εργασίας.
Γι’ εµάς στην παρούσα οικονοµική συγκυρία το πρόταγµα του
πατριωτικού καταναλωτισµού είναι πολύ µεγάλης σηµασίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ροντούλη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω διαβάζοντας από το κείµενο του ΕΦΕΤ, το οποίο δόθηκε ως δελτίο Τύπου, για να αίρονται οι παρεξηγήσεις, τα εξής:
«Στις 21/06/2011, ο ΕΦΕΤ ενηµερώθηκε από τις αρµόδιες γαλλικές αρχές για την εµφάνιση έξι κρουσµάτων µε αιµολυτικό ουραιµικό σύνδροµο, τα οποία καταγράφηκαν στη βόρειο Γαλλία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των επιδηµιολογικών µελετών τα
κρούσµατα φαίνεται να οφείλονται στην κατανάλωση κατεψυγµένου κιµά από βοδινό κρέας που αγοράστηκαν από τρία καταστήµατα «LIDL» στην περιοχή της βορείου Γαλλίας.».
Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ µε ενηµέρωση από τις γαλλικές αρχές.
Τώρα, το ίδιο κείµενο του ΕΦΕΤ –για να είναι σαφές- όταν αναφέρεται στα προϊόντα τα οποία βρέθηκαν στην Ελλάδα, σηµειώνει ότι το συγκεκριµένο στέλεχος E Coli 0157 είναι διαφορετικό
από το στέλεχος E Coli 0104 που ευθύνεται για τα κρούσµατα
µε την επιδηµία του συγκεκριµένου συνδρόµου διάρροιας στη
Γερµανία και στη Γαλλία. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα είναι το E Coli 0157 H7. Αυτό
λέει ο ΕΦΕΤ.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα σας το δώσω. Θα το καταθέσω. Το ξεκαθαρίζουµε.
Εποµένως, όσον αφορά –το ξαναλέω- τη λειτουργία υπηρεσιών, τη συνεργασία του ΕΦΕΤ µε το ΚΕΛΠΝΟ, το ΚΕΛΠΝΟ µε
τις ιατρικές και υγειονοµικές υπηρεσίες της χώρας και µε το ευρωπαϊκό σύστηµα εγκαίρου προειδοποίησης, αυτό λειτουργεί
άψογα.
Να είστε βέβαιος ότι οι υπηρεσίες σε σχέση µε τις ποσότητες,
οι οποίες έχουν επισηµανθεί και είναι επιµολυσµένες θα εφαρµόσουν το νόµο σ’ όλες τις λεπτοµέρειές του και όσον αφορά
τις διοικητικές ποινές και παραβάσεις και όσον αφορά τις καταστροφές των συγκεκριµένων ποσοτήτων. Να είστε βέβαιος γι’
αυτό.
Θέσατε όµως, ένα άλλο ζήτηµα το οποίο αναφέρεται στα εργασιακά. Σας ενηµερώνω ότι σήµερα θα ενηµερώσω τον
Υπουργό Εργασίας για τις καταγγελίες τις οποίες κάνετε –για τις
καταγγελίες των εργαζοµένων- ώστε να υπάρξει η αντίστοιχη αντιµετώπιση από την πλευρά της πολιτείας.
Θα κλείσω µε την εξής σκέψη: Είναι πάρα πολύ σωστό οι Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή –είναι θέµα
τακτικής- να επιλέγουν ελληνικά προϊόντα. Θέλω όµως, να σας
πω ότι είµαστε σαν κοινωνία και σαν οικονοµία και σαν πολιτεία
σε µια µεγάλη πρόκληση, η οποία λέει ότι πρέπει να παράξουµε
και προϊόντα ποιότητας, ανταγωνιστικά µ’ αυτά τα οποία εισάγονται, γιατί εκεί υστερούµε και εκεί είναι το πρόβληµά µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
Υφυπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη.
Τώρα θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 1065/11-7-2011 δευτέρου κύκλου επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµοσίων
ΙΕΚ.
Την επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει η αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης, ο ερωτών συνάδελφος, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουµε το
θέµα. Το πρόβληµα ξεπερνάει τους τριάντα µήνες. Υπάρχει µια
συνεχής και διαδοχική προσπάθεια εµπαιγµού των ωροµισθίων,
αλλά και µόνιµων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ.
Ρωτάµε και θέλουµε µια σαφή απάντηση –έχουν κάνει ερώτηση και άλλοι Βουλευτές- στο εξής: Πότε θα καταβληθούν τα
δεδουλευµένα; Τα δηµοσιεύµατα µιλάνε για πάνω από δέκα χιλιάδες απλήρωτους εκπαιδευτικούς. Κι εµείς, όµως –µια εικόνα
που έχουµε σαν κόµµα- λέµε ότι είναι αρκετές χιλιάδες οι εκπαιδευτικοί. Πότε θα καταβληθούν τα δεδουλευµένα;
Υπάρχει ένα γαϊτανάκι εµπαιγµού. Επαναλαµβάνω ότι είχατε
δεσµευτεί ότι θα πληρωθούν τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο
πήγαν στο Γενάρη, από το Γενάρη πήγαν στο Φλεβάρη, από το
Φλεβάρη πήγαν στο Μάρτη, µετά δεσµευτήκατε για τον Απρίλη,
από τον Απρίλη είπατε ότι µέσα σε τέσσερις µήνες θα πληρω-
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θούν και τώρα έχουµε Ιούλιο.
Επίσης, θα θέλαµε µια σαφή απάντηση τι θα γίνει µε το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών. Αρκετοί από αυτούς δούλευαν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Γνωρίζετε τη θέση µας,
ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι συµβάσεις. Εµείς θεωρούµε ότι
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι µόνιµης, σταθερής, πλήρους
απασχόλησης.
Το καινούργιο όµως, είναι ότι προσλαµβάνονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί µε συµβάσεις έργου, καταστρατηγώντας ακόµα κι
αυτά τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώµατα που τους έχουν αποµείνει. Και επιπλέον µε την απειλή ότι αν η υπογραφή τους στη σύµβαση είναι µε κάθε επιφύλαξη για τα νόµιµα δικαιώµατα, τη
χρονιά που έρχεται θα τους κλείσει η πόρτα στη δουλειά. Θα θέλαµε µια σαφή απάντηση.
Επίσης, επειδή τρέχει ο χρόνος µου, αν έχετε τα στοιχεία να
µας πείτε αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της πληρωµής, πόσοι
έχουν πληρωθεί και πόσοι έπονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτούλη.
Η αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά έχει το λόγο, προκειµένου
να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρωτούλη, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η ερώτησή σας
θίγει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα καθώς αφορά χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες συµπολίτες µας.
Θέλω να συµφωνήσω µε τη σοβαρότητα του θέµατος. Δεν θα
συµφωνήσω, όµως, καθόλου µε αυτά που είπατε στην πρωτολογία σας σε σχέση µε τον εµπαιγµό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως εµπαιγµός απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους, τους
οποίους σέβοµαι και κατανοώ απόλυτα το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν.
Καλούµαι, όµως, σήµερα να µιλήσω εδώ για τις επιπτώσεις
τραγικών επιλογών του παρελθόντος, που οδήγησαν στη συσσώρευση χρεών στον ΟΕΕΚ και στη σηµερινή καθυστέρηση αποπληρωµής των οφειλοµένων στους εργαζοµένους, όσον αφορά
τα δεδουλευµένα των εκπαιδευτικών των δηµοσίων ΙΕΚ.
Αυτό που πρέπει, επίσης, να καταγραφεί και να γίνει γνωστό,
ίσως δεν το γνωρίζετε, κύριε Πρωτούλη, είναι ότι ουδέποτε στο
παρελθόν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ΟΕΕΚ και
του Υπουργείου Παιδείας, χρήµατα για να αντιµετωπιστούν
αυτές οι υποχρεώσεις που δηµιουργούνταν όλα τα προηγούµενα
χρόνια απέναντι στους εκπαιδευτικούς των δηµοσίων ΙΕΚ, γι’
αυτό και συσσωρεύτηκαν τα χρέη και γι’ αυτό µιλάµε για χρέη
προηγουµένων ετών, που ξεκινούν από το 2008, περίπου. Καταφέραµε ένα µέρος να το εξοφλήσουµε και καταφέραµε να βάλουµε µια τάξη και µια σειρά στα πράγµατα, τουλάχιστον για το
από εδώ και πέρα.
Τι κάναµε; Ήδη στον προϋπολογισµό του 2011 έχουν εγγραφεί οι πόροι που σε συνδυασµό µε τα δίδακτρα που καταβάλλουν
οι καταρτιζόµενοι θα καλύψουν, επιτέλους, τις λειτουργικές
ανάγκες των δηµοσίων ΙΕΚ και πρώτα απ’ όλα βεβαίως τις αποζηµιώσεις των εκπαιδευτών.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφέρω ότι τα δίδακτρα για
τα οποία µιλάτε στη γραπτή σας ερώτηση αρκούν µόλις για το
1/4 των δαπανών των δηµοσίων ΙΕΚ.
Η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης αξιοποιώντας το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει καταβάλει τα δεδουλευµένα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Πιστεύω ότι το
αµέσως επόµενο διάστηµα θα εξοφλήσει τις οφειλές του τρέχοντος εξαµήνου, δίνοντας ένα οριστικό τέλος στην απαράδεκτη δηµιουργία και συσσώρευση χρεών, όπως έγινε τα προηγούµενα
χρόνια.
Θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά και µε πρωτοβουλία
του ΙΔΕKΕ µηχανογραφούνται, επιτέλους, τα στοιχεία των ΙΕΚ,
οργανώνεται κεντρική οικονοµική διαχείριση µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διοικητική και οικονοµική
διαχείριση.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρωτού Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ δώστε µου ένα λεπτό, γιατί
είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κυρία Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θέλω να υπενθυµίσω ότι ακριβώς η αδυναµία του ΟΕΕΚ να αντιµετωπίσει µε
αποτελεσµατικότητα το συσσωρευµένο χρέος ήταν ένας από
τους λόγους που µε το ν.3879 µεταφέρθηκε η υποχρέωση εξόφλησης των οφειλών της περιόδου 2008 έως το τέλος του 2010
στο Υπουργείο Παιδείας στην κεντρική του υπηρεσία.
Για την αντιµετώπιση µεγάλου µέρους αυτής της υποχρέωσης,
στις 11 Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε η µεταφορά πίστωσης στον
ειδικό κωδικό του Υπουργείου µας ύψους 36 εκατοµµυρίων ευρώ
µε ποσοστό διάθεσης 100%, σε αντίθεση µε όλους τους άλλους
κωδικούς που, όπως γνωρίζετε, έχουν ένα πάρα πολύ συγκεκριµένο ποσοστό διάθεσης. Αυτό, λοιπόν, απαντά ότι σε καµµία περίπτωση δεν υπάρχει εµπαιγµός του Υπουργείου, της Κυβέρνησής µας απέναντι στην αγωνία αυτών των ανθρώπων. Εξασφαλίσαµε αυτά τα χρήµατα στο Υπουργείο.
Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Οικονοµικών για να µπορέσει
να προχωρήσει στην εξόφληση όρισε κάποιες προϋποθέσεις.
Εξέδωσε µια υπουργική απόφαση µε την οποία καθόρισε τη σχετική διαδικασία. Αυτή είναι µια διαδικασία χρονοβόρα, αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να την ακολουθήσουµε. Ακριβώς για να
µπορέσουµε να συντοµεύσουµε τους χρόνους και να αντεπεξέλθουµε και να ανταποκριθούµε το συντοµότερο δυνατό έχουµε
δηµιουργήσει οµάδες δουλειάς και στον ΕΟΠΠ για να συλλέξουν
τα δικαιολογητικά και στην οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου
και ενισχύσαµε και την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του
Γενικού Λογιστηρίου, που είναι υποχρεωµένη να κάνει τον τελικό
έλεγχο στα παραστατικά. Έχουν συγκεντρωθεί τα παραστατικά
και τα δικαιολογητικά σχεδόν από τα περισσότερα ΙΕΚ αυτήν τη
στιγµή –είναι λίγα αυτά που αποµένουν ακόµη- έχουν προωθηθεί
στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, η οποία πιστεύω ότι
για τα πρώτα ΙΕΚ το αµέσως επόµενο διάστηµα είναι έτοιµη να
προχωρήσει και να δώσει τα στοιχεία στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών.
Για τα υπόλοιπα, επειδή ήδη έχω καταχραστεί το χρόνο θα
απαντήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Γεννηµατά.
Το λόγο έχει ο κ. Πρωτούλης για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, µη νοµίζετε ότι σας αδικούµε όταν µιλάµε για
εµπαιγµό. Δεν αδικούµε κανένα. Εσείς µόλις τώρα είπατε ότι εξασφαλίσατε το απαραίτητο ποσό από τις 11 Μαρτίου. Και µιλάµε
για εργαζόµενους που έχουν να πληρωθούν τριάντα δύο µήνες.
Να κάνετε fast track, κυρία Υφυπουργέ, στην πληρωµή των εργαζοµένων. Είναι δυνατόν να λέµε ότι δεν είναι εµπαιγµός, ενώ
τριάντα δύο µήνες οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι;
Το δεύτερο που θα θέλαµε να πούµε -και απευθυνόµαστε κυρίως και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόµενους- είναι ότι εµείς έχουµε διαφωνήσει –το ξέρετε πάρα πολύ
καλά- µε το θεσµό των ΙΕΚ. Έχουµε διαφωνήσει µε όλη αυτήν
την περιβόητη διά βίου µάθηση, που είναι διά βίου αµάθεια, δεξιότητες µιας χρήσης.
Η πρότασή µας είναι να γίνουν δηµόσιες επαγγελµατικές σχολές µετά το λύκειο, υψηλού επιπέδου, µε εκπαιδευτικούς µε δικαιώµατα, που να µη βάζουν το χέρι στην τσέπη οι σπουδαστές.
Αυτό είναι που σήµερα πρέπει να διεκδικηθεί. Ασφαλώς, το επείγον είναι να πληρωθούν οι εργαζόµενοι εκπαιδευτικοί.
Υπάρχει όµως, και ένα µεγάλο ερώτηµα: Την επόµενη χρονιά,
αυτή που θα ξεκινήσει, οι σπουδαστές θα ξαναβάλουν το χέρι
στην τσέπη; Θα πληρώνουν δίδακτρα; Φτωχά παιδιά από άνεργες οικογένειες και ιδιαίτερα οι µετανάστες θα ξαναπληρώνουν
ακόµη περισσότερο, διπλάσιο έως και τριπλάσιο στα δίδακτρα;
Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να είναι ωροµίσθιοι, απλήρωτοι,
κακοπληρωµένοι, να γυρνούν από ΙΕΚ σε ΙΕΚ για να συµπληρώ-
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νουν τις ώρες; Θα συνεχίσουν να αλλάζουν οι ειδικότητες σαν
τα πουκάµισα ανά τρίµηνο, ανά εξάµηνο; Θα συνεχίσουν οι σπουδαστές να σπουδάζουν και στο τέλος των σπουδών τους στα
ένα, δύο χρόνια να µην ξέρουν τι έχουν σπουδάσει και το χαρτί
τους να µην είναι πιστοποιηµένο, να µη γνωρίζουν τι αξίζει αυτό
το χαρτί, να µην έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα, να µην µπορούν µε αυτό το πτυχίο που παίρνουν να αναζητήσουν µια δουλειά;
Θεωρούµε ότι και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Επειδή δεν απαντήσατε επί της ουσίας, επαναλαµβάνω το ερώτηµα: Πότε θα πληρωθούν οι εργαζόµενοι; Αυτό που είπατε ότι
είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, τι σηµαίνει; Ότι θα περιµένουν
άλλους τριάντα δύο µήνες; Τι σηµαίνει ότι είναι µια χρονοβόρα
διαδικασία;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Πρωτούλη.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά για τη δευτερολογία της.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρωτούλη, εγώ
επαναλαµβάνω ότι είναι τουλάχιστον άδικο να µιλάτε για την Κυβέρνησή µας, για το Υπουργείο Παιδείας, µπροστά στις προσπάθειες που έχουµε κάνει για να µπορέσουν να πληρωθούν αυτοί
οι άνθρωποι µετά από τόσα χρόνια για εµπαιγµό.
Κανείς δεν µιλούσε όταν δούλευαν χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί αυτά τα κονδύλια. Κανείς δεν µιλούσε όταν υπήρχαν οι διαδικασίες που υπήρχαν στο παρελθόν. Και έρχεστε τώρα και
µιλάτε σε εµάς για εµπαιγµό που εξασφαλίσαµε τα χρήµατα, που
φτιάξαµε οµάδες δουλειάς σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες.
Μιλήσατε για fast track. Πάνω από τριάντα άτοµα ασχολούνται
αυτούς τους τελευταίους µήνες και στον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και στην οικονοµική υπηρεσία του
Υπουργείου µας και προσπαθήσαµε να στηρίξουµε και την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου που, όπως ίσως γνωρίζετε, οργανωτικά δεν ανήκει σε εµάς, αλλά λειτουργεί µε ευθύνη και µε
τις διαδικασίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Και το Υπουργείο Οικονοµικών έρχεται σε αυτήν την τόσο δύσκολη συγκυρία και λέει: «Εγώ δεν ικανοποιούµαι από τον τρόπο
µε τον οποίο γίνονταν οι πληρωµές τα προηγούµενα χρόνια στον
ΟΕΕΚ και θέτω εξ αρχής νέα διαδικασία». Γι’ αυτό υπήρξε η καθυστέρηση µετά το Μάρτιο και γι’ αυτό πέσαµε έξω, αν θέλετε,
σε αυτήν την αρχική µας εκτίµηση, όταν εξασφαλίσαµε τα χρήµατα και πιστεύαµε ότι µπορούµε πιο γρήγορα να πληρώσουµε.
Ποιος µπορεί να πει, λοιπόν, στο Υπουργείο Οικονοµικών, όταν
λέει ότι εγώ θέλω να θέσω διαδικασίες διαφάνειας και ουσιαστικού ελέγχου σε αυτήν τη συγκυρία, ότι δεν πρέπει να το κάνει;
Παίρνετε εσείς την ευθύνη, κύριε Πρωτούλη, και οποιοσδήποτε
Βουλευτής να πει ότι χρήµατα του ελληνικού λαού σε αυτήν την
τόσο δύσκολη συγκυρία πρέπει να δοθούν στα τυφλά, να δοθούν
χωρίς να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, όταν µάλιστα γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά ότι υποθέσεις του παρελθόντος του ΟΕΕΚ
αυτήν τη στιγµή εξετάζονται από εισαγγελείς;
Κατανοώ, λοιπόν, τη µεγάλη αγωνία αυτών των ανθρώπων,
αλλά είµαστε οι πρώτοι και οι µόνοι που προσπαθήσαµε να δώσουµε διέξοδο στο πρόβληµά τους. Αυτή η διέξοδος όµως, πρέπει να δοθεί µε κανόνες και µε διαφάνεια.
Από τη µεριά µου, είµαι ο τελευταίος άνθρωπος, όσο κι αν
πιέζω να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτές οι διαδικασίες,
που θα πω «Να δώσετε χρήµατα χωρίς έλεγχο». Κανέναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών εγώ δεν µπορώ να πιέσω να
βάλει την υπογραφή του για όλα αυτά τα εκατοµµύρια ευρώ
χωρίς να έχει κάνει πρώτα τις διαδικασίες και τους ελέγχους, που
η νοµιµότητα και το δηµόσιο λογιστικό επιβάλλουν και το επιβάλλει και συγκεκριµένη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
Τα χρήµατα βρίσκονται στον κωδικό µας µε ποσοστό διάθεσης
100%. Από εκεί και πέρα, δεν µένει τίποτε άλλο παρά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τις οποίες σας διαβεβαιώνω ότι έχουµε
επιταχύνει όσο πραγµατικά µπορούσαµε.
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Τώρα για όλα τα υπόλοιπα που λέτε, επειδή δεν έχω χρόνο,
ένα µόνο θέλω να σας αναφέρω: Είναι η πρώτη χρονιά που θα
υπάρξει κοινωνικό κουπόνι µε το οποίο οι σπουδαστές θα µπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε ΙΕΚ .
Για τα δηµόσια ΙΕΚ καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων και θα
προηγηθούν τα παιδιά που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα.
Συζητάµε το νέο τεχνολογικό λύκειο, ακριβώς γιατί πιστεύουµε
ότι η κατάρτιση πρέπει να ξεκινά από αυτήν την ηλικία µε ευθύνη
του κράτους και θα συζητήσουµε ξανά τις ειδικότητες. Γι’ αυτό
δώσαµε µέσα από το νόµο τη δυνατότητα στις περιφέρειες,
µόλις οργανωθούν, να λειτουργήσουν εκείνες τα δηµόσια ΙΕΚ,
επιλέγοντας τις ειδικότητες που αρµόζουν στις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της κάθε περιφέρειας αποκεντρωµένα, χωρίς την παρέµβαση και την εξάρτηση του κεντρικού
κράτους και του Υπουργείου Παιδείας.
Κύριε Πρωτούλη, έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα στον
τοµέα της κατάρτισης, γιατί εµείς θεωρούµε ότι είναι ένα πολύ
σηµαντικό εφόδιο. Τα παιδιά µας πρέπει να έχουν πολλές και
εναλλακτικές διαδροµές και είναι καθήκον µας να τους εξασφαλίσουµε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες και προοπτικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Φώφη Γεννηµατά.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1062/11-7-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, σχετικά µε τις εξελίξεις στην υπόθεση της
«SIEMENS».
Την ερώτηση εκ µέρους της Κυβέρνησεως θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Χάρης Παµπούκης και για τον πρόσθετο λόγο ότι
έχει απαντήσει σε δύο ή τρεις προηγούµενες συναφείς ερωτήσεις και του κ. Παπαδηµούλη και άλλων συναδέλφων.
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης έχει το
λόγο, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παµπούκη, το σκάνδαλο της «SIEMENS» αποκαλύφθηκε
εδώ και πέντε χρόνια µε ευθύνη, όχι της ελληνικής Κυβέρνησης
ή της ελληνικής δικαιοσύνης, αλλά ξένων αρχών των Ηνωµένων
Πολιτειών και της Γερµανίας.
Μετά από πέντε χρόνια, το λαϊκό αίτηµα για ανακάλυψη και τιµωρία των υπευθύνων, για να πάνε οι κλέφτες φυλακή, έχει εξελιχθεί σε ένα µεγαλειώδες φιάσκο. Η κυβερνητική πλειοψηφία
καταλήγει ότι όλο το σκάνδαλο της «SIEMENS» ήταν ο Μαρκογιαννάκης και ο Αλογοσκούφης, η Νέα Δηµοκρατία λέει ότι είναι
«πράσινο» το σκάνδαλο και τσακώνονται για τα χρώµατα. Όλος
ο ελληνικός λαός, όµως, µιλά για κουκούλωµα, για φιάσκο.
Υπάρχει, όµως, και το άλλο λαϊκό αίτηµα: Φέρτε πίσω τα κλεµµένα ή ένα µέρος έστω από τα κλεµµένα, κύριε Πρόεδρε. Και
στο σηµείο αυτό θέλω να πω ότι δεκαεπτά χώρες έχουν πάρει
ήδη πίσω από τη «SIEMENS» 1,7 δισεκατοµµύρια.
Τα ερωτήµατα που σας θέτω είναι τα εξής: Μετά από σχεδόν
δύο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, γιατί το
δηµόσιο ακόµα δεν έχει υπολογίσει το ύψος της ζηµίας που έχει
υποστεί; Γιατί δεν έχει κάνει αγωγή αποζηµίωσης, για να ζητήσει
έστω 1 ευρώ; Πότε θα πάρετε απόφαση; Ο κ. Καστανίδης είπε
εδώ: «Έχω έτοιµη την απόφαση για την επιβολή προστίµου προς
υπογραφή». Όµως, ούτε αυτό δεν γίνεται.
Η εξεταστική επιτροπή, µε πρόταση των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ, υπολόγισε το ύψος της ζηµίας του δηµοσίου σε 2 δισεκατοµµύρια. Σας ερωτώ: Έστω και µε καθυστέρηση θα πάρετε
κάτι πίσω; Είσαστε διατεθειµένοι να συµβιβαστείτε, παίρνοντας
ένα ποσό, πολύ µικρότερο από τα 2 δισεκατοµµύρια, της τάξης
των 200 εκατοµµυρίων ευρώ όπως διαβάζω, δηλαδή δέκα φορές
παρακάτω απ’ ό,τι ζητούν οι δικοί σας Βουλευτές, και να βολευτείτε;
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Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είχε δεσµευθεί, όταν ανέλαβε Πρωθυπουργός, ότι θα
θέσει και το θέµα της «SIEMENS» και τα ονόµατα και την επιστροφή κλεµµένων σε πολιτικό επίπεδο και στην κ. Μέρκελ. Είκοσι µήνες µετά, έχετε να µας πείτε εάν διεκδικήσατε και στο
πολιτικό επίπεδο στοιχεία γι’ αυτό το θέµα και αποζηµιώσεις ή
θα γίνει και αυτό το θέµα σαν τις γερµανικές αποζηµιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Παρακαλείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χάρης Παµπούκης να λάβει το
λόγο, προκειµένου να απαντήσει στον ερωτώντα συνάδελφο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θυµίσω ότι η σύνθετη υπόθεση της «SIEMENS»
ήρθε στο Κοινοβούλιο και ξεκίνησε η διαδικασία της εξεταστικής
επιτροπής -γιατί τα πράγµατα έχουν µία θεσµική συνέχεια- µε
πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως, η οποία ανταποκρίθηκε σε µία
προεκλογική της δέσµευση.
Ήθελα, επίσης, να θυµίσω ότι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα έχω
καταθέσει έγγραφο, κύριε Παπαδηµούλη, µε το οποίο εξηγώ
αναλυτικά το ύψος των αποζηµιώσεων οι οποίες δόθηκαν στις
διάφορες χώρες κα πρέπει να σας πω ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες, που ήταν προφανώς το σκάνδαλο µε τις µεγαλύτερες οικονοµικές επιπτώσεις, από τη σύνθετη υπόθεση της «SIEMENS»
αυτό το ποσό ήταν 475 εκατοµµύρια δολάρια.
Θέλω, επίσης, να σχολιάσω αυτό το οποίο είπατε για την εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή. Δεν προχώρησε η εξεταστική
επιτροπή σε προσδιορισµό της ζηµίας. Δεν θα µπορούσε, εξάλλου, να προχωρήσει σε προσδιορισµό της ζηµίας. Έκανε µία
εκτίµηση. Προφανώς, αυτό το ποσό έχει λεχθεί, όχι κατά τρόπο
σπουδαίο, περιγραφόµενο στα 2 δισεκατοµµύρια, αλλά για λόγους οι οποίοι αφορούν την ψυχολογία της υπόθεσης. Όταν
όµως τα πράγµατα µπορούν να κριθούν και να εκτιµηθούν δικαστικά και όταν εκπροσωπείται η πολιτεία, τότε θα πρέπει να
υπάρχει µία πολύ µεγάλη σοβαρότητα και, κυρίως, µία νοµική
τεκµηρίωση.
Θα ήθελα να προχωρήσω τώρα σε συγκεκριµένες απαντήσεις
στα συγκεκριµένα ερωτήµατα που έχετε κάνει. Πρώτον, έχει
προσδιοριστεί σήµερα το ύψος της ζηµίας του ελληνικού δηµοσίου; Μου έχετε δώσει τη ευκαιρία και έχω ξαναεξηγήσει ότι
αυτό που λέµε «ζηµία του ελληνικού δηµοσίου» είναι κάτι σύνθετο, το οποίο αφορά το εν στενή εννοία δηµόσιο. Μιλάµε για
την ηθική βλάβη αφ ενός και αφ ετέρου για µία διαδικασία η
οποία εκκρεµεί σε διεθνή διαιτησία. Άρα, το δηµόσιο ήδη διεκδικεί ό,τι είναι να διεκδικήσει. Μπορεί να κερδίσει -δικαστική διαδικασία είναι, διαιτητική- µπορεί και να χάσει. Ο κ. Τζαβάρας
γνωρίζει την υπόθεση και βλέπω ότι τον ενδιαφέρει.
Όσον αφορά το θέµα της ηθικής βλάβης του δηµοσίου, όπως
ξέρετε καλά, αυτό δεν υπόκειται σε κάποιο προσδιορισµό. Η
ηθική βλάβη είναι εκτίµησις. Εκτιµάς πόσο έχει τρωθεί, τρόπον
τινά, η προσωπικότητα, η φήµη, η αξιοπιστία της πολιτείας από
διάφορες πρακτικές. Αυτό που µπορώ να σας πω είναι ότι αυτό
το κεφάλαιο της «αξιώσεως» βεβαίως και έχει τεθεί.
Στο ερώτηµα εάν έχει καταθέσει η ελληνική Κυβέρνηση
αγωγή, νοµίζω ότι αντιληφθήκατε από το νόηµα της απαντήσεώς
µου ότι η αγωγή είναι απλή στην κατάθεση. Πρέπει, όµως, όταν
την ασκεί µία πολιτεία, το κράτος να έχει ορισµένα εχέγγυα, θα
έλεγα, πολύ µεγαλύτερα από το µέσο όρο. Άρα, το εάν τεχνικώς
νοµικά είναι δυνατή ή δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο των άρθρων
57, 59, 914, 909 κ.λπ. του Αστικού Κώδικα, αυτό είναι ένα θέµα
το οποίο θα µου επιτρέψετε να µην αναπτύξω εδώ. Πάντως, να
ξέρετε ότι έχουν ασχοληθεί -µεταξύ άλλων, και εγώ- νοµικοί οι
οποίοι γνωρίζουν, είναι εγγράµµατοι.
Ήθελα, όµως, να σας πω ότι ο τρόπος µε τον οποίο µπορείς
να διεκδικήσεις µία αξίωση δεν είναι µόνο η αγωγή, υπάρχουν
και άλλοι τρόποι. Το ζήτηµα είναι αυτό στο οποίο επικεντρωθήκατε, εάν θα έρθει µέρος της ζηµίας –ας το πω έτσι, για να µη
χρησιµοποιήσω οξείς όρους- πίσω στον ελληνικό λαό, στο δηµόσιο ταµείο. Αυτό το στόχο κυνηγάει η Κυβέρνησις και θα έλεγα
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ότι η προσήλωσις εις το µέσο έχει µία, εάν θέλετε, δευτερεύουσα
σηµασία, θα κριθεί από το στόχο.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι τα 200 εκατοµµύρια, στα οποία
αναφερθήκατε, είναι ένα ποσό το οποίο θα είναι το δεύτερο µεγαλύτερο ποσό, εάν επιτευχθεί, και εξάλλου η Βουλή θα το κρίνει. Η Βουλή θα αποφασίσει αν θα το πάρει ή δεν θα το πάρει.
Μπορεί να πει κανείς «συνεχίζω αντιδικίες». Αυτά είναι προφανώς
ελεύθερα και θα τεθούν στην κρίση της Βουλής.
Αυτή η προσπάθεια είναι να µπορεί κανείς να έχει µία βάση,
την όσο το δυνατόν σοβαρότερη και πρέπει να σας πω ότι από
το έγγραφο που έχω καταθέσει στη Βουλή –είναι αναλυτικότατο
και αφορά όλες τις περιπτώσεις- αυτό το ποσό θα ήταν ήδη ένα
σηµαντικό ποσό. Και µένω εδώ.
Δεν συµµερίζοµαι καθόλου την αντίληψη ότι οι Βουλευτές εκτίµησαν ελευθέρως –και το «ελευθέρως» το λέω επιεικώς- πάντως
όχι µε νοµική τεκµηρίωση ότι είναι 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα
µπορούσαν να είχαν πει 3,4 ή και 8 δισεκατοµµύρια.
Τα νούµερα µπορούν να πέσουν στο τραπέζι εύκολα, το ζήτηµα είναι τι βοηθάει στην επίτευξη του αποτελέσµατος. Θα συµφωνήσω, όµως, µαζί σας ότι πρέπει η Κυβέρνηση και θα πρέπει
όλοι µας να επιτύχουµε µέρος της αποζηµίωσης όλων µε τις δυνατές καλύτερες συνθήκες γιατί, όπως σωστά είπατε, υπάρχει
το ποινικό σκέλος, του οποίου φυσικά συνεχίζεται η διερεύνηση
–και ο συνάδελφός µου ο κ. Σαχινίδης, πριν από λίγο καιρό σας
είχε εξηγήσει ότι, βεβαίως, η ελληνική πολιτεία παρίσταται ως
πολιτικός ενάγουσα στις ποινικές διαδικασίες- αλλά υπάρχει,
όπως σωστά λέτε, και το αστικό µέρος στο οποίο είπαµε ότι θα
κριθούµε εκ του αποτελέσµατος.
Το γραφείο Hogan Lovells LLP εργάζεται κανονικά και συνδράµει µια σειρά ενεργειών, οι οποίες είναι σύνθετες: Αφορούν θέµατα τα οποία είναι κυρίως νοµικά, θέµατα τα οποία αφορούν και
το εφαρµοστέο δίκαιο, διότι υπάρχουν θέµατα νοµικά πολύ σύνθετα στα οποία βεβαίως, χρήζει –και γι’ αυτόν το λόγο εξάλλου
προσελήφθη- και ειδικής γνώµης.
Ζητάτε επίσης, µία απάντηση στο πότε θα επιλυθεί το διοικητικό. Όπως ξέρετε ο κ. Καστανίδης –ο νυν Υπουργός Εσωτερικών
και τέως Υπουργός Δικαιοσύνης- είχε αναγγείλει ότι θα επιβάλει
ένα πρόστιµο. Αυτό το πρόστιµο έχει ακολουθήσει µία διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι µία διοικητική πειθαρχική διαδικασία
στην οποία έχουν κληθεί µάρτυρες, έχουν απαντήσει κ.λπ.. Καταλαβαίνετε βέβαια, ότι σε µία σύνθετη υπόθεση µε ένα σύνθετο
υπόµνηµα ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης χρειάζεται ένα εύλογο
διάστηµα για να µπορέσει να αξιολογήσει αυτήν τη διαδικασία,
διότι –επαναλαµβάνω- γενικά το δηµόσιο όταν ασκεί νοµικά δικαιώµατα, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι δεν
αρκεί να τα γράψει κανένας, πρέπει να σταθούν στα δικαστήρια.
Η Κυβέρνηση δεν είναι δικαστικώς ανέλεγκτη. Δεν µπορεί ο
κάθε Υπουργός να γράψει οτιδήποτε. Αυτό όµως, που µπορώ να
σας διαβεβαιώσω, είναι ότι η πρόθεση υπάρχει και µετά την εξέταση υποθέτω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα προχωρήσει σε
αυτήν την ενέργεια.
Τελειώνω, λέγοντας ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα. Το χρονοδιάγραµµα, κύριε Παπαδηµούλη, είναι απλό. Η Κυβέρνηση έχει
ήδη κλιµακώσει τις ενέργειες. Το ζήτηµα δεν είναι πότε κλιµακώνουµε –κλιµακώνουµε ήδη- αλλά το ζήτηµα είναι πότε θα κορυφωθούν και αυτό σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα αργήσει να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο ερωτών συνάδελφος κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης έχει το
λόγο, για να δευτερολογήσει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ανατρίχιασα, κύριε Υπουργέ, ακούγοντας την απάντησή σας. Χρόνια τώρα µιλάτε ως Κυβέρνηση για το µέγα σκάνδαλο της «SIEMENS». Και γίνατε
Κυβέρνηση εγκαλώντας την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
–και σωστά- ότι κουκούλωνε το σκάνδαλο της «SIEMENS».
Σήµερα, µετά από δύο σχεδόν χρόνια διακυβέρνησης και µηδενικό πρακτικό αποτέλεσµα στη διαλεύκανση του σκανδάλου,
στην τιµωρία των υπευθύνων και στην επιστροφή έστω µέρους
των κλεµµένων, εξαφανίστηκε ο όρος «σκάνδαλο» από την απάντησή σας. Μιλήσατε πολλές φορές για σύνθετη υπόθεση.
Ξαφνιάστηκα επίσης, παράξενα, ενοχλήθηκα γιατί πετάξατε
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στα σκουπίδια, όχι µία δική µου αξιολόγηση, αλλά την αξιολόγηση των δέκα Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ο Γιώργος Παπανδρέου όρισε να εκπροσωπήσουν το κόµµα σας στην εξεταστική
επιτροπή. Αυτοί µας πρότειναν εκτίµηση ζηµίας 2 δισεκατοµµυρίων. Και το πετάξατε στα σκουπίδια, έτσι υποτιµώντας το.
Όσο σας άκουγα να µου λέτε µε νοµικά επιχειρήµατα και καλά
ελληνικά ότι το καλό πράγµα αργεί να γίνει, ξέρετε τι σκεφτόµουνα; Μία άλλη παροιµία: «Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, χίλιες
µέρες κοσκινίζει»! Εκεί είσαστε.
Μπορείτε να µου εξηγήσετε γιατί τόσα χρόνια, µε ευθύνη και
δική σας και των προηγούµενων, το δηµόσιο δεν έχει υπολογίσει
το ύψος της ζηµιάς; Δεν έχει υπολογίσει το ύψος της ζηµιάς ο
ΟΣΕ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα νοσοκοµεία, το κράτος για το C4I. Πώς
πάτε στο εδώλιο τον Μαρκογιαννάκη για το C4I µε µία πρόταση
που λέει ότι το δηµόσιο ζηµιώθηκε περίπου 250 εκατοµµύρια
ευρώ και εσείς δεν έχετε υπολογίσει το ύψος της ζηµιάς; Πώς
πάτε τον Αλογοσκούφη στο εδώλιο, λέγοντας ότι το δηµόσιο
υπέστη µια ζηµιά πάνω από 250 εκατοµµύρια ευρώ;
Εκατόν οκτώ Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την υπέγραψαν, µόνο η
Κυβέρνηση έµεινε απέξω. Δεν µπορεί να έχετε δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Όταν είναι να πάρουµε πίσω τα κλεµµένα, να λέτε ότι
δεν µπορούµε να υπολογίσουµε τη ζηµιά και όταν θέλετε να µετατρέψετε ένα γαλοζοπράσινο σκάνδαλο σε γαλάζιο, να υπολογίζετε το ύψος της ζηµιάς και να το προσωποποιείτε σε δύο
πρόσωπα. Ποιον πείθετε µε αυτά;
Και να σας πω και κάτι ακόµη; Επειδή είστε και νοµικός, υπάρχει απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου, τελεσίδικη, η
οποία στο σκεπτικό της λέει ότι για χρόνια η «SIEMENS» χρηµατοδοτούσε παράνοµα τα κοµµατικά ταµεία της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε το 2% του τζίρου. Αυτό αποτελεί παραβίαση του νόµου περί χρηµατοδότησης των κοµµάτων και τα
κόµµατα τα ένοχα, αφού γίνει η εξέταση και διαπιστωθεί και από
τις αρµόδιες ελληνικές αρχές αυτή η παράβαση, τιµωρούνται µε
περικοπή γι’ όλα τα χρόνια που έπαιρναν παρανόµως λεφτά,
κατά το 50% της κρατικής χρηµατοδότησης.
Μπορείτε να µου πείτε τι κάνατε ως ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση –
και η Νέα Δηµοκρατία, αλλά τώρα εσάς ερωτώ- για να ψάξετε
τους «σκελετούς» της παράνοµης χρηµατοδότησης των κοµµατικών ταµείων; Αντί να πάρετε πίσω από τη «SIEMENS» τα λεφτά,
αντί να ψάξετε το σκέλος «κοµµατικά ταµεία», αντί να έχει κάτσει
έστω ένας στο εδώλιο είτε πολιτικός είτε κρατικός αξιωµατούχος
–διότι ούτε ο κ. Τσουκάτος έχει κάτσει στο εδώλιο, ούτε ο κ.
Σκαρπέλης έχει κάτσει στο εδώλιο, που δεν προστατεύεται από
το νόµο περί ευθύνης Υπουργών- ξέρετε τι κάνετε; Πρόσφατα
δώσατε και επιχορήγηση στη «SIEMENS».
Με απόφαση του ΟΑΕΔ, κύριε Πρόεδρε, πολύ πρόσφατα –της
διοίκησης που έχει διορίσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- επιδοτήθηκε η «SIEMENS ΕΛΛΑΣ» µε το ποσό των 658.000 ευρώ προς
επίρρωση και ενίσχυση των ευαγών και πολύ ωραίων σκοπών
της!
Θα µας εξηγήσετε κάποια στιγµή, γιατί στη Νιγηρία είχαν
χρόνο να στείλουν κρατικούς αξιωµατικούς και πολιτικούς φυλακή και είχαν χρόνο να εισπράξουν και λεφτά, είχαν χρόνο στο
Κουβέιτ να εισπράξουν λεφτά, είχαν χρόνο στη Βενεζουέλα να
εισπράξουν λεφτά από τη «SIEMENS» και εµείς ακόµη είµαστε
στο «θα» και στο «περίµενε»;
Απαντήσεις, κύριε Παµπούκη. Το γεγονός ότι έρχεστε συχνά
και µου λέτε τα ίδια µε λίγο διαφορετικές φράσεις, δεν σηµαίνει
ότι είναι πειστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χάρης Παµπούκης έχει το λόγο,
για να δευτερολογήσει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Παπαδηµούλη, δεν ήταν η πρόθεσή µου –σας διαβεβαιώνω- να σας
προκαλέσω την αίσθηση της ανατριχίλας. Αλλά πρέπει να σας
πω πως ούτε δυσκολεύοµαι να µιλήσω για ένα σκάνδαλο, αν
αυτό σας ικανοποιεί.
Σ’ αυτό όµως, στο οποίο θα µου επιτρέψετε να επιµείνω είναι
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ότι σε αυτές τις χώρες στις οποίες αναφερθήκατε –κι εάν υπάρχει χρόνος ικανός κοινοβουλευτικά, µπορεί να τις πάρουµε µίαµία- θα δείτε ότι αυτό ήταν προϊόν πολλές φορές πολυετών
ενεργειών και πάντως δεν ήταν εφικτό προτού ολοκληρώσει η
εξεταστική επιτροπή της Βουλής να προχωρήσει οιαδήποτε
ενέργεια. Θα ήταν µία πολιτειακή αταξία και µία επί της ουσίας
αταξία. Εδώ, βλέπω ότι κακώς επικαλείστε κάτι το οποίο ασφαλώς δεν συνιστά νοµικά µία αξιολόγηση όσον αφορά τη ζηµία ή
όπως το λέτε, εκτίµηση. Και είναι εκτίµηση –σας επαναλαµβάνωµε το µάτι, διότι αυτή η εκτίµηση δεν θα σταθεί πουθενά σε κανένα δικαστήριο, αν έπαιρνε τη µορφή αγωγής. Πουθενά δεν
µπορεί να σταθεί, ακόµα και στα δικά µας δικαστήρια. Δεν θα
στεκόταν σε κανένα νοµικό σύστηµα. Είναι γνωστό πώς υπολογίζεται και πώς προσδιορίζεται η ζηµία κατά το αστικό δίκαιο.
Λοιπόν, δεν λέω τα ίδια και τα ίδια. Λέω τα ίδια και τα ίδια, όταν
µου επαναφέρετε τα ίδια και τα ίδια, διότι, πράγµατι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και σας διαβεβαιώνω ότι δεν επιθυµώ ο µεταξύ µας
διάλογος να είναι ένας διάλογος κωφών. Τα τζάµπα λιοντάρια
οδηγούν στα διεθνή ρεντίκολα. Όταν ενεργεί η ελληνική πολιτεία, θα πρέπει να έχουµε διασφαλίσει ότι θα µπορεί να επιτύχει
αποτελέσµατα. Δεν αντέχω τα λιοντάρια στην αρχή και τα ρεζίλια
στο τέλος. Άρα, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσω έναντι αιτηµάτων, τα οποία δεν έχουν την απαιτούµενη σοβαρότητα. Έτσι, αντιλαµβάνοµαι το καθήκον µου.
Τώρα, έρχοµαι σε µία σειρά από ζητήµατα.

13763

Αναφερθήκατε στο Ειρηνοδικείο του Μονάχου. Η διαδικασία
ήταν κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Δεν ενείχε µέσα δικαιοδοτική
κρίση. Ήταν µε βάση τις δηλώσεις. Είναι γνωστά αυτά, αλλά δεν
θέλω να πω περισσότερα, διότι δεν πρέπει να πω περισσότερα
όσον αφορά την υπόθεση στην ουσία της και δεν είναι εξάλλου
και δική µου δουλειά να το κάνω.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά θα κριθούν από τα αποτελέσµατα. Και είπατε για τη Νιγηρία και το ποσό το οποίο, εν πάση
περιπτώσει, διεκδικήθηκε στο παγκόσµιο σκάνδαλο της
«SIEMENS», διότι περί σκανδάλου πρόκειται, δεν έχω δυσκολία
να το πω αυτό και να το φωνάξω, αλλά να έχει αποτέλεσµα. Δεν
είναι µόνο να το φωνάζουµε, διότι τότε διεγείρουµε χωρίς αποτέλεσµα, ενώ η ευθύνη όλων µας είναι αυτή.
Και θα σας πω, κύριε Παπαδηµούλη, επειδή εκτιµώ την σοβαρότητά σας, ότι εδώ ανοικτά σας προκαλώ να µε συνοδεύσετε
σε όλες αυτές τις επαφές, διακοµµατικά, και να τα ζήσετε δίπλα
µου και αν µπορείτε να συµβάλλετε, θα είναι ευχαρίστησή µου,
διότι κοινός τόπος, όλη µας η προσπάθεια είναι να φέρουµε πίσω
µέρος της ζηµίας γιατί αυτή είναι η απαίτηση ενός ελληνικού
λαού, ο οποίος δοκιµάζεται σκληρά.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Παµπούκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών»».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 7-7-2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι εκ µέρους της
Νέας Δηµοκρατίας µε επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζεται για τη σηµερινή συνεδρίαση και συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής του Νοµού Τρικάλων κ.
Νικόλαος Λέγκας.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει κατά την συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Νίκο Παπακωνσταντίνου.
Οµοίως ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
ορίζει για τη σηµερινή συνεδρίαση και συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Παύλο Μαρκάκη.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξης Τσίπρας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζει για τη σηµερινή συνεδρίαση
και συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυροπάνος Μαργέλης.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα αφορά στην κύρωση της από 9 Μαΐου
2011 πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία
διενεργήθηκε η πρόσφατη απογραφή του πληθυσµού και των
κατοικιών της χώρας µας. Με την ψήφιση του προτεινόµενου
σχεδίου νόµου, ουσιαστικά ολοκληρώνεται το νοµικό πλαίσιο που
απαιτείται για την πραγµατοποίηση της απογραφής. Με την αναφερόµενη πράξη τίθεται το πλαίσιο υλοποίησης της απογραφής
και καθορίζονται οι µεταβλητές και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν καθώς και οι διαδικασίες και όλα τα θέµατα που σχετίζονται
µε την τήρηση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων.
Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η διενέργεια της γενικής απογραφής κατοικιών και πληθυσµού δεν πραγµατοποιήθηκε το
χρονικό διάστηµα από 30-3-2011 έως 13-4-2011, όπως αρχικώς
είχε προβλεφθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’
αριθµόν 9/2011 πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπήρχε ένα πρόβληµα µε την έγκριση του διαγωνισµού
που έγινε για την προµήθεια των εντύπων και τη διακίνηση της.
Αυτό είναι το θέµα.
Για να αντιµετωπιστεί, λοιπόν, αυτή η καθυστέρηση, για να καλυφθεί η ανάγκη διενέργειας της γενικής απογραφής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη διενέργεια της απογραφής των
κτηρίων που έγινε από 1-2-2011 έως 28-2-2011 προκειµένου τα
στοιχεία της απογραφής κτηρίων να είναι αξιοποιήσιµα ως συγκρίσιµα απογραφικά δεδοµένα στην απογραφή πληθυσµού και
κατοικιών και για να λάβουµε, τέλος, υπ’ όψιν µας την απόφαση
52/5-5-2011 της Αρχής Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προχωρήσαµε στην έκδοση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώνουµε µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα.
Όπως γνωρίζουµε οι απογραφές πληθυσµού αποτελούν την
καθολική αποτύπωση των δηµογραφικών, οικονοµικών και κοινωνικών στοιχείων του πληθυσµού µιας χώρας. Στοχεύουν στον
προσδιορισµό των βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν την
πλήρη εικόνα ενός πληθυσµού και συνιστούν εκτεταµένη και σύν-

θετη στατιστική εργασία, η οποία απαιτεί άριστο οργανωτικό
σχεδιασµό στις διάφορες φάσεις υλοποίησής της.
Μπορούµε να πούµε ότι οι απογραφές πληθυσµού αποτελούν
µία µεγάλη επιχείρηση που διεξάγει κάθε κράτος. Για τον λόγο
αυτό σε πολλές χώρες η διαδικασία της προπαρασκευής και οργάνωσης µιας απογραφής ξεκινά από την επόµενη ηµέρα της
διενέργειας της προηγούµενης απογραφής.
Οι απογραφές πληθυσµού αποτελούν το κύριο εργαλείο για
την στατιστική µελέτη της ποσοτικής και ποιοτικής µεταβολής
των χαρακτηριστικών ενός πληθυσµού. Για παράδειγµα, µπορεί
να µελετηθεί συγκριτικά η µετανάστευση, η αστυφιλία, η αύξηση
ή µείωση γεννήσεων, γάµων, θανάτων, η µείωση πληθυσµού ορισµένων περιφερειών και άλλων. Μπορεί να εξαχθούν πολύτιµα
συµπεράσµατα για τη βελτίωση της ζωής του πληθυσµού και την
αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων που δηµιουργούνται
εξαιτίας συγκεκριµένων αλλαγών και συνθηκών.
Η απογραφή πληθυσµού και κατοικιών 2011, όπως αυτή προβλέπεται από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, διενεργείται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε βάση το π.δ. 169/2008, τον
κανονισµό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απογραφές πληθυσµού και στέγασης, το
ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα», τους εφαρµοστικούς κανονισµούς 1201/2009, 519/2010 και 1151/2010 και την υπ’
αριθµόν 1524/14-2-2011 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και
Προστασίας του Πολίτη µε θέµα «Προκήρυξη διενέργειας των
γενικών απογραφών κτηρίων και πληθυσµού κατοικιών κατά τα
έτη 2010-2011», όπως αυτή η απόφαση τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµόν 3794/9-5-2011 κοινή υπουργική
απόφαση.
Κύριο αντικείµενο της απογραφής του πληθυσµού και των κατοικιών είναι η συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν στα δηµογραφικά, οικονοµικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της χώρας µας, τις
συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών και τα χαρακτηριστικά των
κατοικιών τους. Για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπεται να γίνει καταγραφή όλων
των ατόµων που διαµένουν στην ελληνική επικράτεια στον τόπο
µόνιµης κατοικίας τους, δηλαδή στον τόπο της συνήθους διαµονής τους, καταγραφή των νοικοκυριών και της σύνθεσής τους,
των µελών των νοικοκυριών και των δηµογραφικών, εκπαιδευτικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών τους καθώς και των χαρακτηριστικών και των ανέσεων όλων των κατοικιών της χώρας.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς όπως για την χάραξη
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό,
τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαµόρφωση των
απαραίτητων πολιτικών και την ανάληψη δράσεων µε στόχο την
περιφερειακή ανάπτυξη και τη ρύθµιση ποικίλων διοικητικών και
νοµικών θεµάτων, όπως η κατανοµή κρατικών επιχορηγήσεων
στους ΟΤΑ για την εφαρµογή και υλοποίηση ακαδηµαϊκών και
λοιπών ερευνητικών προγραµµάτων, για τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο και για τη δηµιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς
για τη διενέργεια των περισσότερων στατιστικών ερευνών και εργασιών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενεργός συµµετοχή της ανεξάρτητης, πλέον, Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε όλες τις φάσεις της απογραφής διασφαλίζει την υλοποίησή της µε τρόπο
διαφανή, σύγχρονο, αξιόπιστο και ασφαλή. Επισηµαίνουµε εδώ
πως σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 παράγραφος 2 του ν.3832/2010, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θεωρούνται εµπιστευτικά και τηρείται γι’ αυτά το στατιστικό
απόρρητο. Η ΕΛΣΤΑΤ αναλαµβάνει να πάρει όλα τα απαραίτητα
µέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων της απογραφής. Τα όργανα διενέργειας της απογραφής και οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ που αποκτούν πρόσβαση στα ατοµικά στοιχεία
των ερωτηµατολογίων δεσµεύονται από το απόρρητο και έχουν
υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να επιβάλλεται σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων πρόστιµο
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κυµαινόµενο από 10.000 έως 200.000 ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το προτεινόµενο για ψήφιση σχέδιο
νόµου αποτελείται από δύο άρθρα. Με το πρώτο άρθρο κυρώνεται η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου «Διενέργεια απογραφής πληθυσµού και κατοικιών», η οποία περιλαµβάνει συνολικά
πέντε άρθρα.
Με το πρώτο άρθρο της πράξης, ορίζεται το χρονικό διάστηµα
από 10 Μαΐου έως 24 Μαΐου 2011 ως το διάστηµα διεξαγωγής
της απογραφής πληθυσµού και κατοικιών και ως ηµεροµηνία
αναφοράς των στοιχείων για τη διενέργεια της απογραφής ορίζεται η 9η Μαΐου 2011.
Με το ίδιο άρθρο, επικυρώνεται η εφαρµογή των διατάξεων
της υπ’ αριθµόν 1524/14-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης
που αναφέραµε προηγουµένως, µε την οποία προκηρύσσεται η
διενέργεια απογραφής κτηρίων και πληθυσµού για τα έτη 20102011, όπως αυτή η απόφαση τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε
µε την υπ’ αριθµόν 3794/9-5-2011 κοινή υπουργική απόφαση,
καθώς και όσων άλλων πράξεων έχουν εκδοθεί από τα όργανα
που ορίζονται στις συγκεκριµένες κοινές αποφάσεις.
Στο δεύτερο άρθρο της πράξης, ορίζονται όλες οι απαραίτητες µεταβλητές και στοιχεία που πρόκειται να συγκεντρωθούν.
Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν τόσο τον τύπο και το περιεχόµενο
των δελτίων απογραφής όσο και τον τύπο των συγκεντρωτικών
καταστάσεων που πρέπει να συµπληρώσουν οι διενεργούντες
την απογραφή.
Τα δελτία απογραφής και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και είναι, το δελτίο απογραφής κατοικίας νοικοκυριού, το
δελτίο απογραφής ατόµου, η συγκεντρωτική κατάσταση νοικοκυριών, κατοικιών, κατοικούµενων χώρων και συλλογικών καταλυµάτων, το δελτίο απογραφής συλλογικού καταλύµατος, το
δελτίο απογραφής ατόµου συλλογικού καταλύµατος, η κατάσταση φιλοξενούµενων ατόµων κ.λπ..
Ορισµένες από τις µεταβλητές που αποτυπώνονται µε τη
µορφή ερωτήσεων στα δελτία απογραφής αφορούν: στοιχεία
απογραφής κατοικίας, όπως περιφερειακή και δηµοτική ενότητα,
ταχυδροµική διεύθυνση, είδος κατοικίας, περίοδος κατασκευής,
συνολική επιφάνεια, αριθµός δωµατίων κ.λπ., στοιχεία απογραφόµενου ατόµου, όπως ονοµατεπώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ..
Εκτός από τις παραπάνω µεταβλητές, τις οποίες ορίζει ο ευρωπαϊκός κανονισµός 763/2008, έχουν συµπεριληφθεί και πρόσθετα ερωτήµατα κοινωνικής και περιβαλλοντικής σηµασίας για
την κάλυψη συγκεκριµένων πληροφοριακών αναγκών της χώρας:
Ερωτήµατα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ποσοστό απορριµµάτων που ανακυκλώνουν τα νοικοκυριά, τις χρησιµοποιούµενες πηγές ενέργειας, παραδείγµατος χάρη φυσικό αέριο,
πετρέλαιο, ηλεκτρισµός, ηλιακή ενέργεια κ.λπ..
Στο τρίτο άρθρο, προβλέπεται πως η τήρηση όλων των στοιχείων της απογραφής που έχουν συλλεχθεί θα γίνει σε µία ενιαία
βάση δεδοµένων, που θα δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό από
την ΕΛΣΤΑΤ µε τις πιο σύγχρονες πρακτικές των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών για τη λογική και φυσική σχεδίαση της ασφάλειάς της. Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που θα αποθηκευτούν στη βάση δεδοµένων, θα πρέπει να
διαγραφούν το αργότερο µέσα σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία αναφοράς της απογραφής. Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά
δελτία της απογραφής, τα οποία θα πρέπει να καταστραφούν
µέσα στο ίδιο χρονικό διάστηµα.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται να δηµιουργηθεί µε την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος, που θα καθορίζει τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, στατιστικό µητρώο πληθυσµού. Αυτό
το µητρώο περιλαµβάνει ποσοστό µόνο του συνόλου των απογραφόµενων ατόµων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%.
Αποκλειστικός σκοπός της δηµιουργίας του είναι η διενέργεια
δειγµατοληπτικών ερευνών πληθυσµού, κατοικιών και κτηρίων,
µε µονάδα έρευνας το νοικοκυριό ή το άτοµο.
Στο τέταρτο άρθρο, γίνεται αναφορά στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που έχουν εφαρµογή για τη διενέργεια της γε-
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νικής απογραφής του 2011, καθώς και στη νοµοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, εφόσον δεν αντίκειται στις
διατάξεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Στο πέµπτο τώρα και τελευταίο άρθρο της πράξης, όπως και
στο δεύτερο και τελευταίο άρθρο του νοµοσχεδίου που κουβεντιάζουµε σήµερα, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της πράξης
και του νοµοσχεδίου, που είναι η δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κλείνοντας την εισήγησή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να εστιάσω στο εξής: Η απογραφή και τα όποια αποτελέσµατα αυτής θα πρέπει να αποτελέσουν το εργαλείο για ένα
πιο ορθολογικό σχεδιασµό της πολιτικής που πρέπει να εφαρµόσουµε σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
ζωής. Η στατιστική πληροφορία που θα παραχθεί και τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν, δεν πρέπει να αποτελέσουν µόνο
αντικείµενο άγονης κριτικής και απλού σχολιασµού. Οφείλουµε,
ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα µας,
να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που παρέχει η απογραφή, να
δούµε και να αναλύσουµε τα προβλήµατα που θα αναδυθούν,
έτσι ώστε να µπορέσουµε να χαράξουµε καλύτερες, δικαιότερες
και πιο στοχευµένες δηµόσιες πολιτικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαργέλη.
Ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, Βουλευτής Νοµού Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου για την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου, δεν µπορώ να αποφύγω τον πειρασµό να σχολιάσω την επικαιρότητα των τελευταίων ηµερών, κύριε Υπουργέ.
Περιµένατε το έλλειµµα φέτος να πέσει κατά 4% και αντί γι’ αυτό,
εµφανίζει αύξηση στο πρώτο εξάµηνο του 2011 κατά 28%. Εάν
µάλιστα δεν ψαλιδίζατε –και το κάνετε συνεχώς αυτό για να
στρογγυλέψετε τα στοιχεία- το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, το µόνο εργαλείο που υπάρχει για να δώσει κάποια ανάπτυξη και ανάκαµψη, θα αυξανόταν κατά 70%. Ο κόσµος
υποβάλλεται σε σκληρές θυσίες και όµως το έλλειµµα µεγαλώνει. Αν αυτό δεν είναι µάταιες θυσίες σε πολιτικό αδιέξοδο, τότε
τι είναι;
Οι στιγµές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίσιµες και
χρειάζεται από όλους υπευθυνότητα και αλήθεια. Δεν είναι ώρα
για µισόλογα και για µισές αλήθειες. Όπως τόνισε χθες στη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δηµοκρατίας ο Πρόεδρός µας, Αντώνης Σαµαράς, η λέξη «χρεοκοπία» απαγορεύεται στο λεξιλόγιό µας. Δεν τη θέλουµε, δεν τη χρησιµοποιούµε, δεν την επιτρέπουµε καν ως σκέψη. Η εκφορά της και µόνο
µπορεί να έχει καταστροφικά για τη χώρα αποτελέσµατα και
αυτό ισχύει για όλες τις παραλλαγές της και η ελεγχόµενη και η
επιλεκτική και η περιορισµένη. Έχει γίνει όλη η Ελλάδα κάθε
ηµέρα δέκτης οικονοµικών όρων.
Ο κ. Παπανδρέου, κύριε Υπουργέ, εξάλλου µέχρι πρότινος κατηγορούσε όποιους χρησιµοποιούν τη λέξη χρεοκοπία ότι εξυπηρετούν όσους θέλουν να κερδίσουν από την κατάρρευση της
χώρας. Τώρα που τα λέει αυτά ο αρµόδιος Υπουργός, τι έχει να
πει; Ας µην ξεχνάµε πόση ζηµιά έκαναν αυτούς τους είκοσι δύο
µήνες, από την αρχή, οι δηλώσεις περί «Τιτανικού», διεφθαρµένης χώρας, βουλιάζουµε κ.λπ. Είναι το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούσατε.
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε προειδοποιήσει δικαίως ότι µία λεγόµενη επιλεκτική χρεοκοπία µίας χώρας, ακόµη
και αν θεωρηθεί αρχικά πιστωτικό γεγονός από τους οίκους αξιολόγησης, τελικά θα σταµατήσει τη ροή ρευστότητας προς το
τραπεζικό σύστηµα αυτής της χώρας. Οι τράπεζες δεν θα µπορούν να δίνουν οµόλογα που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους ως
εγγυήσεις για να πάρουν ρευστότητα. Τότε η ύφεση θα µεγαλώσει απότοµα, η οικονοµική παράλυση θα ξεπεράσει κάθε προηγούµενη και η υποτιθέµενη επιλεκτική χρεοκοπία θα πάψει
πλέον να είναι επιλεκτική. Και γι’ αυτό θα πρέπει οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί παράγοντες µε σύνεση και αποφασιστικότητα να προσέχουν τι λένε. Και όταν κάποιοι εταίροι µας εµφανίζονται να
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παίζουν µε την ιδέα της επιλεκτικής χρεοκοπίας, εµείς οφείλουµε
να τους πούµε ξεκάθαρα και δυνατά ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί, κύριε Υπουργέ, κάθε φορά κάτι παρουσιάζεται και η
κοινωνία ανησυχεί περισσότερο. Μην ψάχνετε να βρείτε την αιτία
που ο κόσµος κρύβει τα χρήµατά του ή κάποιοι –κακώς κατά την
άποψή µου- τα στέλνουν στο εξωτερικό. Εσείς οι ίδιοι είστε η
αιτία και δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
Βέβαια, ο συνάδελφός µου από την πλευρά της Πλειοψηφίας
έκανε φιλότιµη προσπάθεια προκειµένου να υπερασπιστεί κάποια πράγµατα ανυπεράσπιστα. Βεβαίως και δεν θα επανέλθω
εγώ να σηµειώσω την αξία της απογραφής ιδιαίτερα σήµερα από
πλευράς κοινωνικής, οικονοµικής, από κάθε άποψη για τη χώρα
µας -και όχι µόνο- και για την Ευρώπη. Αν και η ΕΛΣΤΑΤ µετά τη
θεσµοθέτησή της τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής, εν τούτοις
η Βουλή ακόµη δεν ξέρει, κύριε Υπουργέ, αν συνεδρίασε η ΕΛΣΤΑΤ και αν έχουµε κάτι να πληροφορηθεί η Βουλή.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί απευθύνεστε σ’ εµένα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ακούστε. Εγώ απευθύνοµαι στο Κοινοβούλιο. Εσείς θα µε ακούτε. Αλλά θέλω να µε ακούν οι συνάδελφοι µου οι Βουλευτές. Και πρέπει να σας πω, έτσι για να
γνωρίζετε και εσείς, γιατί πρέπει να έχετε την ευθύνη, όταν κάτι
δεν λειτουργεί σωστά, ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει επτά µέλη, το επταµελές διοικητικό συµβούλιο.
Μήπως δεν γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν τη στιγµή έχει
επιβληθεί παραίτηση σε τρία µέλη και έχουν παραιτηθεί; Λέω ότι
έχει επιβληθεί από τον Υπουργό. Ξέρετε ότι παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος. Δεν τον έβαλε η Νέα Δηµοκρατία ούτε άλλο κόµµα
στη Βουλή. Η Κυβέρνηση τον έστειλε στη Διάσκεψη των Προέδρων, έτσι για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πώς ορίζετε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μη µε διακόπτετε. Θα τα πείτε, αν
θέλετε, στην τοποθέτησή σας.
Ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Λογοθέτης, έχει εξαναγκαστεί σε παραίτηση. Είναι και στα δικαστήρια οι υποθέσεις αυτές. Ο εκπρόσωπος της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Συµιγιάννης, έχει παραιτηθεί. Του υποδείχθηκε να παραιτηθεί. Τώρα, αφήστε να µην πω
και τα ονόµατα. Η εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονοµικών, η κ.
Μπαλφούσια, έχει παραιτηθεί και δεν έχει αντικατασταθεί. Και
πρέπει να ξέρετε και να ξέρουµε όλοι ότι η ΕΛΣΤΑΤ για να λειτουργεί νόµιµα πρέπει να παρίστανται τα πέντε από τα επτά
µέλη.
Βέβαια, σας είπα και την προηγούµενη φορά ότι υπάρχει µέγα
πρόβληµα στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ. Εγώ θα καταθέσω κάποια
έγγραφα. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι συνάδελφοί µου, γιατί
µας απευθύνθηκαν κάποιοι άνθρωποι ίσως και εσάς, κύριε εισηγητά της Πλειοψηφίας. Εγώ έχω το µέλος της ΕΛΣΤΑΤ, τον κ.
Σκορδά, ο οποίος λέει επί λέξει: «Η επί µακρόν επιµονή σας στη
διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της αρχής από εσάς ατοµικώς είτε τούτο προβλέπεται από το νόµο είτε όχι, έχει οδηγήσει
την κατάσταση στο απροχώρητο». Και ζητάει ακριβώς να συγκληθεί το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ.
Ξέρετε, η απογραφή µπορεί να θεωρηθεί παράλληλα σαν µια
εν καιρώ ειρήνης πολεµική διαδικασία, όταν γι’ αυτήν την απογραφή κινητοποιούνται, κύριε Υπουργέ, εβδοµήντα χιλιάδες άνθρωποι και έπρεπε να είναι σε διαρκή λειτουργία το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ και εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει µάλλον η ενός ανδρός αρχή του κυρίου προέδρου, προερχοµένου
µάλιστα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Καταθέτω για τα
Πρακτικά την επιστολή που στέλνει το µέλος του διοικητικού
συµβουλίου ως εκπρόσωπος µέλος των εργαζοµένων.
Επίσης, καταθέτω επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής το διευκρινίζω, κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να τα ξέρουµε αυτά
εµείς στη Βουλή- όπου καταλήγει το διοικητικό συµβούλιο των
εργαζοµένων των υπαλλήλων: «Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειές µας, δυστυχώς εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρό πρόβληµα στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ. Θεωρούµε απαραίτητο να
προσδιοριστεί άµεσα συνάντησή σας µε το διοικητικό συµβούλιο». Το είπαµε και στην επιτροπή. Καταθέτω και αυτήν την επιστολή για τα Πρακτικά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και νοµίζω ότι πήραµε όλοι οι εισηγητές και όσοι µίλησαν στην
επιτροπή επιστολή και από την καθηγήτρια πανεπιστηµίου, την
κ. Ζωή Γεωργαντά, η οποία είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ και η οποία πραγµατικά -για να µην καταναλώνω το χρόνο µου περισσότερο- λέει ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν
λειτουργεί, υπάρχει ένα πρόβληµα δυσλειτουργίας. Και αυτό δεν
έχει να κάνει µε κάτι απλό, έχει να κάνει µε πολύ σοβαρό θέµα,
όπως είναι η απογραφή. Ορίστε και αυτό για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Μπούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπατε, κύριε εισηγητά της Πλειοψηφίας, ότι όλο το εµπόδιο
για να φτάσουµε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήταν το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Απλά, για ενηµέρωσή σας να πω ότι η τελευταία απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει πράσινο
φως έχει εκδοθεί στις 3 Μαρτίου και εποµένως από τις 3 Μαρτίου
θα µπορούσε να γίνει κάποια διαδικασία η οποία να ξεπεράσει
τα όποια προβλήµατα.
Να πληροφορηθείτε όµως και κάτι άλλο και να το πληροφορηθεί και το Κοινοβούλιο. Τι αφορούσε αυτή η απόφαση του Ζ’
Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Το διαγωνισµό για την
εκτύπωση των εντύπων. Ξέρετε ποιος εξέδωσε τα έντυπα; Δεν
το ξέρετε. Θα σας το πω εγώ. Τα εξέδωσε η εκτυπωτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΕΛΣΤΑΤ. Για να καταλαβαίνουµε ότι αυτό ούτε καν χρησιµοποιήθηκε, ούτε καν
υπήρξε πρόβληµα όσον αφορά το θέµα αυτό. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, µου είπε ο Υπουργός πριν αρχίσουµε και το είπε και
σε άλλους συναδέλφους, καλοπροαίρετα πάντα, κύριε Υπουργέ,
για το θέµα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων. Πάντα υπήρχε και πάντα υπάρχει πρόβληµα. Όµως
–και δεν αναζητώ εγώ ευθύνη σ’ εσάς, εγώ όµως πρέπει να το
καταγράψω σαν γεγονός- δεν είναι δυνατόν για τόσο σοβαρό
θέµα, για το οποίο κινητοποιείται το κράτος ολόκληρο, για το
οποίο υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να γίνει αυτή η κινητοποίηση, να στέλνουµε ένα έγγραφο, να µην ανησυχούµε για την
απάντηση και να φτάνουµε στις 5 Μαΐου, όπως µου είπατε -δεν
θυµάµαι καλά- να παίρνουµε την απάντηση από την ανεξάρτητη
αρχή. Κάποιος έπρεπε να ανησυχήσει νωρίτερα, να ανησυχήσει
γιατί δεν εδόθη αυτή η απάντηση και να την επιδιώξει. Όλα τα
υπόλοιπα είναι δικαιολογίες. Ξέρετε κάτι; Ξέρετε ότι η απογραφή
έγινε µε έξοδα των ανθρώπων που ανεργία έχουν, αλλά πλήρωσαν τα µολύβια από την τσέπη τους και δεν πήραν 1 ευρώ; Κύριε
Υπουργέ, αυτά είναι τα πραγµατικά δεδοµένα. Πλήρωσαν τη
γραφική ύλη που χρησιµοποίησαν, γιατί κάποιοι έδωσαν και κάποια στυλό τα οποία δεν έγραφαν. Να ξέρετε, δηλαδή, τι εγένετο
στη διαδικασία αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουµε ένα γεγονός σήµερα, να έχουµε το κάρο µπροστά και το άλογο να ακολουθεί.
Δηλαδή, αυτήν τη στιγµή εµείς δεν πειστήκαµε, κύριε Υπουργέ,
ούτε και στην επιτροπή ούτε και τώρα ότι καλύπτεται το άρθρο
44 παράγραφος 1. Δεν βλέπουµε ούτε επείγον ούτε έκτακτο γεγονός. Και πραγµατικά δηλαδή όλα όσα µπορεί να ισχυριστείτε
για επείγοντα και έκτακτα µπορούσαν να µην είναι καθόλου επείγοντα και καθόλου έκτακτα. Και υπάρχει φοβερή ευθύνη του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος µεταχειρίζεται αυτήν την ανεξάρτητη αρχή σαν να είναι µόνος του. Βεβαίως, µετά τις παρεµβάσεις και των εργαζοµένων και τις παρεµβάσεις των ίδιων των
µελών του διοικητικού συµβουλίου, πιστεύω τόσο ο Πρόεδρος
της Βουλής όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών
Υποθέσεων θα καλέσουν το συντοµότερο δυνατόν την ΕΛΣΤΑΤ,
όχι τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ειπώθηκε πριν από µια βδοµάδα, αλλά το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ, για να δούµε
εν πάση περιπτώσει σαν Βουλή που έχουµε και την αρµοδιότητα
τι γίνεται µε όλο αυτό το θέµα.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, αν και η ΕΛΣΤΑΤ µετά τη θεσµοθέτησή της, τελεί υπό την εποπτεία της Βουλής, εντούτοις η
Βουλή ακόµη δεν ξέρει αν συνεδρίασε και αν υπάρχει κάτι που
να πληροφορηθεί η Βουλή. Ο σχετικός νόµος ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2010 και ακόµη δεν έχει εκδοθεί ο κανονισµός λειτουρ-
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γίας και η διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ που συνιστά µάλιστα την κανονιστική πράξη, εκδιδόµενη από την ίδια, που είναι απαραίτητη
για την άσκηση της βασικής της αρµοδιότητας, που είναι το πολύ
σηµαντικό γεγονός της απογραφής.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ ενώ θα έπρεπε να είναι
σε πολεµική, όπως προείπα, ετοιµότητα όλη την περίοδο της
απογραφής, ο πρόεδρός του το αδρανοποίησε απειλώντας κατά
αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία της υπηρεσίας. Συγκέντρωσε
στο πρόσωπό του όλες τις εξουσίες του συλλογικού οργάνου,
µετατρέποντας αυτήν την αρχή από ανεξάρτητη σε αρχή ενός
ανδρός.
Παρ’ όλο που η διενέργεια της απογραφής θα έπρεπε να έχει
εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε
το άρθρο 10 του ν.3832/2010, δεν έγινε ποτέ αυτό. Μάλιστα –
σας το είπα και στην επιτροπή- στα έχοντα υπ’ όψιν, που προτάσσονται της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, θα έπρεπε
υποχρεωτικά –και εδώ υπάρχει µια µεγάλη έλλειψη- να αναφέρεται η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να µου απαντήσετε σχετικά µε αυτό, τι
ακριβώς γίνεται. Ουσιαστικά δεν έγινε αξιοποίηση, προς όφελος
πάντα του ελληνικού κράτους, της συσσωρευµένης εµπειρίας
των αξιόλογων στελεχών που συνθέτουν το διοικητικό συµβούλιο, αλλά και των εργαζοµένων. Έτσι, ενώ το έργο της απογραφής αποτελεί το µεγαλύτερο εγχείρηµα και όλες οι απογραφές
έδιναν ένα πρώτο αποτέλεσµα σε πολύ λίγες µέρες µετά τη λήξη
της απογραφής, εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτηµα, που µας
βάζει σε µεγάλες αµφιβολίες: Έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες
από τη λήξη της απογραφής και δεν έχει ανακοινωθεί ακόµη –
αναζητήστε τι έγινε τις προηγούµενες απογραφές- ο προσωρινός πληθυσµός της Ελλάδος.
Επίσης, εκκρεµούν σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε τον καθορισµό αµοιβής των οργάνων της απογραφής, εκτός έδρας, µετακινήσεις κ.λπ..
Σας τιµώ και σας εκτιµώ, κύριε Υπουργέ. Γνωριζόµαστε και
ξέρω τις προσπάθειές σας. Βέβαια για όσα λέω δεν ευθύνεστε
εσείς και το διαχωρίζω. Αυτήν τη στιγµή, όµως, είστε η πολιτική
ηγεσία. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ο νόµος –γιατί τελικά νόµος θα είναι- θα έπρεπε να έχει γίνει τον Ιανουάριο, τον
Φεβρουάριο. Φέρνετε τώρα, δύο µήνες µετά τη λήξη της απογραφής, τον σχετικό νόµο. Σήµερα ψηφίζουµε το νόµο για την
απογραφή, που ήδη έχει ολοκληρωθεί και για την οποία γνωρίζαµε ότι θα γίνει το 2011. Ξέρετε τι λένε οι έµπειροι εργαζόµενοι
στην ΕΛΣΤΑΤ; Πως από την επόµενη της απογραφής αρχίζει η
προετοιµασία για την άλλη απογραφή. Εδώ τώρα έχουµε όλο
αυτό το µεγάλο κενό.
Εµείς –το είπα και στην επιτροπή- θα ψηφίσουµε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί δεν είµαστε αυτοί που θέλουµε
να ανατρέψουµε τη διαδικασία, η οποία αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη χώρα. Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµάνουµε
όλες αυτές τις αταξίες –την ελαφρότερη λέξη που µπορώ να
χρησιµοποιήσω- οι οποίες έγιναν και οι οποίες φέρνουν πιστεύω
και εσάς σε δύσκολη θέση, αλλά και εµάς ως Βουλευτές. Και
µπροστά σ’ αυτές τις αδυναµίες, παρ’ όλα αυτά είµαστε υποχρεωµένοι να ψηφίσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Με την ευθύνη που έχει η Νέα Δηµοκρατία, θα ψηφίσει αυτήν
την πράξη αφού λάβετε υπ’ όψιν όλες τις επισηµάνσεις και κυρίως την κακή λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία πρέπει το συντοµότερο δυνατό να διορθωθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιο Μπούρα.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έστω και µε περιορισµένο τρόπο να αναφέρω ότι από τη χρονική περίοδο που ψηφίστηκε ο ν.3832, κύλησε αρκετός χρόνος.
Είναι αρκετά σηµαντικό το χρονικό διάστηµα για να πούµε συνοπτικά ότι στέκουν οι διαπιστώσεις που λέγονται για το ρόλο, το

13767

χαρακτήρα και τον προσανατολισµό της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.
Είχαµε κάνει µια τεκµηριωµένη και συνεκτική κριτική και την
περίοδο που ψηφίζονταν ο νόµος. Την περίοδο εκείνη που τα
άλλα πολιτικά κόµµατα ήταν γοητευµένα και θαµπωµένα από τα
ωσαννά της κυβερνητικής αιτιολογικής έκθεσης και που σήµερα
εµβρόντητα περίπου περιγράφουν και µικροδιαµαρτύρονται.
Κατά τη γνώµη µας κι από αυτήν την περίοδο προκύπτει ότι η
ΕΛΣΤΑΤ δεν ήρθε πιο κοντά. Ο έλεγχος από πλευράς της Βουλής
δεν έγινε πιο προσιτός. Τα αθέατα, να το πούµε έτσι, έγιναν πιο
λειτουργικά και πιο έντονα.
Σηµειώνουµε ένα από τα στοιχεία της κριτικής µας που είχαµε
πει τότε κατά την ψήφιση του ν.3832. Οι µέθοδοι, οι κανόνες, τα
πρότυπα ακριβώς και όχι κατά παρέκκλιση -αλλά ακριβώς γιατί
είναι ευρωνοσιακής κοπής και υιοθετούσαν συγκροτηµένα τα
κριτήρια της EUROSTAT- είναι η ρίζα των κακοδαιµονιών της ΕΛΣΤΑΤ. Και αποδεικνύεται ότι τα κριτήρια της EUROSTAT δεν είναι
τίποτα άλλο παρά εργαλεία συσκότισης των κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων, συσκότισης της κοινωνικής πραγµατικότητας και συσκότισης των ίδιων των σχέσεων ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις.
Επιπρόσθετα, κατά την εκτίµησή µας -και ισχυροποιήθηκε και
από τα διαµειφθέντα κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, αλλά και
σήµερα- ισχυροποιείται η εκτίµησή µας ότι δεν συντρέχουν λόγοι
ούτε επείγοντος ούτε απρόβλεπτου και επιτακτικού και µάλιστα
σε υπερθετικό βαθµό, όπως διατυπώνεται στο νοµοσχέδιο για
την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δεν συντρέχουν λόγοι
κατά την άποψή µας τέτοιοι που να τεκµηριώνουν ή να δικαιολογούν την παράκαµψη της κανονικής νοµοθετικής και κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Δεύτερο ζήτηµα. Υπάρχει ένα κατ’ αρχήν σοβαρότατο ζήτηµα,
το θέµα της άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων και η ασφάλιση των εργαζοµένων στην απογραφή, που πραγµατοποιήθηκε
από την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι χαρακτηριστική και η κατάθεση επίκαιρης
ερώτησης από το Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Γιώργο Μαυρίκο στις
10.6.2011, η οποία κατά σύµπτωση δεν έχει απαντηθεί ακόµη.
Κατά τη διάρκεια της απογραφής, που πραγµατοποιήθηκε το
Μάιο του 2011, από την ΕΛΣΤΑΤ, απασχολήθηκαν δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι κυρίως νέοι και άνεργοι. Μόνο στην Αττική ήταν
τριάντα χιλιάδες εργαζόµενοι. Εργάστηκαν χωρίς να έχουν υπογράψει σύµβαση εργασίας, ανασφάλιστοι, µε αµοιβές πείνας.
Κάποιοι από αυτούς εργάστηκαν για τέσσερις µήνες µε 300
ευρώ το µήνα καθαρά. Αυτό το χρονικό διάστηµα µε τα αντίστοιχα ένσηµα που θα έπρεπε να πάρει ο κάθε εργαζόµενος, θα
αρκούσαν για την έκδοση και βιβλιαρίου ασθενείας. Αντίστοιχη
είναι η κατάσταση και για τους απογραφείς που εργάστηκαν για
είκοσι µέρες.
Την ίδια στιγµή που η στατιστική αρχή ως εργοδοσία δεν δίνει
τη δική σας εισφορά για να ασφαλίσει τους εργαζόµενους, κάνει
κρατήσεις κοντά στο 25% πάνω στα δεδουλευµένα. Κρατήσεις
που αφορούν διάφορους οργανισµούς που δεν έχουν σχέση µε
την εργασία των απογραφέων, παραδείγµατος χάριν κρατήσεις
υπέρ του ΟΓΑ ή διάφορους φόρους.
Υπάρχει, λοιπόν, το ζήτηµα τού τι µέτρα θα ληφθούν για την
άµεση καταβολή των δεδουλευµένων όσων εργάστηκαν για την
πραγµατοποίηση της απογραφής και το αν η Κυβέρνηση θα προχωρήσει σ’ όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις ώστε να µην υπάρξει η
παραµικρή περιστολή του δικαιώµατος επιδότησης της ανεργίας, αλλά και για την ασφαλιστική κάλυψη όσων εργάστηκαν
στην ΕΛΣΤΑΤ.
Κορυφώνουµε την αντίθεσή µας στην έγκριση της κύρωσης
της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου και µε τις πρόνοιες του
άρθρου 3. Εµείς και στην επιτροπή εκφράσαµε τη βαθιά µας ανησυχία σ’ ένα τέτοιο βαρύνον και ζωτικό πρόβληµα. Εκφράζουµε,
λοιπόν, την αντίθεσή µας στη δηµιουργία βάσης ηλεκτρονικών
δεδοµένων µε εξατοµικευµένη ονοµαστικοποίηση των απογραφικών στοιχείων. Απ’ όλα όσα ακούστηκαν και στην επιτροπή
αλλά και σήµερα δεν υπάρχει καµµία στατιστική αναγκαιότητα,
ούτε ηθική και κοινωνική νοµιµοποίηση της δηµιουργίας βάσης
ηλεκτρονικών δεδοµένων µε εξατοµικευµένη ονοµαστικοποίηση
των απογραφικών στοιχείων. Εµείς εκφράσαµε τις ανησυχίες
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µας στην επιτροπή. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν δεν διασκεδάστηκαν αυτές οι ανησυχίες µας. Έχουµε τη διατήρηση και τη
λειτουργία της βάσης δεδοµένων για µία τριετία και πολλαπλασιάζονται οι ανησυχίες µας. Απ’ αυτήν την άποψη εµείς επαναφέρουµε και διακηρύσσουµε και απ’ αυτό το Βήµα ότι είµαστε
αντίθετοι σ’ αυτό το βαρύνον ζήτηµα.
Σηµειώνουµε ότι η εξατοµικευµένη ονοµαστικοποίηση των
απογραφικών στοιχείων συνυπάρχει µε το καθεστώς που εγκατέστησε και νοµοθέτησε ο ν.3832, δηλαδή µε το καθεστώς της
ανωνυµίας συνολικά για τους πολίτες και κατόχους µετοχών σε
ανώνυµες εταιρείες και µ’ αυτό που νοµοθέτησε ο ν.3832, µε το
αδιαπέραστο, µη προσβάσιµο και απροσπέλαστο τείχος του βιοµηχανικού-εµπορικού-τραπεζιτικού απόρρητου στο θέµα της
χρήσης των στατιστικών µελετών για τις φορολογικές-ελεγκτικές
αρχές του κράτους.
Αυτά τα ζητήµατα είναι θεµελιώδη και ουσιαστικά για να καταψηφίσουµε το συζητούµενο νοµοσχέδιο. Απλώς σηµειώνουµε
πόσο παράξενη και επιδερµική για την ως τώρα συζήτηση ήταν
και η αντιπολιτευτική κριτική που άσκησε η Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, αποδεικνύεται για
ακόµα µία φορά ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει περίπλοκα πολύ απλά πράγµατα, πολύ σοβαρά θέµατα, προγραµµατισµένες διαδικασίες
όπως είναι η απογραφή του πληθυσµού και των κατοίκων της
χώρας µας που γίνεται κάθε δέκα χρόνια. Η τελευταία απογραφή
έγινε το 2001 και η επόµενη είναι σίγουρο -πρώτα ο θεός- ότι θα
γίνει το 2021. Κατορθώνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση αυτά τα προγραµµατισµένα πράγµατα και αυτές τις σοβαρές υποθέσεις να
τις εξευτελίζει, να τις κάνει περίπλοκες και τελικά να τις φέρνει
σαν εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.
Εδώ όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, αναδεικνύεται και άλλο ένα
θέµα. Κύριε Υπουργέ, µ’ όλη την ειλικρίνεια δεν θέλω να τα βάλω
µε την Κυβέρνηση διότι εδώ έχουµε µια σύγκρουση δύο ανεξάρτητων αρχών. Εσείς αναγκάζεστε να φέρετε µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για την οποία την ευθύνη της υλοποίησης
της απογραφής είχε µία ανεξάρτητη αρχή που λέγεται ΕΛΣΤΑΤ
και η τυχόν δικαιολογία για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
είναι ότι υπεύθυνη είναι άλλη ανεξάρτητη αρχή, η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων. Δύο αρχές δηλαδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά
τους και η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αναγκάζονται να συνεδριάζουν εδώ πέρα για να βρουν άκρη. Έχουµε µεταφέρει, δηλαδή, όλη την αρµοδιότητα του Κοινοβουλίου στις ανεξάρτητες
αρχές οι οποίες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Ένα µεγάλος µέρος της ευθύνης, βέβαια, το έχει
η Κυβέρνηση η οποία έχει βάλει και επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ανθρώπους που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στην
πραγµατικότητα και στα δεδοµένα που τους ανετέθησαν.
Όλα αυτά δηµιουργούν µία µεγάλη αµφισβήτηση για το τελικό
αποτέλεσµα και την εγκυρότητα ενός σοβαρού γεγονότος όπως
είναι η απογραφή του πληθυσµού. Αισθάνοµαι ότι σ’ αυτήν τη
διαδικασία η Κυβέρνηση έκανε µία αγγαρεία. Ξέρω την εργατικότητά σας και έρχοµαι σε δύσκολη θέση να σας βλέπω να προσπαθείτε να παρουσιάσετε ένα γεγονός σαν να είναι επείγον και
απρόβλεπτο ενώ δεν είναι. Απρόβλεπτη και επείγουσα είναι µία
προδιαγεγραµµένη διαδικασία η οποία ξέρουµε ότι γίνεται κάθε
δέκα χρόνια;
Δεύτερον, δεν µπορούσατε κι εσείς να δικαιολογήσετε γιατί
δεν µας προσκοµίστηκαν τα ουσιαστικά έγγραφα. Από τη δική
σας επιµέλεια µπορέσαµε και πήραµε τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη µία ΚΥΑ, όµως τη δεύτερη ΚΥΑ η οποία
υπογράφηκε στις 9/5 δεν την έχουµε πάρει ακόµα. Αν έχετε τη
δυνατότητα µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία της συνεδρίασης, θα
µπορούσατε να µας την προσκοµίσετε ή να µας την προσκοµίσετε από περιέργεια µία άλλη φορά.
Όλοι ψάχναµε στην επιτροπή να βρούµε τον αρµόδιο Πρό-
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εδρο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για να µας εξηγήσει
τι έγινε µε την απογραφή.
Έτσι, λοιπόν, συµφωνώ µε την εισήγηση του συναδέλφου της
Νέας Δηµοκρατίας ότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι
µόνο ανεξέλεγκτη από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά έχει µετατραπεί και σε µία ανεξάρτητη αρχή ενός ανδρός.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ αφ ενός µεν στο σκέλος
της διαδικασίας του σχεδίου νόµου για τη νοµιµοποίηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, όµως θα αναφερθώ και στην
ουσία και στα προβλήµατα της απογραφής, όπως και στα παράξενα φαινόµενα που συµβαίνουν κατά τη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ
διότι, πράγµατι, είναι πολύ παράξενα τα φαινόµενα της λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας.
Εµείς ξεκαθαρίζουµε εξαρχής ότι καταψηφίζουµε το σηµερινό
νοµοσχέδιο που θέλει να νοµιµοποιήσει την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και πρώτα-πρώτα το καταψηφίζουµε για σοβαρούς διαδικαστικούς λόγους.
Για να µην περνάνε µερικά πράγµατα γρήγορα, ασήµαντα και
απλά, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –το είπαµε και στην
επιτροπή- δικαιολογείται στη συνταγµατική τάξη µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Γιατί αυτό; Διότι στην ουσία η εκτελεστική
εξουσία, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση,
υποκαθιστά τη νοµοθετική εξουσία, δηλαδή το έργο της Βουλής.
Αυτό δεν είναι επιτρεπτό χωρίς λόγο και γι’ αυτό το άρθρο 44,
όπως είπε ο κ. Μπούρας, αναφέρει ότι αυτό γίνεται µόνο αν συντρέχουν εξαιρετικές, επείγουσες, απρόβλεπτες και επιτακτικές
ανάγκες, αλλιώς δεν επιτρέπεται.
Εδώ, λοιπόν, πρώτα-πρώτα το µείζον και το απαραίτητο ήταν
να αναφέρει η αιτιολογική έκθεση ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι
η επείγουσα, η απρόβλεπτη και η επιτακτική ανάγκη. Αυτό δεν
αναφέρεται πουθενά στην αιτιολογική έκθεση και εν πάση περιπτώσει αν αναφέρεστε στη δικαιολογία της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων που έδωσε τη γνωµάτευσή της στις αρχές Μάιου,
αυτό δεν είναι απρόβλεπτη ανάγκη. Εποµένως εισάγετε το νοµοσχέδιο αναιτιολόγητα και αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για
να καταψηφιστεί.
Η διαδικασία µε την οποία έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο προσβάλλει για δεύτερη φορά τη Βουλή διότι τώρα η Βουλή που
κουβεντιάζει το νοµοθέτηµα δεν µπορεί να επέµβει, δεν µπορεί
να συµβουλέψει, δεν µπορεί να επεξεργαστεί πώς ένα κορυφαίο
γεγονός για την πατρίδα µας µπορεί να γίνει υπό καλύτερες συνθήκες. Έρχεται, λοιπόν, σε τελευταία ανάλυση η Βουλή να νοµιµοποιήσει κάτι εκ των υστέρων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, εµείς δεν πιστεύουµε
ότι τα έγγραφα που δεν µας δόθηκαν σήµερα ή στην Επιτροπή
Οικονοµικών αποκρύβονται από αµέλεια. Εγώ διάβασα τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι δύο αποφάσεις οι
οποίες απαγόρευσαν στην ουσία την κατακύρωση ενός διαγωνισµού για τα ερωτηµατολόγια και ενώ η πρώτη συνεδρίαση δεν
άφησε να υπογραφεί η σύµβαση, η δεύτερη επέτρεψε την υπογραφή της σύµβασης.
Όταν όµως η απογραφή των κτηρίων έγινε από 1η έως 28 Φεβρουαρίου, πλανάται το ερώτηµα: Με ποια έντυπα έγινε η απογραφή των οικοδοµών και των κτηρίων; Εκείνα τα έντυπα ποια
εταιρεία και ποιος φορέας τα τύπωσε;
Μήπως, λοιπόν, η ΕΛΣΤΑΤ σε συνθήκες πανικού και αδυναµίας
χρησιµοποιεί µορφές εντύπων που αλλάζουν συνεχώς; Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι όλες τις αποφάσεις της επιτροπής
διαγωνισµού τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει µόνο ο Πρόεδρος της
ΕΛΣΤΑΤ και όχι το επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο. Σαν να λέτε,
δηλαδή, ότι πάει µια επιτροπή, κάνει ένα διαγωνισµό, κάνει µια
εισήγηση και δεν πηγαίνει στο δηµοτικό συµβούλιο, στο δήµαρχο. Πηγαίνει ο δήµαρχος µόνος του και αποφασίζει ναι ή όχι.
Αυτό δηµιουργεί κατά την άποψή µου αιτία ακυρότητας.
Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός από τον Αύγουστο που
έχει συσταθεί το συµβούλιο από συνδιάσκεψη των προέδρων,
ακόµα δεν έχει εκδοθεί ο κανονισµός λειτουργίας, ούτε ο κανονισµός διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι µια πράξη κανονιστική που
είναι απαραίτητη. Θα έλεγα ότι είναι απαιτητή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Κανονισµό αυτό σαν απαραίτητη αρµοδιότητα και βασική φυσικό ήταν να υπάρχει και το σηµαντικό
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γεγονός της απογραφής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Ας έρθουµε, όµως, στη δεύτερη ενότητα αυτού καθαυτού του
νοµοσχεδίου και στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Εγώ
δεν θα ασχοληθώ µε τα δυο άρθρα, ούτε µε τα 5 άρθρα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Εξάλλου είναι πολύ τυπικά. Θα
αναφερθώ στα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στην απογραφή
και σε τελευταία ανάλυση στην αξιοπιστία της απογραφής.
Εµείς το λέµε ευθέως: αµφιβάλλουµε για την αξιοπιστία της
απογραφής. Φαίνεται απ’ όσα είπαµε προηγουµένως ότι η απογραφή έγινε βεβιασµένα και µετά από µια αναβολή. Είχε προγραµµατιστεί για τον Απρίλιο και στο τέλος έγινε το Μάιο, χωρίς
καµµιά προετοιµασία.
Οι προετοιµασίες για τις απογραφές γίνονται από τα προηγούµενα χρόνια -για να µην πω από το 2010- από την εποµένη µέρα
της προηγούµενης απογραφής. Οι προµετρήσεις έπρεπε να
προηγηθούν των πραγµατικών µετρήσεων. Πώς θα γίνουν όλα
αυτά, όταν η κοινή υπουργική απόφαση δηµοσιεύθηκε στις
17/3/2011;
Δεύτερον, για το προσωπικό. Αναφέρεται στην ΚΥΑ ποια είναι
τα όργανα των απογραφών: ανώτεροι επόπτες, επόπτες, βοηθοί
επόπτες, τοµεάρχες, απογραφείς, τακτικοί, ειδικοί, εφεδρικοί και
καταµετρητές. Εµένα µου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργέ, µε τέτοια ανεργία στη νεολαία που έχει φτάσει στο 30% πώς προτιµώνται µόνιµοι ή µε σύµβαση υπάλληλοι των δηµοσίων
υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Σε µερικά εξειδικευµένα κλιµάκια να δεχθώ ότι έπρεπε να υπάρχουν έµπειροι υπάλληλοι της
ΕΛΣΤΑΤ θα ήθελα όµως, κύριε Υπουργέ, αν γνωρίζετε να µας
πείτε πόσοι απασχολήθηκαν στην απογραφή, ποιοι εξ’ αυτών
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και πόσοι είναι ιδιώτες. Πόσοι δηλαδή,
χρησιµοποιήθηκαν από τον πίνακα των ανέργων του ΟΑΕΔ. Θα
έχει ενδιαφέρον να µάθουµε γι’ αυτήν την αναλογία µεταξύ δηµοσίων υπαλλήλων και ιδιωτών.
Επίσης, απορίας άξιο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν
πληρωθεί ακόµα. Και αν και οι πιστώσεις έχουν εγκριθεί και για
το 2010 και για 2011 –και είναι γύρω στα 56 εκατοµµύρια- ακόµα
δεν έχει γίνει εκταµίευση των χρηµάτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει
να δοθεί µια προτεραιότητα πληρωµής στα άνεργα παιδιά που
απασχολήθηκαν. Δεν ξέρω τα ακριβή ποσά. Θα είναι ανάλογα
φυσικά µε την ειδικότητα και την ευθύνη του απογραφέα, αλλά
νοµίζω ότι προβλέπονται πολλαπλοί φόροι, προβλέπονται κρατήσεις για τα ταµεία µε αποτέλεσµα τα καθαρά ποσά να µειώνονται σηµαντικά.
Το σηµαντικότερο φαινόµενο που παρατηρήθηκε έχει σαν συνέπεια και την ποιότητα της απογραφής είναι ότι τα σεµινάρια,
που είχαν προγραµµατιστεί να γίνουν το 2010 για ενηµέρωση
των απογραφέων, έγιναν τόσο βιαστικά λίγες µέρες πριν την
απογραφή.
Να πάµε και σε ένα άλλο θέµα της απογραφής: τους µετανάστες. Σήµερα στην πατρίδα µας το κυριότερο στοιχείο της απογραφής έπρεπε να είναι η καταγραφή των µεταναστών είτε
κατοικούν νόµιµα είτε κατοικούν παράνοµα στη χώρα µας. Διατηρούµε σοβαρές αµφιβολίες αν έγινε ακριβής καταγραφή ιδίως
των παράνοµων µεταναστών, καθώς αυτοί δεν έχουν ούτε καν
νόµιµη κατοικία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν έγινε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αλλά και οι νόµιµοι µετανάστες πολύ
δύσκολα άνοιγαν την πόρτα και τα σπίτια τους ιδίως στα µεγάλα
αστικά κέντρα.
Δεν υπήρξε έντονη καµπάνια ενηµέρωσης για να τονιστεί η σηµασία της απογραφής. Επικράτησε περισσότερο η άρνηση και η
φοβία είτε από αντίδραση, είτε γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση στην
πληροφόρηση. Ειδικά για τους λαθροµετανάστες ο αριθµός που
θα παρουσιαστεί θα είναι ουσιαστικά πλασµατικός κα πολύ µικρότερος του πραγµατικού αριθµού. Τις µέρες της απογραφής
συνέβη και το δραµατικό περιστατικό της δολοφονίας του πατέρα για µια φωτογραφική µηχανή και επέτεινε το φόβο για την
εµφάνιση και την απογραφή µεταναστών. Ήταν και αυτός ένας
λόγος για να µην έχουµε έγκυρα στοιχεία της απογραφής.
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Όσον αφορά στα παραµορφωτικά φαινόµενα είναι γνωστό ότι
η απογραφή του πληθυσµού και ο συνολικός αριθµός που έχει
κάθε δήµος συνδέεται µε κρατικές επιχορηγήσεις και κονδύλια.
Αυτά που λαµβάνει κάθε δήµος ανάλογα µε τον πληθυσµό του.
Αυτό όµως, κύριε Υπουργέ, δηµιουργεί παραµορφωτικά φαινόµενα. Δηλαδή, υπάρχει µεταφορά απογραφέων από τη µια πόλη
στην άλλη για να απογραφούν οι ετεροδηµότες ή ακόµα υπάρχουν φαινόµενα άρνησης των κατοίκων να απογραφούν, για να
µπορέσουν να απογραφούν στο δήµο που γεννήθηκαν ή που ψήφισαν.
Ως προς τον εκσυγχρονισµό της απογραφής, νοµίζω ότι ο εκσυγχρονισµός και τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα επιβάλλουν
η διαδικασία να γίνεται ηλεκτρονικά. Θα µπορούσαν να αποσταλούν ερωτηµατολόγια µέσω ταχυδροµείου στους πολίτες, όπως
γίνεται και σε άλλους χώρους, µε την υποχρέωση του πολίτη και
των κατοίκων να τα στείλουν πίσω, αφού τα συµπληρώσουν.
Έτσι θα περιοριζόταν το κόστος της απογραφής µόνο στους µετανάστες οι οποίοι ενδεχοµένως να είχαν και την ανάγκη µετάφρασης της διαδικασίας. Οπωσδήποτε όµως το κόστος απογραφής θα ήταν αρκετά µικρότερο.
Ένας άλλος τρόπος εκσυγχρονισµού είναι να ξαναδεί η στατιστική υπηρεσία, όταν θα γίνει σοβαρή υπηρεσία, το ερωτηµατολόγιο. Υπάρχουν ερωτήσεις που δεν οδηγούν πουθενά, δεν
έχουν καµµία ουσία. Οδηγούν σε στατιστικά λάθη και εξαγωγή
λανθασµένων συµπερασµάτων.
Τη δηµιουργία του στατιστικού µητρώου, µε ένα ποσοστό
40%, τη θεωρούµε θετική. Όµως η έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη µέθοδο δηµιουργίας του µητρώου και χωρίς καµµία
αναφορά στο κόστος επεξεργασίας των στοιχείων µας παραπέµπει πάλι σε λευκές επιταγές που σήµερα δεν είναι αναγκαίες και
δεν είναι ενδεδειγµένες.
Τέλος, έχουµε και µια αξίωση της απογραφής, την ακύρωση,
δηλαδή, των κυρώσεων που προβλέπονται σ’ αυτούς που αρνούνται να απογραφούν. Δηλαδή, αναιρείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της απογραφής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω σήµερα που µιλάµε ότι θα
έπρεπε να έχουµε µερικά στοιχεία της απογραφής. Να είχαµε τα
πρώτα συµπεράσµατα. Υπάρχουν όµως, κύριε Υπουργέ, πληροφορίες ανησυχητικές και στο σηµείο αυτό θα ήθελα, αν έχετε
γνώση να κάνετε και µια δήλωση.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο καταγεγραµµένος αριθµός στην
απογραφή πληθυσµού µαζί µε τους µετανάστες δεν είναι πάνω
από 6,5 εκατοµµύρια. Και προσπαθεί τώρα η Στατιστική Υπηρεσία µε αναλογισµούς και συµβούλους να διορθώσει την κατάσταση. Δεν διορθώνεται. Αν αυτό το γεγονός είναι πραγµατικό
καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για µια τραγική αποτυχία της απογραφής. Όταν ήµασταν 10,6 εκατοµµύρια το 2001, µπορεί να είµαστε σήµερα 6,5 εκατοµµύρια µε τους µετανάστες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό το γεγονός είναι κοντά στην πραγµατικότητα. Και επιβάλλεται γι’ αυτό το λόγο και µόνο µαζί µε εµάς και τα άλλα κόµµατα
να καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο για να γίνει η απογραφή από
την αρχή. Όχι µόνο για να σοβαρευτεί η Κυβέρνηση, όπως ισχυριστήκαµε στην επιτροπή. Αλλά όπως είπε και η κ. Παπανδρέου
στην επιτροπή, «αν επαναλαµβανόταν η απογραφή, πιθανόν θα
ήταν και ολοκληρωµένη». Εποµένως, κάτι ξέρει η Πρόεδρος της
Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων.
Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην ΕΛΣΤΑΤ και θα συµφωνήσω µε το συνάδελφο, κ. Μπούρα. Όλοι ζητήσαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών να υπάρξει µια συνάντηση
µε την ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ. Και όταν λέµε µε την ηγεσία δεν εννοούµε µε τον πρόεδρο, εννοούµε µε το σύνολο του διοικητικού
συµβουλίου που έχει εναποµείνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θεωρώ την πρόσκληση αυτή σήµερα επιβεβληµένη γιατί
ανεξάρτητα από το αν θα ψηφιστεί ή όχι το νοµοσχέδιο, η ανεξάρτητη αρχή λογοδοτεί τώρα στη Βουλή και όχι στο Υπουργείο
Οικονοµικών.
Επειδή, έχει µετατραπεί σε ενός ανδρός αρχή έχουν παραιτη-
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θεί ή έχουν εξαναγκαστεί σε παραίτηση τα τρία από τα επτά µέλη
του διοικητικού συµβουλίου, το διοικητικό συµβούλιο έχει να συνεδριάσει από τον Οκτώβριο του 2010 και δεν υπάρχει, όπως είπαµε, κανονισµός λειτουργίας και διαχείρισης.
Η Βουλή είναι αναγκαίο να επέµβει, πριν συµβούν ανεπανόρθωτα γεγονότα για την αξιοπιστία όχι µόνο της ανεξάρτητης
αρχής έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα στοιχεία
και την αξιοπιστία των στοιχείων του ελλείµµατος και του χρέους.
Τότε η καταψήφιση του νοµοσχεδίου για την απογραφή θα ωχριά
µπροστά στις συνέπειες για την αποτυχία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
Η σηµερινή καταψήφιση από εµάς, τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, είναι µόνο το καµπανάκι, κύριε Υπουργέ. Οι καµπάνες
θα ακολουθήσουν τις επόµενες ηµέρες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ, τον κ. Παύλο Μαρκάκη.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ,
κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, να λάβει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν αναφερθώ στη συζητούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µ’ ένα θέµα
που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, απασχολεί όλο τον ελληνικό
λαό και το οποίο πρέπει να συζητήσει και η Βουλή στην ώρα της.
Αυτήν την καινούργια ορολογία «επιλεκτική χρεοκοπία» το να την
λέει ο Υπουργός Οικονοµικών, στα αγγλικά «selective default» δεν
αλλάζει τα πράγµατα.
Η ουσία του θέµατος είναι ότι µέχρι προχθές όλη η κυβερνητική επιχειρηµατολογία, όλη η κυβερνητική πολιτική, όλη η κυβερνητική προπαγάνδα ήταν στηριγµένη σ’ ένα βασικό επιχείρηµα: ή αυτή η πολιτική, το µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο, ο εφαρµοστικός νόµος, οι άγριες περικοπές µισθών, συντάξεων, οι διαρκείς αυξήσεις φόρων στα κορόιδα που πληρώνουν φόρους ή
χρεοκοπία. Και εµείς σας λέγαµε ότι στην πολιτική του «ή µνηµόνιο ή χρεοκοπία», που υποστηρίζει η Κυβέρνηση σχεδόν ενάµιση χρόνο τώρα µε την επιλεκτική σύµπραξη τµηµάτων της εκ
δεξιών Αντιπολίτευσης -πότε η Νέα Δηµοκρατία, πότε το ΛΑΟΣη πολιτική που παράγεται είναι και µνηµόνιο και χρεοκοπία. Γιατί
δεχτήκατε µια λάθος συνταγή που παράγει ύφεση, που παράγει
ανεργία, γιατί δεχτήκατε τοκογλυφικά επιτόκια και γιατί αρνηθήκατε να διεκδικήσετε έγκαιρα εδώ και ενάµιση χρόνο µια πολιτική
ρύθµιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ελληνικό χρέος ως κοµµάτι του ευρωπαϊκού χρέους, του χρέους της Ευρωζώνης. Και
τώρα εξαιτίας αυτής της λάθος πολιτικής που εφαρµόζεται στην
Ελλάδα, αλλά και εξαιτίας µια λανθασµένης, ελλειµµατικής,
στρεβλής αρχιτεκτονικής του ευρώ και εξαιτίας και µιας ελλιποβαρούς, δογµατικής, νεοφιλελεύθερης οικονοµικής και πολιτικής
ελίτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντί να δει πως θα λύσει τα
προβλήµατα είτε τρέχει πίσω από τους τρεις οίκους αξιολόγησης
είτε κοιτάει το ρολόι της για να δει πότε θα πάει διακοπές, φτάσαµε στο να απλώνεται η φωτιά και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
Σας λέµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση, µας απαγόρευε και µας
εγκαλούσε να µη µιλούµε για αναδιάρθρωση του χρέους, για
«κούρεµα» ενός µέρους του, για µετατροπή ενός µέρους του σε
ευρωπαϊκό, για χαµηλότερα επιτόκια, για µεγαλύτερη περίοδο
αποπληρωµής, για ευρωοµόλογο και έλεγε: «Μη οµιλείτε εις τον
οδηγό, δεν είναι της ώρας αυτά».
Σαν τώρα θυµάµαι τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών και βασικό σας συνεργάτη έως προχθές, κύριε Σαχινίδη, τον κ. Παπακωνσταντίνου, να απαντάει σε ερώτηση του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον Νοέµβριο του 2009 και όταν
εµείς λέγαµε, «ευρωοµόλογο», µας έλεγε, «αυτά δεν είναι ρεαλιστικά».
Το κόστος αυτής της λανθασµένης πολιτικής και της καθυστέρησης ενάµιση χρόνο τώρα το πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο
οποίος νοιώθει -επιτρέψτε µου την έκφραση- και δαρµένος και
κερατάς και θυσίες για τους πολλούς και τους ασθενέστερους
τεράστιες και δεν υπάρχει φως και προοπτική. Κάνουν πάρτι τα
λαµόγια, οι φοροφυγάδες, αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά
τους στην Ελβετία και οι οποίοι θα κερδοσκοπήσουν και στην εν-
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δεχόµενη χρεοκοπία, διότι θα αγοράσουν µαζί µε τους ξένους
συνεταίρους τους κοψοχρονιά τα πάντα.
Θα µου πείτε συζητάµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
περί της κυρώσεως της απογραφής. Σωστά, αλλά η Βουλή πρέπει να είναι ζωντανό Σώµα.
Κύριε Σαχινίδη, µπορείτε να µου εξηγήσετε γιατί -και σωστάο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος, ένοιωσε την ανάγκη
χθες να ενηµερώσει τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συγκάλεσε τον αρµόδιο Κοινοβουλευτικό Τοµέα
του ΠΑΣΟΚ, χθες στις 7:00 το απόγευµα και η Βουλή δεν θα τα
συζητήσει;
Παρακαλώ, όταν έρθετε στο Βήµα, να µας πείτε και για αυτά,
γιατί αγωνιά όλος ο ελληνικός λαός για το που πάει το πράγµα
και οι ψηφοφόροι σας και οι πρώην ψηφοφόροι σας, ακόµη και
οι Βουλευτές σας. Διότι χθες, προχθές πήρατε τα εκατόν πενήντα πέντε «ΝΑΙ» µε το επιχείρηµα: «αν τα κάνουµε αυτά, δεν
έχουµε κανένα πρόβληµα». Μετά άρχισε ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Οικονόµου, να λέει: «Εντάξει µωρέ, τα ψηφίσαµε, αλλά
µη νοµίζετε ότι θα τα κάνουµε» και να τον αδειάζει όλη η υπόλοιπη Κυβέρνηση και ο κύριος Υπουργός να µας λέει: «Ξέρετε
κάτι; Η επιλεκτική χρεοκοπία δεν είναι πλήρης χρεοκοπία και δεν
θα σας πονέσει και πολύ και αν τη λέµε αγγλικά, ούτε γάτα, ούτε
ζηµιά. Ε, δεν είναι έτσι τα πράγµατα! Και το ξέρετε ότι δεν είναι
έτσι γιατί είστε και καλός οικονοµολόγος.
Έρχοµαι τώρα στη συζητούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Ένσταση πρώτη. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου,
κύριε Υπουργέ, είναι ένα εργαλείο, το οποίο πρέπει η εκτελεστική
εξουσία να το χρησιµοποιεί µε εξαιρετική φειδώ υπό εκτάκτους
περιστάσεις, για εξαιρετικές ανάγκες, που έπρεπε να κάνει κάτι
και µετά να το καλύψει και µε νοµοθετική ισχύ.
Είναι η απογραφή του 2011, τέτοια περίπτωση, που ήταν γνωστό από το 2001 ότι το 2011 έχουµε απογραφή; Δεν είναι. Εδώ
έχουµε κατάχρηση ενός δικαιώµατος της εκτελεστικής εξουσίας.
Έµπλεξαν τα πράγµατα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το γνωρίζω.
Μετά ξέµπλεξαν κ.λπ.. Δεν αρκεί, όµως, αυτό για να µας φέρνετε
εκ των υστέρων πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Αν πούµε «ΝΑΙ» σ’ αυτό, είναι σαν να συµπράττουµε σε µια κατάχρηση δικαιώµατος της εκτελεστικής εξουσίας και σε µια υποβάθµιση του ρόλου της Βουλής. Δεν µπορούµε να το κάνουµε.
Δεύτερον. Ποιος την οργάνωσε αυτήν; Η ΕΛΣΤΑΤ, η οποία
ήταν από τα µαργαριτάρια του στέµµατος του κυβερνητικού στο
νοµοθετικό έργο του 2010. Εδώ, πέρα από πολλές ενστάσεις για
το πόσο πρόχειρα, ανοργάνωτα, αποσπασµατικά οργανώθηκε η
απογραφή από την ΕΛΣΤΑΤ, έχω καταγγελίες για το ότι σ’ αυτό
το σχήµα, σ’ αυτό το µαγαζί, σ’ αυτήν την ανεξάρτητη αρχή
πολλά πράγµατα πηγαίνουν στραβά.
Πρώτα απ’ όλα έχει να συνεδριάσει το διοικητικό συµβούλιο
από τον Αύγουστο -έτσι ενηµερώνοµαι, κύριε Σαχινίδη- και ότι
είναι ενός ανδρός αρχή. Όταν φέρατε τη νοµοθετική πρόταση
για την ΕΛΣΤΑΤ και σας λέγαµε: «η παντοκρατορία του προέδρου είναι κίνδυνος», µας λέγατε: «µην ανησυχείτε, όλα θα δουλέψουν σωστά». Και ζητούσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΣΑΤ να
συνεδριάσει το διοικητικό συµβούλιο και εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Υπάρχουν στοιχεία, καταγγελίες, άνθρωποι που µιλούν
και λένε ότι παρά την «ανεξαρτησία» της ΕΛΣΤΑΤ ασκούνταν πιέσεις από τον πρώην Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Παπακωνσταντίνου, για µεγέθη κρίσιµα, όπως το έλλειµµα, το χρέος.
Πείτε µας και γι’ αυτά. Γιατί δεν συνεδριάζει η ΕΛΣΤΑΤ; Γιατί
στελέχη της, όπως ο αντιπρόεδρος εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση; Γιατί αµφισβητείται ακόµη και από ανθρώπους που δουλεύουν στην ΕΛΣΤΑΤ ή δουλεύουν στην Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία η εγκυρότητα στοιχείων; Γιατί παραµένει το φάντασµα
των greek statistics σε πράγµατα που υπάρχουν ακόµη και είναι
σοβαρά;
Έρχοµαι στο θέµα αυτής καθαυτής της απογραφής. Θυµάµαι
στην επιτροπή ότι συµφωνήσατε µε την παρατήρησή µου. Η Ελλάδα στον εικοστό πρώτο αιώνα, στο 2011 έχει τις στατιστικές
που µπορεί να έχει για να τις χρησιµοποιεί ως εργαλείο για την
ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, για την παραγωγή; Τις έχει;
Δεν τις έχει. Αν δείτε τα στοιχεία της EUROSTAT πολλές φορές
δίπλα στη στήλη Ελλάδα υπάρχει ο αστερίσκος «Δεν υπάρχουν
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διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία». Δεν υπάρχουν διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για το πώς αξιοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια
υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης και της µείωσης
της ανεργίας. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για κρίσιµες
επαγγελµατικές ασθένειες, για το τι παράγουµε. Δεν υπάρχουν
στοιχεία που θα µπορούσαν να βοηθήσουν µια πολιτική υγείας
και να συνδέσουν την έρευνα µε την παραγωγή, γιατί δεν υπάρχουν ενοποιηµένα αρχεία, γιατί, γιατί, γιατί…
Δίπλα σε αυτά τα ελλείµµατα ήρθαν να προστεθούν και τα ελλείµµατα του τρόπου µε τον οποίο οργανώθηκε η απογραφή.
Έγινε µια συζήτηση έγκαιρα –διότι πολιτική είναι και η τέχνη του
προβλέπειν- για το τι µπορούµε να βγάλουµε από αυτήν την απογραφή, για το πώς θα πάρουµε στοιχεία χρήσιµα για τη χώρα,
για την ανάπτυξή της και την ίδια ώρα θα θωρακίσουµε και την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων; Δεν θα έπρεπε να γίνει;
Το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι ανεξάρτητη αρχή δεν σηµαίνει ότι
είναι και ανεξέλεγκτη. Η Βουλή την όρισε –η Διάσκεψη των Προέδρων- µε αυξηµένη πλειοψηφία και εποµένως έπρεπε να λογοδοτήσει και να έρθει εδώ εγκαιρότερα και να έχει και την
πρωτοβουλία το Προεδρείο της Βουλής. Ούτε αυτό έγινε.
Αντί γι’ αυτό, υπάρχει πληθώρα ενδείξεων και στοιχείων ότι και
η απογραφή έγινε πρόχειρα και οι άνθρωποι που δούλεψαν για
την απογραφή δεν είναι µόνο ότι θα κακοπληρωθούν -και σε ορισµένους τους µπαίνουν και πρόσθετα κριτήρια- αλλά είναι ότι και
δεν εκπαιδεύτηκαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά σωστά. Αυτό
σε συνδυασµό µε το ότι δεν υπήρξε και µια καµπάνια ενηµέρωσης σωστή, επαρκής του ελληνικού πληθυσµού, αλλά και µε τα
προβλήµατα της ανασφάλειας των µοναχικών νοικοκυριών, των
γερόντων που µένουν µόνοι τους, των ανθρώπων που φοβούνται
να ανοίξουν την πόρτα έχει οδηγήσει και σε ελλιπή και όχι αξιόπιστα στοιχεία. Έπιασαν, δηλαδή, τόπο τα λεφτά που ξοδέψαµε;
Εµείς έχουµε πάρα πολλές αµφιβολίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, στο χρόνο που µου έχει διατεθεί, κυρία Πρόεδρε.
Εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε για τους λόγους που είπα.
Πρώτον, διότι δεν θέλουµε να δώσουµε πράσινο φως σε µια κατάχρηση της αξιοποίησης της έννοιας της πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου. Αυτό δεν στέκει µε τίποτα. Δεύτερον, διότι η ΕΛΣΤΑΤ και στο θέµα της απογραφής δεν δούλεψε σωστά και οφείλει να λογοδοτήσει έστω και εκ των υστέρων για διάφορα
πράγµατα στην Βουλή που την ορίζει. Τρίτον, διότι έχουµε πάρα
πολλές αµφιβολίες και ενστάσεις για τον τρόπο µε τον οποίο οργανώθηκε η απογραφή και εποµένως και για τα αποτελέσµατα
τα οποία παρήγαγε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για την κύρωση της
πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου µε βάση την οποία έγινε η
απογραφή γίνεται πραγµατικά, σε µια ώρα συναγερµού για τη
διαχείριση της κρίσης στην Ευρωζώνη.
Μαίνεται στην Ευρωζώνη ο πόλεµος κατά του ευρώ, πόλεµος
κερδοσκόπων και κορυφώνεται αυτός ο πρωτοφανής –θα έλεγα«αγοραίος» εκβιασµός. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλοι πια
έχουν στραµµένη την προσοχή τους στις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην επικείµενη –δεν θα γίνει φαίνεται αυτήν την
εβδοµάδα, ίσως γίνει την άλλη- Σύνοδο Κορυφής.
Θα µπορούσα να πω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την ηγετική οµάδα της Ευρώπης, που δυστυχώς µπουσουλάει, να δείξει
αντανακλαστικά ενηλίκου και να αποφασίσουν, σε µια συστηµική
κρίση –γιατί περί αυτού πρόκειται, τα λέγαµε κάποιοι από την
αρχή- να δώσουν µια συνολική λύση. Οι φωτιές τώρα από την
περιφέρεια της Ευρωζώνης φτάνουν στον πυρήνα της και απειλείται πυρκαγιά για το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Άγνοια πλέον κινδύνου για τις ηγεσίες δεν νοείται.
Όπως εύστοχα επισηµαίνει ο ξένος Τύπος αυτές τις µέρες, η
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ιστορία δεν θα συγχωρήσει –και πρέπει να το καταλάβουν όσοι
είναι σήµερα στην ηγεσία της Ευρώπης- όσους είναι θεατές
«όταν η Ρώµη καίγεται». Τώρα θα αποδειχθεί, αν υπάρχουν καπεταναίοι στο τιµόνι της Ευρώπης. Τώρα θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι κοντόφθαλµες εσωστρεφείς στοχεύσεις ορισµένων
ηγετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχιζόµενη δυστοκία, νέες αναβλητικότητες και καθυστερήσεις θα είναι πλέον καταστροφικές.
Όσον αφορά την ελληνική Κυβέρνηση -την Ελλάδα θα έλεγα
γιατί περί αυτού πρόκειται- είναι εκ των ουκ άνευ να εφαρµόσουµε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Έχουµε οπωσδήποτε την
υποχρέωση να ανταποκριθούµε µε συνέπεια στην τήρηση των
συµφωνηθέντων, των δεσµεύσεών µας. Δικαιούµαστε όµως,
κύριε Υπουργέ, από την άλλη µεριά, παράλληλα, να απαιτήσουµε
τη συνολική λύση στο πρόβληµα, λύση που θα συµβάλει στη σταθερότητα της Ευρωζώνης και που ασφαλώς περνάει µέσα από
αποφάσεις έµπρακτης αλληλεγγύης για τις χώρες τις αδύνατες
στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Όσον αφορά ιδιαίτερα τη
χώρα µας, πρέπει να βρεθεί λύση που καθιστά –γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος- βιώσιµο το χρέος και ανεκτό το βάρος της
εξυπηρέτησής του.
Για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και το λέω αυτό προς
την Κυβέρνηση και προς όλους µας- τώρα είναι η ώρα της µεγάλης διαπραγµάτευσης, η οποία µπορεί να γίνει πραγµατικά αυτήν
την περίοδο µε ισχυρότατα επιχειρήµατα. Αυτή είναι η άποψή
µου. Διότι απεδείχθη πλέον ότι το πρόβληµα είναι ευρύτερο δεν
είναι η Ελλάδα ούτε µπορεί να είναι η χώρα µας ο αποδιοποµπαίος τράγος. Η Ελλάδα υφίσταται ακριβώς ως περιφερειακή
αδύναµη οικονοµία -όπως και οι άλλες- εντονώτερα τις επιπτώσεις της κρίσης φυσικά και λόγω εσωτερικών αδυναµιών που έχει
στο παραγωγικό της κυρίως και γενικότερα το οικονοµικό της
σύστηµα.
Με το συζητούµενο, νοµοσχέδιο κυρώνεται κατ’ επιταγή του
Συντάγµατος η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που καθόρισε
τα της απογραφής. Ουσιαστικά είναι µια τυπική διαδικασία αφού
έχουν εφαρµοστεί οι ρυθµίσεις. Ταυτόχρονα, όµως, µε αυτές τις
ρυθµίσεις καλύπτεται και η υποχρέωση της χώρας να προσαρµοστεί προς τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισµό που καθόριζε τα
της απογραφής πληθυσµού και στέγασης, τον κανονισµό 763/
2008.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αµφιβολία η απογραφή
του πληθυσµού και της στέγασης, η καθιερωµένη σε τακτά διαστήµατα και από καιρό απογραφή, είναι λίαν απαραίτητη στη
σύγχρονη εποχή, καθώς τα προβλήµατα είναι πιο πολύπλοκα και
τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται µέσα από τα στατιστικά στοιχεία είναι µια στερεή βάση για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών.
Υπό αυτήν την έννοια και δεδοµένης, µάλιστα, κύριε Υπουργέ,
της οικονοµικής κρίσης, τα συµπεράσµατα από την τελευταία
διενεργηθείσα απογραφή θα µας είναι εξόχως χρήσιµα. Αναφέρθηκαν προηγουµένως και άλλοι συνάδελφοι στο αίτηµα και στην
συζήτηση που είχαµε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων
που συζητήσαµε το νοµοσχέδιο και στην απόφαση που καταλήξαµε να ενηµερωθεί η Βουλή από τον επικεφαλής –άκουσα µια
άποψη να έρθουν και τα άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
εγώ δεν θα είχα προσωπικά αντίρρηση- της Στατιστικής Αρχής
και να ενηµερωθεί για δυο θέµατα: Πρώτον, για τα προβλήµατα
που υπήρξαν στην απογραφή και για το πού βρίσκεται η επεξεργασία και τα πρώτα συµπεράσµατα για να έχουµε µια πρώτη εικόνα από την απογραφή και δεύτερο που είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, για τη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ υπό το νέο καθεστώς.
Υπενθυµίζω στους συναδέλφους ότι µε την ψήφιση του ν.
3823/2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή λειτουργεί ως ανεξάρτητη
αρχή και υπό την εποπτεία της Βουλής. Αναφέρθηκα στα προβλήµατα, διότι έχουµε και επώνυµες πληροφορίες, κύριε
Υπουργέ -θα έφτασαν και σε εσάς- από µέλος του διοικητικού
συµβουλίου της επιτροπής ότι υπάρχουν ζητήµατα στη λειτουργία της.
Επί παραδείγµατι, έχω εδώ γραπτό κείµενο, όπου αναφέρεται,
ότι δεν έχει ακόµη εκδοθεί ο κανονισµός λειτουργίας και διαχείρισης, δεν έχει γίνει ολοµέλεια επί επτά µήνες κ.λπ.. Είναι προ-
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βλήµατα, είναι δυσλειτουργίες, που πιστεύω ότι σε µία φάση που
είναι καθοριστικός ο ρόλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για
την αξιοπιστία των στοιχείων θα πρέπει να διευκρινιστούν, να αντιµετωπισθούν και να σταµατήσουν να υφίστανται.
Κυρία Πρόεδρε, έγινε κριτική από την Αντιπολίτευση και στην
επιτροπή και στην Ολοµέλεια, γιατί προσέφυγε σε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η Κυβέρνηση για µία δράση, όπως είναι η
απογραφή, η οποία ήταν προκαθορισµένη µε το π.δ. 168/2008
και προβλεπόταν από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση να
γίνει τον Απρίλιο.
Εκ πρώτης όψεως, θα έλεγε κανείς ότι είναι δικαιολογηµένη η
κριτική, αλλά υπάρχει και η εύλογη αιτία. Προέκυψε καθυστέρηση, η οποία οφείλεται σε δύο διαδοχικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρώτη του Ζ’ Τµήµατος και η δεύτερη της
Ολοµέλειας. Η Ολοµέλεια αναίρεσε την απόφαση του Ζ’ Τµήµατος, όπου το Ζ’ Τµήµα έβαλε κώλυµα για την υπογραφή µίας
σύµβασης ανάθεσης εργασιών, οπότε δεν µπορούσε να προχωρήσει η Κυβέρνηση και έπρεπε να περιµένει την Ολοµέλεια, η
οποία πράγµατι ήρε το κώλυµα. Έτσι υπεγράφη η σύµβαση,
αλλά είχε χαθεί χρόνος και ήταν αναγκαία η προσφυγή σε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου, όπως προβλέπει το Σύνταγµα.
Θα κλείσω µε µία επισήµανση για την αξιοποίηση των επικαιροποιηµένων στατιστικών στοιχείων. Πρέπει να πάµε σε στοχευµένες πολιτικές, όταν µάλιστα ασκούµε περιοριστική πολιτική και
θα τα ασκήσουµε για κάποια χρόνια. Άρα, ιδιαίτερα όσον αφορά
κοινωνικές πολιτικές, που αποτελούν και κοινωνικά αντίβαρα
στην περιοριστική πολιτική, θα πρέπει να πάµε σε στοχευµένες
πολιτικές, για να µη γίνεται σπατάλη πόρων. Και για να µη σπαταλώνται πόροι επί δικαίoυς και αδίκους, χρειάζεται να βασίζονται τα µέτρα σε στατιστικά στοιχεία ώστε να καλύπτουν όσους
πραγµατικά έχουν ανάγκη. Άρα, σ‘ αυτήν τη δύσκολη οικονοµική,
κοινωνική, αλλά και δηµογραφική -γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι γερνά ο πληθυσµός µας- συγκυρία έχουν ιδιαίτερη αξία πραγµατικά στατιστικά στοιχεία, για να προσδιορίσουµε πολιτικές και
µέτρα, µε στόχευση και αποτελεσµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε εδώ προφανώς, γιατί την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την υπέγραψε ο κ. Παπακωνσταντίνου,
άρα σ’ αυτήν τη συζήτηση εκπροσωπείτε εσείς το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ωστόσο, θα ήθελα να µου εξηγήσετε για ποιο λόγο δεν είναι
εδώ και ο Υπουργός Εσωτερικών. Το ρωτώ αυτό για τον εξής
λόγο: Την 1η Μαρτίου 2011 είχα καταθέσει µια ερώτηση σχετικά
µε την προετοιµασία της απογραφής του 2011 νοµίζοντας ότι το
θέµα αφορούσε αποκλειστικά στην ΕΛΣΤΑΤ. Στις 20 Μαρτίου
µου απαντήσατε καταθέτω το έγγραφο για τα Πρακτικά ότι αρµόδιο να µου απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και
πράγµατι µου απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Ντόλιος,
αναφέροντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, όλα εξελίσσονται κανονικά.
(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)
Και ρωτώ: Ποιος είχε τελικά την ευθύνη της απογραφής; Οι
συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη στα προβλήµατα που υπάρχουν
στην ΕΛΣΤΑΤ, στον τρόπο που έχει οργανωθεί ως ανεξάρτητη
αρχή, στο ότι δεν συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο, στην παραίτηση του αντιπροέδρου κ.ο.κ..
Η γενική απογραφή, κύριοι συνάδελφοι, των κτηρίων, του πληθυσµού και των οικιών είναι µία εθνική, ευρωπαϊκή, µε βάση τον
κανονισµό 763/2008, στον οποίο θα αναφερθώ παρακάτω αλλά
και διεθνής υποχρέωσή µας.
Οι ανάγκες µιας ποιοτικά και ποσοτικά έγκυρης στατιστικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επεξεργασίας και πληροφόρησης είναι µεγάλες, γιατί κατά τη
γνώµη µου, στη χώρα µας δεν µετράµε ό,τι θα έπρεπε να µετράµε και όπως θα έπρεπε να το µετράµε σε όλους τους τοµείς,
υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση, κ.ο.κ..
Τα όποια στοιχεία, συγκεκριµένης ποσότητας και ποιότητας,
χρησιµοποιούνται για τη λήψη κρίσιµων αποφάσεων και από το
δηµόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, σε µικρο αλλά και σε
µακρο-επίπεδο. Τα θέµατα και στους δύο τοµείς, είναι πολλά.
Ένα παράδειγµα, για το δηµόσιο τοµέα, είναι η κοινωνική και η
οικονοµική πολιτική.
Ένα δεύτερο είναι ο σχεδιασµός των εθνικών, τοµεακών και
κλαδικών πολιτικών. Εάν δεν έχω αξιόπιστα δηµογραφικά στοιχεία, πώς να σχεδιάσω αναπτυξιακή πολιτική; Παράδειγµα, ο
επενδυτικός νόµος στον οποίο, όπως ξέρετε, χρησιµοποιήθηκε
µόνο το κριτήριο του ΑΕΠ, ενώ θα µπορούσε να είχε εµπλουτιστεί µε πολύ περισσότερα, κριτήρια π.χ. την ανεργία, τις δηµογραφικές εξελίξεις κ.ο.κ.. Άλλο παράδειγµα είναι η ενεργειακή
πολιτική. Απογράφουµε τα κτήρια. Βλέποντας το δελτίο απογραφής µου δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι συλλέγουµε όλες τις
κατάλληλες πληροφορίες, προκειµένου να χαράξουµε ενεργειακή πολιτική, µε την έννοια της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων της χώρας αλλά και να πάρουµε
κατάλληλες αποφάσεις σε ό,τι αφορά στην τιµολόγηση.
Ένα τρίτο σηµαντικό θέµα είναι ο σχεδιασµός των περιφερειακών πολιτικών, αυτό που λέµε «χωρική διάσταση της ανάπτυξης». Εδώ και είκοσι µήνες η Κυβέρνησή σας αποφασίζει
πολιτικές που είναι χωρικά τυφλές. Αγνοούνται συγκεκριµένου
είδους στοιχεία, µε βάση τα οποία θα έπρεπε να σχεδιάζεται η
περιφερειακή πολιτική σε µία ευνοµούµενη πολιτεία.
Στο ν.3614/2007, για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, είχαµε προβλέψει τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου για την περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας που να µετρά εξειδικευµένους δείκτες,
ώστε να µην αναγκάζεται η χώρα κάθε λίγο και λιγάκι να προστρέχει σε συµβούλους αξιολόγησης των όποιων πολιτικών αποφασίζουµε. Το καταργήσατε.
Τα στοιχεία πρέπει πάντα να είναι αξιόπιστα και για δύο ακόµη
λόγους: γιατί µπορούν να αποτελέσουν βάση για γενικότερες,
πιο εξειδικευµένες στατιστικές έρευνες, αλλά κα γιατί είναι σηµαντικά για την εκλογική διαδικασία.
Έρχοµαι τώρα σε ένα κορυφαίο και πολύ επίκαιρο ζήτηµα.
Πρόκειται για αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τα στοιχεία
της απογραφής σχετικά µε τη στατιστική κατάταξη της χώρας.
Εδώ έχουµε δύο υποκατηγορίες.
Η πρώτη αφορά στην ταυτοποίηση των περιφερειών κατά
NUTS, η γνωστή ονοµατολογία σχετικά µε την περιφερειακή
δοµή της χώρας. Η Κυβέρνησή σας παλαιότερα είχε χάσει τη µεγάλη ευκαιρία αξιοποίησης του κανονισµού 1059/2003 για µία
ευνοϊκή αναδιοργάνωση των περιφερειών της χώρας, την ίδια
ευκαιρία έχασε και πρόσφατα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Αυτά τα
έχουµε αναδείξει και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να
ακούσουµε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ κάποιον αντίλογο.
Η δεύτερη αφορά στην κατανοµή των διαρθρωτικών πόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ ότι στις 29
Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της σχετικά µε τον κοινοτικό προϋπολογισµό για την περίοδο 2014-2020.
Η χώρα µας σε σχέση µε την τρέχουσα περίοδο ενδέχεται να
χάσει σχεδόν τα 4/5 του πακέτου της. Το ζήτηµα αυτό το είχαµε
παρουσιάσει σε αυτή εδώ την Αίθουσα µε χάρτες. Σας είχαµε
εξηγήσει ότι γίνονται πολύ µεγάλα λάθη, από την ΕΛΣΤΑΤ που
θα µας οδηγήσουν σε τεράστιες απώλειες πόρων. Ήρθε τώρα η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να µας δικαιώσει. Σας καλώ
να ανατρέξετε, στο Παράρτηµα 2 της πρότασης αυτής, όπου εµφανίζονται οι ίδιοι ακριβώς χάρτες που είχαµε προβλέψει πριν
από πολύ καιρό. Και αυτό, έγινε επειδή η ΕΛΣΤΑΤ άλλαξε τη µεθοδολογία υπολογισµού της συµβολής των ΔΕΚΟ στο ΑΕΠ, µε
αποτέλεσµα να αυξηθεί τεχνητά το ΑΕΠ της περιόδου 20072009, µε βάση το οποίο υπολογίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι πόροι. Πρόκειται για ολέθρια λάθη, τα οποία πληρώνει
η χώρα. Και κάτι ακόµη. Εάν τα στοιχεία δεν είναι έγκυρα, τότε
και οι πολιτικές που αποφασίζονται µε βάση τα στοιχεία αυτά δεν
είναι ορθές.
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Έρχοµαι τώρα στον κανονισµό 763/2008. Τα ερωτήµατα, που
τίθενται σε µία απογραφή δεν είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό
υποχρεωτικά. Τα κράτη-µέλη έχουν την ελευθερία να καλύψουν
µε ερωτήµατα και άλλες ανάγκες των χρηστών. Και ερωτώ: Δεν
θα µπορούσαν τα δελτία απογραφής να καλύψουν και άλλους
τοµείς και ιδίως εκείνους για τους οποίους δεν γίνονται µετρήσεις;
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς ούτε αυτός ο τοµέας, δεν µπορεί
να εξαιρεθεί από τη γενικευµένη ανεπάρκεια της Κυβέρνησής
σας, η οποία, όπως είπα, κοστίζει στη χώρα και θα κοστίζει και
στο µέλλον, το οποίο και υποθηκεύσατε. Γιατί όλοι γνωρίζουµε
ότι για την κοινωνική και οικονοµική συνοχή διαθέτουµε µόνο
τους πόρους που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω να κλείσω µε το θέµα της κρίσης στην Ευρωζώνη και να
σας ρωτήσω: Γιατί η Κυβέρνησή σας δεν έχει αξιοποιήσει δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς από αρµοδίους Επιτρόπους; Για
παράδειγµα, ο κ. Μπαρνιέ είπε προσφάτως ότι οι χώρες που βρίσκονται εκτός αγορών, δεν πρέπει να αξιολογούνται από τους
οίκους. Αποτυπώθηκε κάπου αυτό; Γιατί δεν το επικαλέστηκε ο
πρωθυπουργός στις επιστολές του, που τελευταία γράφει τη µία
µετά την άλλη προς τον κ. Μπαρόζο.
Και ένα δεύτερο ερώτηµα που θέλω να µου απαντήσετε µε την
εµπειρία σας. Το γεγονός ότι το καταστατικό της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της απαγορεύει να διακρατεί οµόλογα
χωρών που βρίσκονται υπό καθεστώς πτώχευσης, δεν είναι, ένα
ακόµη επιχείρηµα προς συζήτηση σε επίπεδο Ευρωζώνης, στο
πλαίσιο αναζήτησης µιας συνολικής λύσης; Αλλά για να υπάρχει
λύση, πρέπει να υπάρχει και σχέδιο. Εσείς απ’ ό,τι φάνηκε µέχρι
σήµερα, όχι µόνο δεν έχετε σχέδιο, αλλά δεν µπορείτε να προδιαγράψετε, να προτείνετε ή να διαπραγµατευτείτε και ad hoc
λύσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον αγορητή του ΛΑΟΣ τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, έχω την
τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Ιουλίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1074/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου
Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης καταβολής των
αποζηµιώσεων στους αλιείς της Λέρου, Καλύµνου και Κω.
2. Η µε αριθµό 1070/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεράσιµου Γιακουµάτου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το «πόθεν έσχες» για καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
3. Η µε αριθµό 1081/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραϊτη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας.
4. Η µε αριθµό 1079/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
κατάργηση δηµοσίων οργανισµών και φορέων.
5. Η µε αριθµό 1077/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου
Δρίτσα προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1075/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευαγγελίας
Κουρουπάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας στο Νοµό Χανίων.
2. Η µε αριθµό 1071/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βου-
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λευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ.
3. Η µε αριθµό 1078/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών-Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
4. Η µε αριθµό 1076/12-7-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Ελλάδος.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι αν γίνεται να συζητούµε για επιλεκτική χρεοκοπία
και για προσωρινή –λέει- αδυναµία πληρωµών δύο εβδοµάδων –
αυτό µεταδίδουν τα µέσα ενηµέρωσης ότι ανέφερε ο Πρωθυπουργός- και πραγµατικά διερωτώµαι ποιος καραάσχετος σε
ευρωπαϊκό επίπεδο επινόησε ένα τέτοιο ανισόρροπο σχέδιο.
Αλλά µιλάµε για καραάσχετο!
Ο κ. Γείτονας είπε ότι θα πρέπει να δούµε αν υπάρχουν καλοί
καπεταναίοι στο τιµόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καπεταναίοι
υπάρχουν αλλά, δυστυχώς, και νάνοι είναι και πάσχουν από χρόνια ναυτία. Απέδειξαν ότι είναι ανίκανοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και έτσι µε ανίκανους διαπραγµατεύεστε, κύριε Υπουργέ. Άρα,
συµπεριφερθείτε τους όπως είναι: ανίκανοι και νάνοι. Περί αυτού
πρόκειται.
Και όταν ο κ. Βαν Ροµπάϊ –και απευθύνοµαι στην πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας- αυτός ο πανευρωπαϊκώς άγνωστος πολιτικός, ο οποίος ήταν Υπουργός Εµπορίου στη χώρα του, απευθύνεται µε ανοίκειο τρόπο στον Αρχηγό σας, όπως έγραψε
κυριακάτικη εφηµερίδα και του είπε ότι εάν πάτε για εκλογές
στην Ελλάδα, δεν θα έχετε να αγοράσετε ούτε χαρτί για να τυπώσετε τα ψηφοδέλτια, θα έπρεπε κάπως να του απαντήσει ο
Αρχηγός σας. Επαναλαµβάνω ότι όλα αυτά είναι σύµφωνα µε το
ρεπορτάζ της εφηµερίδας. Αν απάντησε και µε ποιον τρόπο
απάντησε, θα πρέπει να το µάθουµε. Αλλά θα έπρεπε να πει σ’
αυτόν τον κύριο, τον κ. Βαν Ροµπάϊ να πάει στη χώρα του στο
Βέλγιο και να βρει Πρωθυπουργό πρώτα για τη χώρα του, που
επί δύο χρόνια ψάχνονται και δεν βρίσκουν Πρωθυπουργό. Θα
έπρεπε, επίσης, να του απαντήσει –και να απαντά σε όλους αυτούς τους πολιτικούς νάνους και τους ανίκανους, οι οποίοι βρίσκονται στο τιµόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να πάει ο κ. Ροµπάϊ
και οι υπόλοιποι να «ψαρέψουν» το αγαπηµένο τους ευρώ στο
0,60 µε το δολάριο, γιατί εκεί το οδηγούν, αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αλλά και εσείς δυστυχώς, του ΠΑΣΟΚ και εσείς της Νέας
Δηµοκρατίας πάσχετε από χρόνια ευρωµουγκαµάρα και γι’ αυτό
φθάσαµε σ’ αυτό το χάλι.
Ακόµη και σήµερα ακούµε στα µέσα ενηµέρωσης την ατάκα
«όλα αυτά συµβαίνουν σε µία χώρα των 8 εκατοµµυρίων κατοίκων»! Οι δηµοσιογράφοι βγαίνουν και λένε: «Τι να κάνουµε; Είµαστε µία µικρή χώρα µε 8 εκατοµµύρια!». Έχουν µείνει
προφανώς στην απογραφή του 1931. Αυτό σηµαίνει ότι η έλλειψη ακρίβειας και µελέτης ακόµη και των στοιχειοδέστερων και
βασικότερων στατιστικών στοιχείων επηρεάζει και τις κρίσεις που
διατυπώνονται δηµοσίως –και είναι προφανώς εσφαλµένες- αλλά
και τις πολιτικές ενός κράτους και ίσως δεν υπάρχει πιο κρίσιµος
τοµέας για ένα κράτος από την ύπαρξη αξιόπιστων και σοβαρών
στατιστικών στοιχείων.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η µοναδική αυτοκρατορία του κόσµου που έζησε χίλια χρόνια, είναι η βυζαντινή. Η µόνη αυτοκρατορία στην ιστορία του ανθρώπου που έζησε δέκα αιώνες, είναι
η βυζαντινή. Είχε ένα εξαιρετικά λεπτοµερές και εξελιγµένο σύστηµα συλλογής και χρήσης στατιστικών στοιχείων, ώστε να
ξέρει ανά πάσα στιγµή στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας τον
όγκο εµπορίου, αλλά να µπορεί και να επιβάλει βάσει πινάκων
που υπήρχαν στα σύνορα, φόρους όταν γίνονται εισαγωγές εµπορευµάτων.
Θυµίζω τη «ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ», που είχε µοιραστεί µαζί µε τον
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» το καλοκαίρι του 1996, όπου
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υπήρξε αναλυτική περιγραφή του στατιστικού συστήµατος των
βυζαντινών, το οποίο σύστηµα σχολίαζε ο διευθυντής τότε του
κορυφαίου αυτού οικονοµικού περιοδικού ο Γιάννης Μαρίνος, ο
οποίος αναφερόταν στο σύστηµα αυτό απογραφής των βυζαντινών λέγοντας ότι το αντέγραψε µέχρι και ο Καρλοµάγνος. Τόσο
πλήρες και ακριβές ήταν.
Σήµερα, λοιπόν, κάποιοι στα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης δεν
έµαθαν ακόµα ότι δεν είµαστε µία χώρα 8 εκατοµµυρίων, αλλά
προσεγγίζουµε τα 12 εκατοµµύρια. Βάλε και τα 2 εκατοµµύρια
των λαθροµεταναστών που έχουν µπουκάρει µε το έτσι-θέλω
στην πατρίδα µας, γύρω στα 14 εκατοµµύρια είναι ο πληθυσµός
σήµερα στην Ελλάδα.
Βέβαια, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι είσαστε ένα
από τα πιο εργατικά και συγκροτηµένα στελέχη της Κυβέρνησης
και επειδή είπατε στην επιτροπή ότι υπήρξε δισταγµός των νόµιµων µεταναστών να απογραφούν, να σας πω, για να είµαστε
ακριβείς, ότι υπήρξε κυριολεκτικά εξαφάνιση όλων των λαθροµεταναστών. Εξαφανίστηκαν κατά την περίοδο της απογραφής,
οι οποίοι και δεν απεγράφησαν. Αλλά να πούµε εδώ ότι κανένας
νόµιµος µετανάστης, όπως τους ονοµάζετε αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Νόµιµος µετανάστης δεν
υπάρχει. Όλοι έχουν µπει παράνοµα.
Βρείτε µου ένα νόµιµο που µπήκε µε συντεταγµένες διαδικασίες, όπως πήγαµε εµείς και ο κ. Μουσουρούλης στο Βέλγιο.
Ήµασταν εκεί, σεβόµασταν τους νόµους του κράτους, παρουσιαστήκαµε και είπαµε: «Γεια σας, καλώς σας βρήκαµε, καλώς
ήρθαµε στο Βέλγιο». Ένας τέτοιος δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Όποιος γουστάρει, µπαίνει όποτε θέλει και µπουκάρει στην Ελλάδα.
Εκ των υστέρων, λοιπόν, νοµιµοποιηµένοι λαθροµετανάστες
υπάρχουν µε κόλπα, αυτά τα γνωστά νοµικά τερτίπια στα οποία
τα δύο παλιά κόµµατα παίρνουν διδακτορικό, αφού οι πάντες
γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα µπαίνει όποιος θέλει µε τσαµπουκά,
κάνοντας κουρελόχαρτο τους νόµους που ψηφίζουµε εδώ.
Ακούω τη φιλολογία περί ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και θυµάµαι αυτό που όλοι ξέρουν ότι «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα
ρούχα του αλλιώς». Απλώς, αλλάξατε όνοµα σε ένα φορέα, κατά
τη γνωστή Ανδρεοπαπανδρεϊκή συνταγή της δεκαετίας του ’80,
και τώρα την ΕΣΥΕ, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, την λέτε ΕΛΣΤΑΤ, για να µαϊµουδίσουµε και εµείς το EUROSTAT.
Να µοιάζει το ΕΛΣΤΑΤ µε το EUROSTAT, λες και είναι παράδειγµα προς µίµηση η EUROSTAT, η οποία και παρωχηµένες επιστηµονικές µεθόδους έχει –και το ξέρετε, γιατί είστε διακεκριµένος οικονοµολόγος, κύριε Σαχινίδη- και αναξιόπιστα στοιχεία διαθέτει και σκάνδαλα την έχουν συγκλονίσει κατά καιρούς.
Και θυµόµαστε όλοι, κύριε Μουσουρούλη –δεν ξέρω αν υπηρετούσατε τότε στις Βρυξέλλες- την περίοδο 2005, 2006 και
2007, όπου συγκλονιζόταν η EUROSTAT από σκάνδαλα...
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Νόµιµος ήταν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Λέω ότι ήταν υπάλληλος της
Κοµισιόν. Δεν ήταν µόνο νόµιµος.
Εκείνη την εποχή συγκλονιζόταν η EUROSTAT από τα ρεζιλίκια
και τα σκάνδαλα και γελούσε όλη η Ευρώπη µε όλα αυτά τα παράξενα που γίνονταν. Άρα, δεν είναι παράδειγµα προς µίµηση η
EUROSTAT.
Τώρα το πόσο σηµαντική είναι η όποια απογραφή πληθυσµού,
φαίνεται και από το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξαρτήσει
την περαιτέρω πρόοδο των σχέσεων της Αλβανίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση από µία τίµια απογραφή του πληθυσµού της. Ήταν
όρος για την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της πορείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που η χώρα αυτή –η Αλβανίαέτρεµε µην τυχόν και γίνει απογραφή. Γιατί; Διότι θα φαινόταν
ότι το 15% του πληθυσµού ανήκε στην ελληνική εθνική µειονότητα της Βορείου Ηπείρου.
Δεκάδες ήταν οι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών του Γιάννη
Μαρίνου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιώργου Καρατζαφέρη
και προς την Κοµισιόν και προς τη Βουλή: Τι γίνεται µε αυτή τη
ριµάδα την απογραφή στην Αλβανία; Απροθυµία των Αλβανών,
αλλά και αδιαφορία της Κοµισιόν που δεν τους πίεζε.
Και εδώ δεν µπορώ να µην παρατηρήσω ότι µε το ίδιο ποσοστό
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15% οι Τουρκοκύπριοι, η Τουρκία δηλαδή, µας έχει βάλει τα δύο
πόδια σε ένα παπούτσι στην Κύπρο. Και εισβολή έκαναν και κατέχουν παράνοµα το 37% του νησιού! Περίπου υπάρχει το ίδιο
ποσοστό µειονότητας. Περί µειονότητας µιλάνε. Στην Κύπρο τη
βαφτίσανε κοινότητα, χωρίς να είναι. Μία µειονότητα είναι. Το
82% είναι πλειοψηφία, µιας και µιλάµε για στατιστικά στοιχεία.
Αλλά εµείς αφήνουµε τους Αλβανούς να βασανίζουν τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πόσο σηµαντικές είναι οι απογραφές φαίνεται και από το
ότι οι Σκοπιανοί κατάφεραν τεχνητά να συρρικνώσουν το µέγεθος της ελληνικής µειονότητας στα Σκόπια. Πάει ο Γκλιγκόροφ
και δηλώνει σε τσέχικη εφηµερίδα το 1992: «Έχω πρόβληµα µε
τους Έλληνες των Σκοπίων». Πόσοι είναι, τον ρωτάει ο δηµοσιογράφος και ο ίδιος ο Γκλιγκόροφ λέει εκατόν είκοσι χιλιάδες. Δεν
το εκµεταλλευτήκαµε ποτέ. Ούτε εσείς οι «πράσινοι», ούτε εσείς
οι «µπλε». Ποτέ δεν εκµεταλλευτήκαµε τη δήλωση του Γκλιγκόροφ, ενώ τελικά µε την απογραφή –ψευτοαπογραφή- που έκανε
στα Σκόπια τους συρρίκνωσε στους τετρακόσιους είκοσι δύο.
Τετρακόσιοι είκοσι δύο, κατά τους Σκοπιανούς, είναι οι Έλληνες
στα Σκόπια.
Πρέπει να είµαστε πραγµατικά ίσως το µοναδικό κράτος της
Ευρώπης που δεν δίνει δεκάρα για να παρακολουθεί τι γίνεται
στον περίγυρό του και πόσο συρρικνώνεται η παρουσία του από
τακτικές διάφορων παράξενων εθνικιστικών ακραίων επιθετικών
χωρών που συρρικνώνουν µε κόλπα την ελληνική παρουσία στο
έδαφός τους. Αλλά η παράξενη συµπεριφορά του ελληνικού
κράτους έναντι των απογραφών φαίνεται και µε την παρούσα
ρύθµιση, που µάλλον ως ανέκδοτο θα πρέπει να αναφέρεται. Δηλαδή, γίνεται η απογραφή το Μάιο και δύο µήνες µετά έρχεται η
συζήτηση στη Βουλή για το πώς θα έπρεπε να γίνει. Επιλέγεται
µάλιστα και η διαδικασία της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, λες και δεν µπορούσε η Κυβέρνηση να είχε φέρει κανονικά το νοµοσχέδιο πριν την απογραφή και να µην γελοιοποιείται ούτε η απογραφή, ούτε η ίδια η
Κυβέρνηση.
Και αν δεν ήταν απέναντί µας επίσης, ένα όργανο καλαµπούρι,
όπως είναι η EUROSTAT, είναι σίγουρο ότι η όλη µεθόδευση που
ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ θα είχε ξεσηκώσει έντονη διεθνή κριτική
και για τον τρόπο διενέργειας της απογραφής, αλλά και για τη
νοµοθετική φόρµουλα που ακολουθήθηκε. Επειδή, όµως, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εκφραστές τους αποδεικνύουν κάθε ηµέρα και πρόσφατα και σήµερα πόσο νάνοι είναι,
δεν έχουν ούτε το διανοητικό ύψος να αντιδράσουν ακόµη και
στα οφθαλµοφανή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου δύο λέξεις για
το µείζον και εν συνεχεία θα προχωρήσω στο συγκεκριµένο και
µόνο αυτό, γιατί ετέθη από τους περισσότερους εισηγητές και
ίσως είναι και µία ευκαιρία να δώσει ορισµένες διευκρινίσεις ο
κύριος Υπουργός.
Υπάρχουν δύο µεγάλα ζητήµατα εν εξελίξει αυτήν τη στιγµή.
Το ένα είναι η συζήτηση για το χρέος της Ελλάδας. Κατά τη
γνώµη µου, αυτή η συζήτηση είναι υποχρεωτικά ενταγµένη στην
ευρύτερη συζήτηση για την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους
των κρατών της Ευρωζώνης ή τουλάχιστον ελπίζω ότι η εθνική
στρατηγική θα έπρεπε να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση.
Άκουσα την τοποθέτηση του Υπουργού, ο οποίος –αν είναι
ακριβής η απόδοση της φράσεώς του από τα µέσα ενηµέρωσηςείπε ότι δεν πρέπει να φοβόµαστε την επιλεκτική χρεοκοπία. Όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα υπάρχουν λέξεις και φράσεις που πέφτουν στο τραπέζι και στη δηµόσια συζήτηση που το εξειδικευµένο περιεχόµενό τους, το ακριβές περιεχόµενό τους δεν είναι
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καθόλου σαφές όχι µόνο στον ελληνικό λαό, όχι µόνο στους πολίτες, αλλά ακόµα και στους ειδικούς από τη συµφωνηµένη πτώχευση στην επιµήκυνση και στην αναδιαπραγµάτευση, στη
χρεοκοπία η οποία γίνεται χωρίς τάξη, την µη τακτική χρεοκοπία
µέχρι την επιλεκτική χρεοκοπία. Έχουν, λοιπόν, τεθεί το τελευταίο διάστηµα µία σειρά από θέµατα, για τα οποία όµως, πρέπει
να καταλάβουµε όλοι ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειές τους.
Επιτρέψτε µου µία τοποθέτηση. Δεν είναι δυνατόν να προχωράµε σε µία διαδικασία αποκρατικοποιήσεων κάτω από αυτές τις
συνθήκες της οικονοµικής πιέσεως –και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει το παραµικρό επενδυτικό ενδιαφέρον και
κάτω από αυτές τις συνθήκες ουσιαστικά η προσδοκία των τιµηµάτων από τις αποκρατικοποιήσεις θα είναι εξαιρετικά χαµηλήχωρίς να έχει τακτοποιηθεί οριστικά και πλήρως µε πολιτική συµφωνία το ζήτηµα της αντιµετώπισης του δηµοσίου χρέους της
Ελλάδας. Το λέω πολύ απλά. Αν είναι να βρεθούµε σε µία δυσµενή συνθήκη µετά από δύο ή τρεις ή έξι µήνες ή ένα χρόνο ή
δύο χρόνια, όπου απλώς θα έχουµε πιέσεις σε µία διαδικασία
που θα έχουµε εκποιήσει δηµόσια περιουσία χωρίς να παίρνουµε
το προβλεπόµενο δίκαιο αντάλλαγµα και αντίτιµο για να µειωθεί
το χρέος, είναι προφανές ότι εµείς δεν µπορούµε να αποδεχθούµε και να συµπράξουµε σε µία τέτοια διαδικασία.
Επιλεκτική χρεοκοπία. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει µε ξεκάθαρο τρόπο αυτά τα σενάρια, τα οποία εξετάζονται στο επίπεδο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποιες θα είναι οι συνέπειες για το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα
ασφαλιστικά ταµεία στην Ελλάδα, ποιες θα είναι οι συνέπειες για
το ευρώ και εποµένως, ποιες θα είναι οι συνέπειες και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Δεν µπορεί να γίνεται µία συζήτηση ερήµην, ούτε µπορούµε
να ακούµε τοποθετήσεις οι οποίες οιονεί προδικάζουν και προεξοφλούν µία συγκεκριµένη κατεύθυνση, χωρίς να είναι καθαρές
οι κουβέντες, χωρίς να ξέρουµε σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν.
Αυτό ως γενικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το µείζον και το
κεντρικό και είναι ευκαιρία εδώ να δοθούν εξηγήσεις, διευκρινίσεις και να ακούσουµε και ποια είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης, εάν υπάρχει τέτοια, στο ζήτηµα της αντιµετώπισης του
χρέους.
Ειδικώς τώρα για το συζητούµενο: Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι µία εξαιρετική νοµοθετική διαδικασία. Και είναι
εξαιρετική εκ του Συντάγµατος ακριβώς γιατί όργανα της εκτελεστικής εξουσίας –ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µε πρόταση
της Κυβέρνησης- εκδίδουν µία πράξη, η οποία ανήκει κανονικά
στη Βουλή. Της αφαιρούν λοιπόν, τη νοµοθετική αρµοδιότητα
όταν όπως λέει το Σύνταγµα, υπάρχει εξαιρετικώς κατεπείγουσα
περίπτωση. Αυτός ήταν ο λόγος που προξένησε την αντίδραση
όλων των πτερύγων της αντιπολίτευσης, αλλά νοµίζω και ερωτήσεις από πλευράς Βουλευτών της Συµπολίτευσης, αυτή η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Γιατί έρχεται ως τέτοια; Τι το κατεπείγον υπήρχε; Γιατί ζητείται από τη Βουλή να εγκρίνει κάτι το
οποίο κατ’ αρχάς δεν φαίνεται κανονικό;
Σέβοµαι ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός δεν ήταν έτοιµος να
απαντήσει στα συγκεκριµένα ερωτήµατα στην επιτροπή. Έγινε
µία απόπειρα απαντήσεως σήµερα. Ποια είναι η απάντηση η
οποία εδόθη; Η ΕΛΣΤΑΤ η οποία είχε την ευθύνη για την απογραφή, Νοέµβριο και Δεκέµβριο απηύθηνε ερωτήµατα –αυτή
είναι η ενηµέρωση από την πλευρά της Κυβερνήσεως- προς την
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ως προς το σύννοµο
–στο κοµµάτι ευθύνης της Αρχής- της διαδικασίας της απογραφής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Στις 5 Μαΐου 2011 ήρθε η απάντηση της Αρχής, η οποία ήταν
ότι η διαδικασία δεν είναι σύννοµος και πλέον δεν υπήρχε χρόνος, προκειµένου να προσαρµοστεί η διαδικασία της απογραφής
στις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας. Δεν υπήρχε, λοιπόν,
χρόνος, εξ ού και το κατεπείγον της ανάγκης να νοµοθετήσει µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η Κυβέρνηση, γιατί δεν µπορούσε να φέρει το νόµο. Αυτό αποτελεί ενδεχοµένως µία εξήγηση, αλλά ταυτοχρόνως ανοίγει και µία µεγάλη συζήτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω δύο λεπτά παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, θα σας δώσω
δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Ανοίγει µία µεγάλη συζήτηση διότι πλέον, κατά τη γνώµη µου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει έρθει η ώρα να αξιολογήσουµε το έργο των ανεξαρτήτων αρχών, διότι προσέξτε τις εµπλοκές που δηµιουργούνται: Η ΕΛΣΤΑΤ έχει την ευθύνη, ως
ανεξάρτητη αρχή, για την οργάνωση της απογραφής. Μία άλλη
ανεξάρτητη αρχή έχει την ευθύνη για να δει το σύννοµο της λειτουργίας. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι προηγουµένως σε δυσλειτουργίες της ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες δεν έχει ευθύνη η
Κυβέρνηση, αλλά η ΕΛΣΤΑΤ εποπτεύεται και ελέγχεται από το
ελληνικό Κοινοβούλιο. Έρχεται µία άλλη ανεξάρτητη αρχή και
απαντάει έξι µήνες µετά στο ερώτηµα στο οποίο της κάνει η ΕΛΣΤΑΤ. Και πλέον η Κυβέρνηση παίρνει την ευθύνη στην ουσία
µίας παραβιάσεως της, κατ’ αρχήν, νοµοθετικής αρµοδιότητος
της Βουλής και µεταφέρεται το πρόβληµα στη Βουλή ζητώντας
πια από εµάς να κυρώσουµε αυτήν την υφαρπαγή της νοµοθετικής εξουσίας, που κανονικά δεν έπρεπε να γίνει.
Δεν πρέπει να αρχίσουµε να έχουµε µία διαδικασία αξιολογήσεως και αποτελεσµατικού ελέγχου του έργου των ανεξαρτήτων
αρχών; Αυτό δηλαδή, το οποίο έχουµε πει από την αρχή. Όταν
έχουµε µία κυβέρνηση απέναντί µας, τουλάχιστον έχουµε πολιτικό καταλογισµό. Με όλη αυτήν την πληθώρα πια ανεξαρτήτων
αρχών, οι οποίες δεν είναι µεν αποτελεσµατικές, πού είναι ο πολιτικός καταλογισµός;
Ποιος τώρα φέρει την ευθύνη; Από ποιον θα ζητήσουµε την
ευθύνη γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε ένα τόσο κεντρικό
ζήτηµα; Αυτή λοιπόν η διαδικασία της αξιολόγησης των αρχών
και κατά τη γνώµη µου ο περιορισµός –πρέπει να πάµε σε µια αντίστροφη πορεία- των αρµοδιοτήτων και του εύρους και της συχνότητας της λειτουργίας τους πρέπει να είναι πάλι ένα
αντικείµενο µιας συζήτησης και εξορθολογισµού που µας είναι
απαραίτητη και σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις
µέρες αυτές εξελίσσεται και πάλι µπροστά στα µάτια της διεθνούς κοινής γνώµης µια οξεία φάση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης που όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσµος βιώνει και
παρακολουθεί ταυτόχρονα τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια
από το 2008. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν το δικό τους πρόβληµα, που έχουν τη δική τους αγωνία και τη δική τους ανασφάλεια µπορούν να δουν στις τηλεοράσεις τους και να ακούσουν
στα ραδιόφωνά τους την αγωνία και την ανασφάλεια όλου του
διεθνούς οικονοµικού συστήµατος. Η κρίση δεν είναι µόνο ελληνική. Είναι φυσικά και ελληνική, εµείς έχουµε τη δική µας ευθύνη
για τις τοπικές διαστάσεις της κρίσης και η ευθύνη αυτή είναι
πάρα πολύ µεγάλη αλλά η κρίση είναι πανευρωπαϊκή, είναι διεθνής.
Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κάθε πολίτης θέλει να νιώσει ασφαλής, θέλει να νιώσει ότι ανήκει σε µια εθνική κοινότητα,
θέλει να νιώσει ότι έχει πολιτική καθοδήγηση, θέλει να νιώσει ότι
υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο σαφές που εφαρµόζεται µε συστηµατικό και πειθαρχηµένο τρόπο από όλους εκείνους που έχουν κάποιο µερίδιο ευθύνης για την τύχη της χώρας αυτής. Δεν
αναφέροµαι σε ευθύνες του παρελθόντος, αναφέροµαι σε ευθύνες του παρόντος και σε προοπτικές του µέλλοντος. Ο πολίτης
ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που υφίσταται και θέλει µια προοπτική. Πρέπει, λοιπόν, να του δώσουµε απαντήσεις, να του δώσουµε µια χειρολαβή να πιαστεί.
Μέσα, λοιπόν, σ’ αυτήν την πανευρωπαϊκή και διεθνή περιδίνηση η Ελλάδα που έχει πρόβληµα, η Ελλάδα που είναι αυτή τη
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στιγµή υποτεταγµένη σε µια διεθνή εποπτεία, η Ελλάδα που έχει
ανάγκη από δανειστές και υποστηρικτές στην Ευρωζώνη και στο
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, έχει και την υποχρέωση και την
άνεση τώρα να τοποθετηθεί µέσα σ’ αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον. Έχει τη δυνατότητα να πάρει µέρος στη συζήτηση, να
συνδιαµορφώσει το αποτέλεσµα, να διαπραγµατευτεί. Γιατί
όπως είχα την ευκαιρία να πω στο EUROGROUP και στο ECOFIN
τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Ελλάδα είναι το εργαστήριο πάνω
στο οποίο δοκιµάζεται η αντοχή του ίδιου του ευρώ και της Ευρωζώνης. Η προστασία της Ελλάδας από τους εταίρους µας
είναι αυτοπροστασία της Ευρωζώνης και του ευρώ. Και αυτό το
καταλαβαίνουν όλοι πάρα πολύ καλά.
Εµείς, συνεπώς, έχουµε µια στρατηγική εθνική, αλλά βεβαίως
πρέπει να έχουµε και µία συναίσθηση ευρωπαϊκής ενότητας, από
την οποία αυτή τη στιγµή θέλουµε να αντλήσουµε τα πιο θετικά
αποτελέσµατα για τη χώρα µας. Μετέχουµε στο κεντρικό ρεύµα
των κρατών-µελών της Ευρωζώνης, γιατί αυτοί είναι οι εταίροι
µας, αυτοί είναι οι δανειστές µας και γιατί αυτή είναι η λογική
των κρατών-µελών.
Από την άλλη, έχουµε και θα έχουµε πάντα καθαρές και καλές
σχέσεις µε τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσµούς που είναι κρίσιµοι
και ζωτικοί για τη δική µας υπόθεση. Κορυφαίος τέτοιος θεσµός
είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την οποία αντλούν ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες, άρα οι ελληνικές επιχειρήσεις
και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η στάση µας είναι ισορροπηµένη,
είναι ειλικρινής και µας επιτρέπει να αντλήσουµε το µέγιστο δυνατό όφελος σε µια στιγµή κρίσης που είναι και στιγµή δύσκολης
διαπραγµάτευσης.
Μέχρι πριν από λίγες ηµέρες η κρίση αφορούσε τρεις χώρες
που είναι στο πρόγραµµα στήριξης: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Οι τρεις χώρες καλύπτουµε το 6% του δηµοσίου χρέους
και λίγο µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Τώρα η
κρίση αφορά χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αφορά το 40%
του δηµοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Αν εµείς έχουµε το 3%
του δηµοσίου χρέους της Ευρωζώνης, η Ιταλία µόνη της έχει το
25% του δηµοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Όσο είναι το σύνολο
του ελληνικού δηµοσίου χρέους, είναι οι δανειακές ανάγκες της
Ιταλίας για ένα έτος, δηλαδή 355.000.000.000 ευρώ. Άρα µιλάµε
για άλλο πράγµα. Και, όπως είπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, κ. Τρισέ, αν η Ευρωζώνη δεν µπορεί να
σώσει µία χώρα σαν την Ελλάδα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και έχει
λόγο ύπαρξης η Ευρωζώνη.
Γιατί έχει δηµιουργηθεί τώρα το πρόβληµα; Έχει δηµιουργηθεί
τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε µια ιστορική και θεσµική αδυναµία και ζει µια αντίφαση. Έχει κάνει µεγάλα βήµατα
σε σχέση µε τη νοµισµατική ενοποίησή της, µε το ευρώ, αλλά
δεν έχει κάνει αντίστοιχα βήµατα σε σχέση µε την πολιτική και
θεσµική ολοκλήρωσή της. Πάντα έχει µια αδυναµία, µια έλλειψη
ταχύτητος. Οι εξελίξεις στις αγορές είναι πάντα πιο γρήγορες
από τις εξελίξεις στις θεσµικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πάντα οι αγορές έχουν την τάση να απαξιώνουν και
να αµφισβητούν τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι διδάσκει, όµως, η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;
Διδάσκει ότι πάντα µια κρίση οδηγεί σε µια υπέρβαση. Τελικά, γίνεται ένα βήµα µπρος µε πολιτική απόφαση, µε πολιτικό βολονταρισµό. Άρα, η κρίση είναι διεθνής, η κρίση θα οδηγήσει σε
λύση.
Η λύση για µας ποια είναι; Η ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού δηµοσίου χρέους. Η ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού δηµοσίου χρέους είναι ελάφρυνση της οικονοµίας, είναι
ελάφρυνση των πολιτών, είναι ελάφρυνση των επιχειρήσεων.
Ελάφρυνση σηµαίνει επιµήκυνση στην πληρωµή του χρέους, σηµαίνει µείωση των επιτοκίων, σηµαίνει ενδεχοµένως µηχανισµό
επαναγοράς του δηµοσίου χρέους στη δευτερογενή αγορά, σηµαίνει σύστηµα εγγυήσεων, σηµαίνει ένα πλέγµα µέτρων που
έχει συζητηθεί και που έχει περιληφθεί στην απόφαση του Eurogroup της 11ης Ιουλίου.
Η απόφαση αυτή εντάσσει το ελληνικό πρόβληµα στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής κρίσης, της κρίσης της Ευρωζώνης, και εισάγει
νέα στοιχεία στη συζήτηση τα οποία πάντα τα θέλαµε, πάντα τα
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αποζητούσαµε και τώρα έχουν υιοθετηθεί επισήµως. Τώρα µιλάνε όλοι για την ανάγκη µείωσης του κόστους εξυπηρέτησης
του δηµοσίου χρέους, µιλούν όλοι για το ενδεχόµενο ακόµα µεγαλύτερης επιµήκυνσης, µιλούν όλοι για την ανάγκη µείωσης των
επιτοκίων, µιλούν για την ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και δυναµικού ρόλου, του EFSF που είναι το ταµείο εγγυήσεων της Ευρωζώνης, που θα λειτουργεί σε συνδυασµό µε το EFSM, το ταµείο
εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τον Ιούλιο του 2013,
οπότε θα τεθεί σε εφαρµογή ο νέος ενιαίος µηχανισµός, το ESM.
Τη Συνθήκη για το ESM την υπογράψαµε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου
και θα εισαχθεί προς κύρωση στα εθνικά Κοινοβούλια ως τµήµα
του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί συµβαίνουν αυτά τώρα; Αυτά συµβαίνουν τώρα γιατί η
κατάσταση είναι ασύµµετρη, είναι µια κατάσταση ασύµµετρων
απειλών.
Από τη µια µεριά έχουµε τα κράτη που το νόµισµα και η δηµοσιονοµική πολιτική είναι στοιχείο της κυριαρχίας τους, αλλά αυτό
αµφισβητείται, όχι για την Ελλάδα που είναι σε πρόγραµµα υποστήριξης, αλλά για χώρες ακόµα και του µεγέθους των Ηνωµένων Πολιτειών. Δίπλα στα κράτη είναι οι διεθνείς οργανισµοί,
όπως το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και
η Ευρωζώνη και από την άλλη µεριά είναι οι µικρές ιδιωτικές οντότητες, οι οίκοι αξιολόγησης και οι εκτιµητικές εταιρείες, τα
funds, που µε ευελιξία, µε ταχύτητα, µε άλλα κριτήρια που δεν
είναι κριτήρια πολιτικά και κοινωνικά, παίρνουν πρωτοβουλίες και
ασκούν πίεση στο κυρίαρχο χρέος, στο δηµόσιο χρέος, άρα στα
κράτη και την κυριαρχία τους και στους διεθνείς οργανισµούς.
Η συζήτηση για τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο νέο ελληνικό πρόγραµµα ήταν µία συζήτηση που διαχύθηκε παγκοσµίως, γιατί µετέχουν όλες οι τράπεζες, µετέχει η Διεθνής
Ένωση Τραπεζών, µετέχουν οι εκτιµητικές εταιρείες, µετέχουν
οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά αυτό δεν γίνεται µόνο για την Ελλάδα,
αυτό γίνεται γιατί, µετά και τη Σύνοδο Κορυφής της Ντωβίλ µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας και µετά την υπογραφή της Συνθήκης για τον καινούργιο µηχανισµό, τον ESM, η συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα στα ζητήµατα του κυρίαρχου χρέους, του δηµοσίου χρέους, είναι πλέον θεσµικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ενσωµατώνεται η συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα. Άρα, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβληµα, όχι
µόνο συγκυριακό και βεβαίως όχι µόνο ελληνικό ή ιρλανδικό ή
πορτογαλικό. Ταυτόχρονα, έρχονται χώρες µε πολύ καλές µακροοικονοµικές επιδόσεις, µε ρυθµούς ανάπτυξης, µε παραγωγικό ιστό, µε ανταγωνιστικότητα, όπως η Ιταλία, που όµως έχουν
µεγάλες δανειακές ανάγκες. Έτσι η πίεση γίνεται πίεση στην
καρδιά του συστήµατος και εκεί αναδεικνύονται διαφορετικοί θεσµικοί ρόλοι.
Τα κράτη-µέλη έχουν τις προτεραιότητές τους, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έχει τη δική της καταστατική ευθύνη: σταθερότητα τιµών, σταθερό και ει δυνατόν σκληρό ευρώ, αξιοπιστία,
άρα ο καθένας παίζει το θεσµικό του ρόλο. Λέει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: «Εγώ έχω κάποιους κανόνες, οι
οποίοι συνεκτιµούν και τη θέση των οίκων αξιολόγησης και δεν
θέλω να φύγω από τους κανόνες αυτούς». Λένε τα κράτη-µέλη:
«Εµείς πρέπει να βρούµε λύσεις οι οποίες δίνουν διέξοδο, λύσεις
πολιτικές». Λέµε εµείς: «Είµαστε κράτος-µέλος και ψάχνουµε
λύση µαζί µε τα κράτη-µέλη. Έχουµε ζωτική ανάγκη από µία
στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θέλουµε απ’ αυτήν τη απόλυτη διασφάλιση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος».
Πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασµός. Εάν δεν µας τα δίνει όλα
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει ό,τι δεν µας δίνει να µας
το δίνει το ευρωσύστηµα γενικότερα, πρέπει να µας το δίνουν τα
κράτη-µέλη και άλλοι µηχανισµοί, όπως η FSF. Αυτό έχει γίνει
απολύτως κατανοητό. Γι’ αυτό και είναι ειληµµένη απόφαση το
νέο πρόγραµµα να τεθεί σε ισχύ, έτσι ώστε όλα να έχουν τελειώσει πριν τις 15 Σεπτεµβρίου, οπότε η Ελλάδα πρέπει να πάρει
την έκτη δόση, που τώρα θα είναι πρώτη δόση του νέου προγράµµατος. Άρα, εµείς τι ζητήσαµε και τι πήραµε; Την πολιτική
απόφαση ότι καλύπτονται οι δανειακές ανάγκες της χώρας και
την πολιτική απόφαση ότι καλύπτονται οι ανάγκες χρηµατοδότησης και ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παιχνίδι µε τις λέξεις τέτοιες
κρίσιµες στιγµές πρέπει να σταµατήσει. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να ακούν µόνο τις υπεύθυνες πηγές ενηµέρωσης. Ενεργώ
κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και είµαι
µέλος της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
αλλά ως Υπουργός Οικονοµικών έχω ευθύνη απέναντι στον τόπο,
απέναντι στο λαό, απέναντι σε κάθε πολίτη, απέναντι στις αποταµιεύσεις του και στο εισόδηµά του. Και καλώ τους Έλληνες
πολίτες να ακούν την Κυβέρνησή τους και τον Υπουργό των Οικονοµικών που τους ενηµερώνει υπεύθυνα. Δίνουµε µε τον Πρωθυπουργό έναν αγώνα για τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο της
κατάστασης. Οι χειρισµοί είναι λεπτοί. Γίνονται επί τη βάσει σχεδίου και θα αποδώσουν αποτέλεσµα.
Ο όρος «selective default» δεν πρέπει να µεταφράζεται στα ελληνικά κατά τρόπο ο οποίος είναι το λιγότερο δηµαγωγικός και
ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος χρεοκοπίας, καµµία
απειλή χρεοκοπίας. Δεν θα παίζει κανείς µε τις λέξεις, µε την
αγωνία των πολιτών και µε το µέλλον του έθνους. Και κυρίως δεν
δικαιούται να παίζει µε τις λέξεις κάποιος υπεύθυνος θεσµικός
παράγοντας και αυτό αφορά όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, πρωτίστως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τον Αρχηγό
της. Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει την Κυβέρνηση και να
ακολουθεί µε στρατιωτική πειθαρχία αυτά που λέµε, γιατί οι χειρισµοί πρέπει να είναι εθνικοί και αποτελεσµατικοί.
Κοιτώντας στα µάτια τους Έλληνες πολίτες και ξέροντας την
αγωνία τους, τους διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως
πρόβληµα µε το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι απολύτως καλυµµένο και απολύτως διασφαλισµένο στο πλαίσιο του ευρωσυστήµατος, δηλαδή του
συστήµατος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί
ως µέλος του ευρωσυστήµατος, ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει και
δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα ασφάλειας, ρευστότητας και
χρηµατοδότησης. Αυτό ίσχυε και χθες σε σχέση µε την τελευταία
υποβάθµιση της «FITCH», η οποία ήρθε στη συνέχεια υποβαθµίσεων πολλών άλλων χωρών από πολλούς εκτιµητικούς οίκους
ακόµη και των Ηνωµένων Πολιτειών, χωρίς καµµία πραγµατική
επίπτωση για τις τράπεζές µας και το ίδιο ισχύει και για την αυριανή επικείµενη ανακοίνωση του αποτελέσµατος των stress test,
δηλαδή της δοκιµασίας αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών, των
τραπεζών των είκοσι επτά κρατών-µελών υπό συνθήκες ακραίου
σεναρίου κρίσης.
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβληµα και η διαβεβαίωσή
µου αυτή είναι θεσµική, επίσηµη και απερίφραστη. Υπάρχουν οι
µηχανισµοί µέσα στο ευρωσύστηµα στο οποίο περιλαµβάνεται
και η Κεντρική µας Τράπεζα και όλα είναι απολύτως διασφαλισµένα. Εάν δε κάποιοι επιχειρούν να µεταφράσουν κατά τρόπο
λαϊκίστικο, ανεύθυνο και µικροκοµµατικό τον όρο «selective default», θέλω να επαναλάβω ότι αυτό δεν είναι µια πραγµατική κατάσταση, δεν είναι πιστωτικό γεγονός, δεν είναι ούτε χρεοκοπία
ούτε πτώχευση ούτε αδυναµία πληρωµής. Είναι µία βαθµολόγηση προσωρινή των ελληνικών οµολόγων, όπου αντί να είσαι
στο βαθµό 3C ή D, είσαι στο βαθµό SD –«selective default»- για
ένα χρονικό διάστηµα.
Προσέξτε µία παροµοίωση. Πριν αυτοµατοποιηθούν οι σιδηρόδροµοι, υπήρχε ο κλειδούχος που γύριζε το κλειδί για να αλλάξει το τρένο ράγες και να πάει από τη µία διαδροµή στην άλλη.
Πρέπει το τρένο τώρα του ελληνικού δηµοσίου χρέους από τις
ράγες της βαριάς -ας το πούµε έτσι- κατάστασης, στην οποία
βρισκόµαστε της µεγάλης και δυσβάσταχτης επιβάρυνσης, να
αλλάξει ράγες και να πάει σε µια ελάφρυνση. Πρέπει να περάσει
από τη διασταύρωση και ο κλειδούχος να γυρίσει το κλειδί. Αυτό
κρατάει µία στιγµή και αυτό πρέπει να γίνει και γίνεται χωρίς κινδύνους, χωρίς κανένα πραγµατικό πρόβληµα. Χρειάζεται σοβαρότητα µόνο, σοβαρότητα, ψυχραιµία, αυτοπεποίθηση και -έλεος
πια!- εθνική ενότητα. Διότι αυτός που την πληρώνει πάντα είναι
ο φτωχότερος, ο πιο αδύναµος, δεν είναι ο πλούσιος που έχει
βγάλει τα λεφτά του έξω ούτε αυτός που έχει µεγάλη ακίνητη
περιουσία. Στο όνοµα των φτωχών και αδυνάτων πρέπει να ενεργήσουµε και στο όνοµά τους σας µιλάω τώρα. Τη δική τους φωνή
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φέρνω στη Βουλή και τη δική τους φωνή πηγαίνουµε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ο Πρωθυπουργός και στο Eurogroup και το
ECOFIN εγώ. Δεν είναι ώρα για µικροκοµµατικές πλάκες και για
λογοπαίγνια.
Η διαβεβαίωση, λοιπόν, είναι απόλυτη και το µήνυµα σαφές.
Δεν θέλω να υψώνω τους τόνους µε την αντιπολίτευση, γιατί και
η παραµικρή πράξη συναίνεσης διευκολύνει τη χώρα, ενισχύει
τη διαπραγµατευτική µας θέση και µειώνει το βάρος των πολιτών. Το γεγονός ότι ψηφίσαµε τους δυο νόµους για το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τον εφαρµοστικό νόµο άλλαξε την
ατµόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το γεγονός ότι η αντιπολίτευση συνέπραξε στον διορισµό των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Ιδιωτικοποιήσεων, έχει καταγραφεί στην απόφαση του Eurogroup ως γεγονός εξίσου σηµαντικό µε την επίθεση κατά της Ιταλίας. Για να
καταλάβετε πόση σηµασία έχει για τη χώρα και τους πολίτες, για
το εισόδηµά τους, για την εργασία τους, για την προοπτική τους,
το να είµαστε εδώ σοβαροί και ενωµένοι. Είναι τόσο απλό και
ταυτόχρονα τόσο κρίσιµο.
Από του Βήµατος της Βουλής, λοιπόν, λέω αυτά τα πράγµατα
στον ελληνικό λαό. Αυτά ισχύουν. Όλος ο δηµοσιογραφικός σχολιασµός και όλη η πολιτική παραφιλολογία δεν µπορεί να αλλάξει
αυτή την κατάσταση. Βρισκόµαστε στο µέσον µιας διαπραγµάτευσης. Τώρα, στη Ρώµη, συνεδριάζουν οι αναπληρωτές µας,
δηλαδή οι επικεφαλείς των Συµβουλίων Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να εφαρµόσουν τεχνικά την πολιτική
απόφαση του Eurogroup. Και ανά πάσα στιγµή µπορεί να συνεδριάσει το Eurogroup ή να συγκροτηθεί έκτακτο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί φυσικά πρέπει να δοθεί
µια οριστική, καθαρή απάντηση στις αγορές και γιατί πρέπει η
απάντηση αυτή να είναι ασφαλής για όλους.
Εµείς έχουµε διαµορφώσει όχι µόνο το σχέδιο, αλλά και το
δίχτυ προστασίας. Δεν κάνουµε ακροβασίες, ούτε αφήνουµε τίποτα στην τύχη. Κινούµεθα εκ του ασφαλούς, όπως πρέπει. Και
πρέπει η στήριξη να είναι απόλυτη, όχι χωρίς δικαίωµα κριτικής,
όχι χωρίς τις κοµµατικές σηµαίες και τις κοµµατικές επιχειρηµατολογίες. Σεβαστές είναι οι θέσεις όλων των κοµµάτων. Σεβαστή
είναι η κριτική.
Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να αναλαµβάνει την ευθύνη της.
Και ευθύνη ακόµη µεγαλύτερη από αυτήν που της αναλογεί και
ιστορικά και πολιτικά. Δεν ζητάµε από τα κόµµατα –προς Θεούνα αλλάξουν την πεποίθησή τους ή τη βασική τους πολιτική πλατφόρµα, αλλά υπάρχουν φάσεις όπου έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία όλα να γίνονται µε ενότητα, συνέπεια και χειρουργική
ακρίβεια. Και βρισκόµαστε στη φάση αυτή.
Δεν έχει, λοιπόν, κανείς να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, µία ψυχολογία η οποία έχει θετικά στοιχεία, µετουσιώνεται
σε πραγµατικό οικονοµικό γεγονός. Και νοµίζω ότι έχουµε όλοι
και υποχρέωση και όφελος να βοηθήσουµε τον εαυτό µας. Και
µπορούµε να τον βοηθήσουµε πάρα πολύ απλά µε την ίδια τη
συµπεριφορά µας και την ίδια τη διάθεσή µας την ψυχική.
Είναι η στιγµή µιας εθνικής γενναιοδωρίας και µιας πολιτικής
συστράτευσης. Έτσι θα κερδίσουµε την κοινωνική συνοχή και
την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν πιστέψει ότι
διασφαλίζεται η ισορροπία και η δικαιοσύνη. Κι αυτό θα γίνει. Θέλουµε λίγο χρόνο, λίγο ζωτικό χρόνο για να κάνουµε όσα έχουµε
πει σε σχέση µε το εθνικό φορολογικό σύστηµα, που θα είναι και
η βάση του νέου µοντέλου ανάπτυξης, που θα περιλαµβάνει
πρωτίστως το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.
Είναι λοιπόν, η ώρα της βοήθειας, της ενότητας. Είµαι βέβαιος
ότι θα υπάρξει πολύ µεγάλη ανταπόκριση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος
Λέγκας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Την ώρα που στο πολιτικό λεξιλόγιο της Κυβέρνησης έχει εισέλθει η λέξη «χρεοκοπία» ακόµη και µε την αγγλική εκφορά του
όρου, είναι ατυχές που η Βουλή σήµερα και εκτάκτως ενηµερώνεται για ένα µείζον θέµα.
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Είναι µείζον γιατί ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου κατηγορούσε µέχρι
χθες όποιους χρησιµοποιούσαν τη λέξη «χρεοκοπία» ότι εξυπηρετούν όσους θέλουν να κερδίσουν από την κατάρρευση της
χώρας. Είναι µείζον, γιατί η λέξη «χρεοκοπία» όπως άλλωστε επισηµαίνει και η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, θα θέσει σε άµεσο
κίνδυνο τον οµαλό εφοδιασµό της ελληνικής οικονοµίας µε ρευστότητα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μου επιτρέπετε; Δυστυχώς πρέπει
να φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λέγκα, επιτρέπετε µια διακοπή;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Μάλιστα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κατ’ αρχάς είναι εκ µέρους µου
άτοπο να πρέπει να αποχωρήσω µετά την οµιλία που έκανα. Πρέπει, όµως, οπωσδήποτε να µετάσχω σε µια τηλεφωνική συνδιάσκεψη που γίνεται για τα θέµατα αυτά. Θα είναι ο κ. Σαχινίδης.
Ζητώ εκ προοιµίου συγγνώµη από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και τους συναδέλφους.
Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να παρακαλέσω τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µήπως να ξανά
σκεφτεί το κείµενο της ήδη έτοιµης οµιλίας του µετά την οµιλία
που έκανα, για να µην επαναλαµβάνει τις λέξεις αυτές, µε την
αντίληψη αυτή, που είναι η χθεσινή αντίληψη του κ. Σαµαρά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε και πριν φύγετε κύριε
Υπουργέ, θα σας παρακαλούσαµε και εµείς να ανακαλέσετε τουλάχιστον από τα Πρακτικά τα περί «στρατιωτικής πειθαρχίας».
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Η στρατιωτική πειθαρχία είναι µία
έκφραση, ένα σχήµα λόγου. Για όνοµα του Θεού!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να ανακαλέσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα, να ανακαλέσω το σχήµα
λόγου;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Την έκφραση να ανακαλέσετε. Είναι
βαριά έκφραση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Για όνοµα του Θεού!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Πειθαρχία να αναζητήσετε ανάµεσα στα
µέλη της Κυβέρνησης και ανάµεσα στις αντιφατικές δηλώσεις
των µελών της Κυβέρνησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Σας παρακαλώ! Αντί να κάνετε συστάσεις σε µένα, κάντε συστάσεις στον Αρχηγό σας και µην αναπαράγετε το λάθος το χθεσινό.
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι ενστάσεις στον Αρχηγό µας. Ο
Αρχηγός µας µίλησε ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ.
Συνεχίστε, κύριε Λέγκα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ: Είναι µείζον, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν
µπορεί να συµφωνεί κανείς µε τη συµµετοχή των ιδιωτών και από
την άλλη να καταγγέλλει τα παιχνίδια των κερδοσκόπων.
Είναι µείζον γιατί δεν µπορεί από τη µία να θεωρούµε απαραίτητη τη συµµετοχή των ιδιωτών στο ρίσκο των κρατικών οµολόγων και από την άλλη να καταγγέλλουµε τα παιχνίδια των
κερδοσκόπων. Αυτό ισχύει για όλες τις παραλλαγές της λέξης
«χρεοκοπία» και για την «ελεγχόµενη» και για την «επιλεκτική»
και για την «περιορισµένη». Δεν µπορεί να εξωραΐζουµε αυτή τη
λέξη και να την εµφανίζουµε ως κάτι δήθεν, όχι και τόσο κακό.
Γιατί απλά όταν γίνεται αυτό, απλά αυξάνεται η αβεβαιότητα σ’
αυτή την κρίσιµη στιγµή.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας χθες ξεκαθάρισε µε απόλυτη σαφήνεια τη θέση µας. Κι αυτό πρέπει να κάνει και η Κυβέρνηση. Η λέξη «χρεοκοπία» απαγορεύεται στο λεξιλόγιό µας,
δεν τη θέλουµε, δεν τη χρησιµοποιούµε, δεν την επιτρέπουµε
καν ως σκέψη.
Όσο για τα περί υπευθυνότητας, τα αποδεικνύουµε καθηµερινά εδώ στο Κοινοβούλιο, εδώ σ’ αυτή την Αίθουσα, µε την ψήφιση των νοµοσχεδίων, όταν αναγνωρίζουµε ότι αυτά βρίσκονται
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στη σωστή κατεύθυνση.
Τα περί «στρατιωτικής πειθαρχίας» τα επιστρέφουµε και καλούµε για ακόµη µια φορά τον κύριο Υπουργό να τα διαγράψει
από τα Πρακτικά. Πειθαρχία χρειάζεται η Κυβέρνηση ανάµεσα
στα µέλη της, µεταξύ των πολλών και αντιφατικών απόψεων, που
καθηµερινά κατακλύζουν τον πολιτικό τους λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως τόνισε και ο εισηγητής
µας, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου κυρώνουµε σήµερα την
από 9.5.2011 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία σύµφωνα µε το Σύνταγµά µας, θα πρέπει να κυρωθεί εντός σαράντα
ηµερών από την κατάθεσή της.
Νοµίζω πως όλοι σ’ αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε ότι η απογραφή έχει τη σηµασία της, καθώς αποτελεί την ακτινογραφία
της χώρας, τη βασικότερη πηγή για την άντληση όλων εκείνων
των σηµαντικών πληροφοριών για τα δηµογραφικά, για το µορφωτικό επίπεδο, τη σύνθεση των νοικοκυριών, των αριθµό των
µεταναστών αλλά και για όλα τα υπόλοιπα κρίσιµα για τη χάραξη
των πολιτικών δεδοµένα.
Αλλά σήµερα δεν είµαστε εδώ για να συζητήσουµε αυτά που
έπρεπε να συζητάµε. Δεν είµαστε να συζητήσουµε ούτε για την
ουσία της απογραφής, ούτε για τις διαδικασίες, ούτε για τα ερωτηµατολόγια, ούτε για τα υπόλοιπα ζητήµατα που ακουµπούν την
ουσία της απογραφής, όπως για παράδειγµα τα προσωπικά δεδοµένα. Αυτό δεν µας το επέτρεψε δυστυχώς η Κυβέρνηση ούτε
οι σχεδιασµοί της.
Σήµερα είµαστε εδώ για να συζητήσουµε κάποια βασικά ερωτήµατα που προκύπτουν για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
Σήµερα είµαστε εδώ για να συζητήσουµε µια κοινοβουλευτική,
µια νοµοθετική ανακολουθία. Γιατί µόνο ως ανακολουθία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η Βουλή έρχεται και συζητά ένα θέµα όταν οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, όταν οι
ρυθµίσεις έχουν ισχύσει, όταν τα αποτελέσµατα έχουν ήδη καταγραφεί.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αλήθεια, τι εντύπωση δίνουµε στους πολίτες όταν µας ακούνε
να συζητάµε ετεροχρονισµένα, εκ των υστέρων για ένα απολύτως προγραµµατισµένο γεγονός όπως η απογραφή; Τι εντύπωση
δίνουµε στους πολίτες όταν ερχόµαστε να συζητήσουµε για την
απογραφή δύο µήνες αφότου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για
τον πληθυσµό και σχεδόν τέσσερις µήνες αφότου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τα κτίρια; Νοµίζω ότι εδώ ταιριάζει απόλυτα αυτό που είπε ο εισηγητής µας κ. Μπούρας ότι η Κυβέρνηση «έβαλε το κάρο πιο µπροστά από το άλογο».
Το δεύτερο σηµείο που θέλω να θίξω είναι για ποιο λόγο να
φτάσουµε σ’ αυτή τη διαδικασία, στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, όταν στο Σύνταγµα της χώρας και συγκεκριµένα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 44 ορίζεται µε µεγάλη ευκρίνεια ότι
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου µπορεί να εκδίδει, ύστερα
από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας σε «έκτακτες περιπτώσεις» «εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης»;
Είµαι υποχρεωµένος εδώ να υποµνήσω ότι η Νέα Δηµοκρατία
χρησιµοποίησε αυτή την εξαιρετική διαδικασία µόνο σε δύο περιπτώσεις, η µία µάλιστα υποχρεωτικά όταν διαλύθηκε η Βουλή
το καλοκαίρι του 2007 και µετά από µία εβδοµάδα έγιναν οι µεγάλες πυρκαγιές. Στην περίπτωση της φετινής απογραφής, αλήθεια, ποια είναι η «έκτακτη περίπτωση»; Ποια είναι η «εξαιρετικά
επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη»;
Όλα όσα περιγράφονται στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου είναι τα προβλεπόµενα, είναι τα άκρως προγραµµατισµένα.
Είναι αυτά που ξέραµε από καιρό ότι θα γίνουν, γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι η απογραφή γίνεται το πρώτο µονό έτος της κάθε
δεκαετίας, γιατί είναι πλέον η πιο προγραµµατισµένη διαδικασία,
γιατί ήδη από σήµερα ξέρουµε ότι το 2021 θα έχουµε την επόµενη απογραφή.
Πού έγκειται λοιπόν το επείγον του χαρακτήρα αυτής της απόφασης; Ποιος είναι αλήθεια ο λόγος που για ένα απολύτως προγραµµατισµένο γεγονός η Βουλή υποκαθίσταται στο νοµοθετικό
της έργο από την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και την Κυβέρνηση; Ποιος ο λόγος που αφαιρείται
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η νοµοθετική εξουσία από τη Βουλή; Μ’ άλλα λόγια, γιατί να γίνει
αυτό το νοµοθετικό άλµα;
Πέρα όµως απ’ αυτό που είναι το µείζον, προκύπτουν και άλλα
ζητήµατα τα οποία αναζητούν εξηγήσεις. Κατ’ αρχάς, γιατί
υπήρξε καθυστέρηση στην εκκίνηση της απογραφής; Θυµίζω ότι
η απογραφή είχε οριστεί για το χρονικό διάστηµα 30/3 έως 13/4.
Αλήθεια, ποιοι ήταν οι λόγοι που µετακύλησαν –θα το επαναλάβω
για ακόµα µία φορά- ένα απολύτως προγραµµατισµένο γεγονός;
Δεύτερον, η Κυβέρνηση τόσο στην αιτιολογική έκθεση όσο και
στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθµίσεων ισχυρίζεται ότι η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήταν απόρροια
της εµπλοκής που σηµειώθηκε σε µία απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το ποια εταιρεία θα έκανε το ερωτηµατολόγιο. Δεν
θα πω ότι θα έπρεπε να ληφθεί πρόνοια ώστε να υπήρχε χρόνος
ασφαλείας για την αντιµετώπιση τυχόν εµπλοκών. Τα δέκα χρόνια που έχει χρόνο για να προετοιµαστεί µία τέτοια απογραφή
δεν δικαιολογούν ούτε την επίκληση των ασφυκτικών, ούτε των
καταληκτικών προθεσµιών. Θα πω ότι υπήρξε απεµπλοκή από
την ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 11 Μαρτίου του
2011. Το ερώτηµα που τίθεται είναι γιατί η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στις 9 Μαϊου, όταν υπήρχε διάστηµα δύο µηνών
για να έλθει µε την κανονική διαδικασία το σχετικό νοµοσχέδιο;
Επίσης, ερωτήµατα προκύπτουν για τη σύσταση ενός νέου οργανισµού, για τη σύσταση µιας οµάδας έργου η οποία προστέθηκε για να είναι δίπλα στις οµάδες εργασίας που λειτούργησαν.
Η απόφαση για τη σύσταση αυτών των οργάνων ήταν του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στις 14/12/2010. Ωστόσο η απόφαση αυτή
λήφθηκε χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση. Πότε αποκτήθηκε η εξουσιοδότηση; Εκ των υστέρων. Μάλιστα δεν συµπεριλήφθηκε στην ΚΥΑ της 17ης Μαρτίου, αλλά στην ΚΥΑ της
9ης Μαΐου η οποία βεβαίως εκδόθηκε και δηµοσιεύτηκε την ίδια
µέρα µε την υπογραφή της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εν κατακλείδι, για ένα προγραµµατισµένο γεγονός µε περίοδο
προγραµµατισµού τα δέκα χρόνια αναβάλαµε την προγραµµατισµένη περίοδο απογραφής και φτάσαµε να ρυθµίζουµε τα ζητήµατα της απογραφής µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
ερήµην της Βουλής για να µπορεί να υπάρξει µία κοινή υπουργική απόφαση η οποία προσέξτε τι προσθέτει: Τη σύσταση Οµάδας Έργου η οποία µάλιστα έχει συσταθεί στο τέλος του 2010,
τη δυνατότητα να εργάζονται στην απογραφή κι άλλοι υπάλληλοι
της ΕΛΣΤΑΤ –φαίνεται πως ξεχάστηκαν κάποιοι- τη δυνατότητα
να εργάζονται και προφανώς να αµείβονται και υπάλληλοι άλλων
δηµόσιων υπηρεσιών όπως υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου και του τυπογραφείου του Υπουργείου Οικονοµικών και
τέλος τη σύσταση µιας ακόµη οµάδας εργασίας για το Άγιο
Όρος.
Αυτά είναι τα θέµατα που αντιµετωπίζονται µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και βεβαίως δεν µπορεί να επικαλείται
ούτε η αιτιολογική έκθεση, ούτε η έκθεση των συνεπειών των
ρυθµίσεων το κενό στην εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία του απορρήτου, γιατί από πουθενά δεν προκύπτει στην
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η κάλυψη αυτών των κενών
πέραν µίας γενικόλογης αναφοράς ότι εφαρµόζεται η νοµοθεσία
περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Τέλος, θα θέλαµε να ρωτήσουµε ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές και ατοµικές πράξεις που κυρώνονται και θεωρούνται έγκυρες και που είναι σχετικές µε την απογραφή που έπρεπε να
διεξαχθεί το χρονικό διάστηµα από 30/3 έως 13/4 του 2011.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η Βουλή σήµερα στερείται της δυνατότητας να συζητήσει εξίσου σηµαντικά ζητήµατα
που σχετίζονται µε την ευρύτερη διαδικασία και την ουσία, αν θέλετε, της απογραφής. Μιλάω για την ενηµέρωση του κόσµου,
µιλάω για τις κλειστές πόρτες και τις επιπτώσεις στην ποιότητα
των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Μιλάω για το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, µιλάω και για τη δηµογραφική πολιτική της χώρας. Μιλάω γιατί µέχρι σήµερα δεν έχουν
γνωστοποιηθεί –και εδώ είναι ένα ερώτηµα- τα προσωρινά στοιχειά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία θα ψηφίσει
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την παρούσα πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου παρά το γεγονός
ότι υπάρχει αυτή η νοµοθετική ανακολουθία, αυτή η κοινοβουλευτική αταξία και δεν φταίει η Βουλή γι’ αυτό. Ψηφίζουµε γιατί
αναγνωρίζουµε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προέκυπταν διαδικαστικά προβλήµατα τα οποία δεν θα µπορούσαν να ξεπεραστούν. Λέµε όµως στην Κυβέρνηση ότι οι διαδικασίες του
επείγοντος, όπως και αυτές των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, «τραυµατίζουν» τον κοινοβουλευτισµό και µάλιστα σε µία
περίοδο που δέχεται συλλήβδην βολές και απαξιωτικές επιθέσεις. Είναι σαφές ότι αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε φειδώ γιατί είναι τραγικό σήµερα η Βουλή να
συζητά θέµατα που έχουν περαιωθεί. Γιατί να έρχεται να καλύπτει γεγονότα γνωστά και προγραµµατισµένα;
Στο όνοµα λοιπόν της επίλυσης αυτών των διαδικαστικών προβληµάτων που θα προέκυπταν, κάνουµε αυτή την έκπτωση και
καλούµε την Κυβέρνηση να µην τεντώνει ούτε τις αντοχές, ούτε
τις ανοχές των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Ψηφίζουµε την κύρωση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, όχι όµως και την
ακολουθηθείσα διαδικασία µε την οποία διαφωνούµε απόλυτα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µας ξάφνιασε η τοποθέτηση του Υπουργού. Θέλουµε να
πούµε ότι από την πρώτη στιγµή που εµφανίστηκε η καπιταλιστική κρίση στις Ηνωµένες Πολιτείες και πριν ακόµα αυτή περάσει τον Ατλαντικό και φτάσει στην Ευρώπη και στη χώρα µας,
είχαµε δηλώσει ότι πρόκειται πράγµατι για µια βαθιά καπιταλιστική οικονοµική κρίση και είµαστε το µόνο κόµµα που επιβεβαιώθηκε. Δεν είναι κρίση χρέους και ελλειµµάτων όπως υποστήριζαν τα άλλα κόµµατα, και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΛΑΟΣ που µιλούσαν για «καζινοκαπιταλισµό».
Επρόκειτο και πρόκειται για µια βαθιά καπιταλιστική κρίση η
οποία βεβαίως σε κάθε έκφανσή της έχει διαφορές, ιδιαιτερότητες και άλλες αναλογίες από χώρα σε χώρα.
Όλες οι χώρες έχουν χρέη. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής έχουν το µεγαλύτερο χρέος απ’ όλες τις χώρες του κόσµου,
όπως και οι πιο ισχυρές καπιταλιστικές οικονοµίες. Χώρες µε µεγάλη δύναµη έχουν χρέη. Πάντα είχαν.
Όλα βγήκαν στον αφρό εξαιτίας της βαθιάς καπιταλιστικής
κρίσης. Πολύ φοβούµαστε, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η παρέµβαση, η τόσο φορτισµένη, του κυρίου Υπουργού δεν σκοπεύει
παρά στην παραπέρα κατατροµοκράτηση των εργαζοµένων.
Εδώ και πολλούς µήνες η κινδυνολογία βρίσκεται στην πρώτη
γραµµή. Και την κινδυνολογία την ακολουθεί σε κάθε περίπτωση
µια σειρά µέτρων τα οποία είναι αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντικοινωνικά.
Και θέλουµε να υπογραµµίσουµε ότι η ελεγχόµενη ή η λεγόµενη επιλεκτική χρεοκοπία δε θα είναι τίποτα περισσότερο και
τίποτα λιγότερο, παρά θα είναι υπεύθυνη έτσι κι αλλιώς για τη
λήψη νέων επώδυνων µέτρων σε βάρος της εργατικής τάξης,
όλων των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, του λαού και
της νεολαίας.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας για άλλη µια φορά και απ’
αυτό το Βήµα καλεί την εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, τους αυτοαπασχολουµένους τους µικρούς ΕΒΕ, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία να βρεθούν στην πρώτη γραµµή της
πάλης. Να ξεσηκωθούν ενάντια στην εφαρµοζόµενη, αντιλαϊκή
και αντεργατική πολιτική.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, χρόνια και χρόνια η πολιτική που
ακολούθησε η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και η
Νέα Δηµοκρατία ήταν µια πολιτική ενίσχυσης στήριξης, µια πολιτική προνοµίων και κινήτρων, φοροαπαλλαγών και φοροενισχύσεων στο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή ήταν η πολιτική σας, αυτή είναι
και σήµερα.
Από τη µια µεριά κίνητρα, φοροαπαλλαγές και ζεστό χρήµα
στο κεφάλαιο και από την άλλη µεριά λιτότητα, φτώχεια, ανεργία,
εξαθλίωση στην εργατική τάξη, σε πλατιά λαϊκά στρώµατα του
πληθυσµού.
Και έρχεται ο κύριος Υπουργός, χτυπάει και το χέρι στο έδρα-
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νο και καλεί σε ενότητα εθνική. Δηλαδή, εθνική ενότητα για ποιο
σκοπό; Για τη σωτηρία των τραπεζιτών, των τραπεζών και για την
παραπέρα αφαίµαξη σε ό,τι έχει αποµείνει στην εργατική τάξη
και τους εργαζόµενους; Εθνική ενότητα για τη σωτηρία του κεφαλαίου; Την έχετε την εθνική ενότητα. Και την έχετε πλατιά και
από τη Νέα Δηµοκρατία και από το λαό. Σήµερα, κύριε Υπουργέ,
η εργατική τάξη εξαθλιώνεται. Οι επίσηµοι καταγεγραµµένοι
άνεργοι είναι οκτακόσιες χιλιάδες. Η επίσηµη ανεργία είναι ένα
εκατοµµύριο. Περικόψατε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα. Αλλάξατε τις εργασιακές σχέσεις, καταργήσατε το οκτάωρο, το πενθήµερο, το σαραντάωρο, τις συλλογικές συµβάσεις, την
κοινωνική ασφάλιση. Θα το ξαναπούµε.
Επαίρεται ο Υπουργός Υγείας γιατί εξοικονόµησε 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ από την υγεία. Τα σηµερινά νοσοκοµεία είναι εκατόν τριάντα οκτώ και η προοπτική είναι να τα κάνετε ογδόντα
τρία. Κλείνετε άµεσα τρεις χιλιάδες νοσοκοµειακές κλίνες µε
προοπτική να κλείσουν άλλες δέκα χιλιάδες. Κλείνουν συνεχώς
κλινικές. Οι προνοιακές δοµές από εβδοµήντα δύο γίνονται είκοσι δύο. Οι ανάπηροι, οι ψυχασθενείς και άλλοι δε θα έχουν
καµµία περίθαλψη. Δεν µπορείτε να τα καταργήσετε όλα. Δεν θα
έχετε καθόλου δαπάνες και θα τα εξοικονοµήσετε όλα.
Επίσηµα όλοι οι Υπουργοί Υγείας έχουν πει ότι λείπουν από
το δηµόσιο σύστηµα υγείας είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και δεν προσλαµβάνετε. Και είναι µια
συνειδητή σας επιλογή να οδηγείτε τον κόσµο στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να πουλάει ο άλλος το σπίτι
του να πουλάει το χωραφάκι από το οποίο ζει για να µπορέσει
να γιατρέψει το δικό του άνθρωπο. Ναι, όλοι αυτοί, τους οποίους
πλήττει η πολιτική και τα µέτρα σας, έχουν χρεοκοπήσει. Μη µιλάτε συνεπώς για χρεοκοπία και κινδυνολογείτε.
Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κάλεσε σε στρατιωτική πειθαρχία για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που εµφανίζονται. Στρατιωτική πειθαρχία στο
πλευρό της Κυβέρνησης. Γιατί; Δεν ξέρω που υπηρέτησε και
πότε υπηρέτησε φαντάρος. Και δεν ξέρω τι εννοούν στρατιωτική
πειθαρχία. Μερικές λέξεις είναι πολύ φορτισµένες. Ο άλλος Αντιπρόεδρος µας είπε για τα τανκς τις προάλλες. Τώρα για στρατιωτική πειθαρχία. Γιατί; Για να σωθούν όλοι αυτοί που έβγαλαν
610 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο στις ελβετικές τράπεζες; Για να
σωθούν οι εφοπλιστές; Ο πατριωτισµός τους φτάνει να ναυπηγούν σήµερα σε περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης πεντακόσια ογδόντα καράβια στα ναυπηγεία της Κίνας και σε ναυπηγεία
άλλων χωρών της Ασίας. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, κύριε
Υπουργέ, πεντακόσια ογδόντα καράβια χτίζονται προς το συµφέρον των Ελλήνων εφοπλιστών. Και στην Ελλάδα υπονοµεύσατε -και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- την ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία, απαξιώσατε τα ελληνικά ναυπηγεία. Τα ξεπουλήσατε µπιλ-παρά στους Γερµανούς. Και αφού τα πουλήσατε,
τους δώσατε και παραγγελίες πολλαπλάσιες αυτών των χρηµάτων τα οποία υποτίθεται ότι έδωσαν για να αγοράσουν τα ναυπηγεία. Και έχουµε ένα ικανότατο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό στα ναυπηγεία που απαξιώθηκε και βρίσκεται
χωρίς δουλειά. Η Ελλάδα έχει ιστορία στη ναυπηγική τέχνη και
αργότερα στη ναυπηγική βιοµηχανία χιλιάδες χρόνια στην κυριολεξία.
Το κεφάλαιο, το λέµε και θα το ξαναπούµε, δεν έχει πατρίδα.
Πατρίδα και Θεός του είναι το κέρδος. Και όπου βρίσκει περισσότερο κέρδος εκεί πάει. Και βεβαίως µπορεί να σηκώνουν τις
ελληνικές σηµαίες, µπορεί να πηγαίνουν και την Κυριακή στην
εκκλησιά και να ρίχνουν ένα χοντρό νόµισµα για να κάνει θόρυβο
στο δίσκο αλλά δεν έχουν ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία. Μόνη
τους θρησκεία είναι το κέρδος. Να είµαστε καθαροί και εξηγηµένοι. Και λέει ο Υπουργός. «Συστρατευτείτε. Έρχεται στρατιωτική πειθαρχία, γιατί πρέπει να βοηθήσουµε τους φτωχούς».
Τους φτωχούς, κύριοι της Κυβέρνησης, τους κάνατε εσείς και
τους κάνετε καθηµερινά φτωχότερους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Μας είπε επίσης ο Υπουργός, χτυπώντας το χέρι στο έδρανο,
ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε, ότι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίζει την ελληνική οικονοµία, στηρίζει το τραπεζικό σύστηµα, στηρίζει την Ελλάδα. Δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στηρίζει την Ελλάδα, στηρίζει τους καπιταλιστές. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετα µε αυτές τις
επιλογές. Απορρίπτουµε τις εκκλήσεις του κυρίου Υπουργού. Για
άλλη µια φορά καλούµε τους εργαζόµενους σε µάχη, σε δράση,
ενάντια σε όλες αυτές τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, κ.
Χαλβατζή.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαµε πριν από λίγο τον αξιότιµο
Υπουργό Οικονοµικών και Υπουργό της Κυβέρνησης, σε µια διάλεξη. Να δούµε, όµως, πως έχει η ουσία του πράγµατος. Γεγονός είναι ότι ο κ. Βενιζέλος, έχει µια πληθωρικότητα στο λόγο
του. Πιθανώς αυτή κάποιες φορές είναι χρήσιµη, γιατί καλύπτει
κενά ή ανεπάρκειες άλλων. Όµως, πολλές φορές η ικανότητά
του αυτή τον οδηγεί και σε γκάφες. Μια τέτοια «Βενιζέλεια»
γκάφα ήταν και αυτό που ειπώθηκε και πυροδότησε µια συζήτηση από τον ίδιον περί επιλεκτικής χρεοκοπίας.
Όταν, λοιπόν, ο αξιότιµος Υπουργός Οικονοµικών, λέει ότι
πρέπει να βάλουµε ένα τέλος στο παιχνίδι µε τις λέξεις –αυτό χαρακτηριστικά είπε- του αντιτείνουµε και εµείς ότι ο ίδιος, πρωτίστως, θα πρέπει να τιθασεύσει τη λεξιλαγνεία του, γιατί πολλές
φορές αυτή του ακριβώς η λεξιλαγνεία τον οδηγεί σε γκάφες.
Επειδή είδα ότι υπήρξε µια δυσαρέσκεια από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για τον όρο «στρατιωτική πειθαρχία», που χρησιµοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, να πω ότι
δεν θα πρέπει να µας ξενίζει καθόλου. Από το χώρο της αµύνης
προέρχεται ο κ. Βενιζέλος, ε, και του έµειναν κάποια κουσούρια,
κύριε Χαλβατζή! Μην παίρνετε και τοις µετρητοίς τα όσα ακούτε
από τον κ. Βενιζέλο!
Έρχοµαι τώρα σε κάτι άλλο ενδιαφέρον που ειπώθηκε. Επειδή,
λοιπόν, κατάλαβε τη γκάφα που έκανε, ήρθε εδώ να µας πει –ουσιαστικά να απολογηθεί- τι είναι η περιβόητος «επιλεκτική χρεοκοπία» ή «selective default», όπως το λέει.
Και ενώ περιµέναµε, επίσης, να µας κάνει µια διάλεξη επί του
θέµατος, προκειµένου να πληροφορηθεί το περιεχόµενο του
όρου ο ελληνικός λαός, ο κ. Βενιζέλος, το µόνο που έκανε ήταν
να µας περιγράψει τον όρο µε µια παροµοίωση: µε την παροµοίωση του κλειδούχου που γυρίζει το κλειδί και το τρένο από τις
βαριές ράγες µπαίνει σε πιο ελαφριές ράγες.
Ωραία. Να του πούµε, λοιπόν, ότι πολλές φορές ο κλειδούχος
συµβαίνει να κοιµάται, πολλές φορές ο κλειδούχος συµβαίνει να
λείπει, πολλές φορές ο κλειδούχος δεν έχει τη δύναµη να γυρίσει
το κλειδί. Τέλος πάντων, πολλές φορές µπορούν να συµβούν
πολλά ατυχήµατα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πρέπει να αφήσετε
την παροµοίωση µε τον κλειδούχο γιατί είναι ανεπαρκέστατη για
να καθησυχάσει την αγωνία του ελληνικού λαού.
Γιατί, αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ και
κύριε Σαχινίδη, πρέπει να ξέρετε ότι η γιαγιά στην Ελλασόνα δεν
µπορεί να κατανοήσει την επιλεκτική χρεοκοπία. Το µόνο που θα
της µείνει είναι η χρεοκοπία, ούτε selective, ούτε restrictive, ούτε
όλα τα συµπαροµαρτούντα.
Άρα, έγινε από την πλευρά του κ. Βενιζέλου µια µεγάλη γκάφα.
Πήγε σήµερα να τη µαζέψει, αλλά το µόνο που προκάλεσε είναι
θυµηδία και στο κοινοβουλευτικό του ακροατήριο, αλλά και έξω
στο ακροατήριο της κοινωνίας.
Ξέρετε τι προκαλέσατε; Προκαλέσατε έναν τεκτονικό σεισµό,
όπως και άλλοτε κάνατε –σας θυµίζω δηλώσεις περί Τιτανικού
κ.λπ. του πρώην τσάρου της οικονοµίας- και ως δια µαγείας –όχι
ως δια µαγείας, εσείς το προκαλέσατε- άρχισε ο κόσµος να τρέχει στις τράπεζες να παίρνει τις καταθέσεις και ενώ θέλετε να
επιλύσετε το πρόβληµα, οξύνετε το πρόβληµα. Αυτό κατάφερε
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και ο κ. Βενιζέλος.
Μα, απορώ µαθητευόµενοι µάγοι είστε; Εδώ λέτε να σώσουµε
την ελληνική οικονοµία. Έτσι, θα σωθεί η ελληνική οικονοµία µε
τέτοιους παιδαριώδεις χειρισµούς;
Βεβαίως, να σας θυµίσω αυτό που έκαναν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ωρύονταν από αυτό εδώ το έδρανο ο κ. Βενιζέλος, αλλά
και ο αξιότιµος Πρωθυπουργός της χώρας προτρέποντας τους
Βουλευτάς της κυβερνώσας παράταξης να υπερψηφίσουν το µεσοπρόθεσµο, να υπερψηφίσουν τον εφαρµοστικό νόµο για να
σωθούµε, για να αποφύγουµε τη χρεοκοπία και ως δια µαγείας
ξαναβρεθήκαµε µπροστά στο ίδιο αδιέξοδο, ξαναβρεθήκαµε
µπροστά στη χρεοκοπία.
Αυτό είναι συνετή πολιτική; Αυτό είναι µια πολιτική χειρολαβής
που δίδει ασφάλεια για το µέλλον στον ελληνικό λαό; Νοµίζω ότι
προκαλείτε τα αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που πιστεύω ότι
θέλετε να επιτύχετε. Επιβαρύνετε την κατάσταση, δεν ξέρετε τι
σας γίνεται και την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πειραµατίζεστε
πάνω στο κεφάλι του ελληνικού λαού.
Ακούστε τώρα: Φύγαµε από τη θεωρία του κλειδούχου και πήγαµε στη θεωρία της χειρολαβής. Η Κυβέρνηση –λέει ο κ. Βενιζέλος- έχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για να βγούµε από την
κρίση. Αισθάνεται ασφάλεια ο ελληνικός λαός. Έχει χειρολαβή.
Πείτε µου, σας παρακαλώ πολύ: Ο κ. Βενιζέλος άκουσε τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, του κ. Οικονόµου, ο οποίος είπε: «Μα, κοιτάξτε να δείτε αυτά που λέµε για τα
50 δισεκατοµµύρια δεν ευσταθούν, πολύ λιγότερα θα εισπράξουµε από τις αποκρατικοποιήσεις.»
Που είναι, λοιπόν, το εθνικό σχέδιο δράσης; Ακόµα και το αποκούµπι που έχουµε, τις αποκρατικοποιήσεις δηλαδή, για να τιθασεύσουµε το δηµόσιο χρέος ούτε αυτό δεν µπορείτε να το
χρησιµοποιήσετε σωστά και υποσκάπτετε έτσι την προοπτική
διαχείρισης του δηµοσίου χρέους της χώρας.
Βεβαίως, για πολλοστή φορά ακούσαµε τον αξιότιµο Υπουργό
Οικονοµικών να λέει για εθνικό σχέδιο καταπολέµησης της φοροδιαφυγής. Πότε; Τώρα; Μετά από είκοσι τρεις µήνες στην
εξουσία το ΠΑΣΟΚ κατάλαβε ότι έπρεπε να έχουµε ένα ολοκληρωµένο, εθνικό φορολογικό σύστηµα; Πόσα φορολογικά νοµοσχέδια έχετε φέρει εδώ; Έχουµε χάσει τη µπάλα. Εννιά, δέκα,
έντεκα φορολογικά νοµοσχέδια;
Ο προηγούµενος Υπουργός Οικονοµικών, ο τσάρος της οικονοµίας –έχουµε πήξει στους τσάρους εδώ πέρα µέσα- δεν µπορούσε να σκεφτεί να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να δοµήσει, να
οργανώσει ένα αποτελεσµατικό, δίκαιο, εύκαµπτο εθνικό φορολογικό σύστηµα; Μετά από είκοσι τρεις µήνες έρχεται το ΠΑΣΟΚ
και λέει: «Tα µέτρα που παίρνουµε είναι άδικα, πλήττουν τις
ασθενείς κοινωνικές τάξεις και άρα, θα πρέπει να προχωρήσουµε
σε ένα εθνικό, φορολογικό σύστηµα». Τώρα; Δηλαδή, η αδικία
πήγαινε σύννεφο εδώ και τόσους µήνες. Αδικία στην αδικία. Και
τώρα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και µε κυνισµό λέει: «Πρέπει να στήσουµε ένα εθνικό φορολογικό σύστηµα».
Δεν σας πιστεύουµε, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Είστε ανίκανοι και όσο
πιο γρήγορα φύγετε από την εξουσία, τόσο καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Να έρθουν σοβαροί άνθρωποι να διαχειριστούν τις
τύχες της χώρας αυτής.
Βεβαίως, επισηµαίνω ότι τίποτα δεν ακούσαµε από τον κ. Βενιζέλο –αυτό περίµενε να το ακούσει ο ελληνικός λαός- για µια
αναπτυξιακή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Θυµήθηκε να
µας πει για το «selective default». Δεν µας είπε όµως, θα προχωρήσουµε σε ευρωοµόλογο; Θα προχωρήσουµε σε αναπτυξιακό
ευρωοµόλογο, δηλαδή σε ευρωοµόλογο που θα παίρνει το
χρήµα για να πέφτει σε αναπτυξιακά έργα µεγάλης κλίµακος
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Θα προχωρήσουµε τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ; Θα προχωρήσουµε τις επενδύσεις µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων; Θα κάνουµε,
τέλος πάντων, κάτι για να βγάλουµε από τον µαρασµό την ελληνική οικονοµία;
Τα ξέχασε αυτά ο κ. Βενιζέλος και το µόνο που ήρθε να µας
πει ήταν η απολογία του για τον όρο «selective default». Ήταν
αποτυχηµένη παντελώς η σηµερινή παρουσίαση του νέου τσάρου της ελληνικής οικονοµίας.
Τώρα έρχοµαι στο νοµοσχέδιο που εξετάζουµε περί απογρα-
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φής. Έχουµε ουσιαστικές ενστάσεις, τις οποίες θεωρώ ότι ο παριστάµενος Υπουργός ο κ. Σαχινίδης, τις δέχεται και ο ίδιος.
Πρώτον, έχουµε µια µεγάλη ένσταση όσον αφορά την απογραφή του µεταναστευτικού πληθυσµού στην Ελλάδα.
Ουσιαστικά δεν θα µάθουµε πόσοι είναι οι µετανάστες, νόµιµοι
ή παράνοµοι, που κατοικούν αυτήν τη στιγµή στην πατρίδα µας.
Και δεν θα µάθουµε γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ίδιοι οι µετανάστες έκλειναν την πόρτα στους απογραφείς. Αυτό είναι δεδοµένο. Βλέπω ότι σε αυτό συναινεί και ο αξιότιµος Υπουργός ο κ.
Σαχινίδης.
Άρα, λοιπόν, πώς πρώην κυβερνητικά στελέχη, όπως η κ. Νταλάρα, για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, έλεγε ότι µε την απογραφή θα έχουµε τώρα µια ευκαιρία –ακούστε τον όρο- να
φτιάξουµε έναν ποσοτικό και ποιοτικό µεταναστευτικό χάρτη;
Αποδείχθηκαν ποµφόλυγες αυτά που έλεγε η κ. Νταλάρα, χωρίς
κανένα ουσιαστικό περιεχόµενο.
Και το ερώτηµα είναι: Πώς η ελληνική Κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, θα δοµήσει µια δηµογραφική και µια µεταναστευτική
πολιτική, αλλά θα κάνει και µια σωστή οικονοµική διαχείριση όταν
υπάρχει αυτή µαύρη τρύπα, όταν υπάρχει αυτός ο άγνωστος «Χ»;
Και αυτός ο άγνωστος «Χ» είναι ο µεταναστευτικός πληθυσµός
της χώρας. Πώς θα τα κάνετε όλα αυτά, όταν δεν θα γνωρίζετε
τον αριθµό των ανθρώπων;
Το δεύτερο που µας ενοχλεί -και είναι πάρα πολύ σηµαντικό,
κύριε Υπουργέ- είναι µια τάση αποχριστιανισµού που παρατηρήθηκε στο ερωτηµατολόγιο της απογραφής. Ενώ το ερωτηµατολόγιο ασχολείται µε χίλιες δυο λεπτοµέρειες, ρωτάνε χίλια δυο
πράγµατα, κανείς δεν βρέθηκε να βάλει ένα τετραγωνίδιο για να
ερωτάται ο απογραφόµενος σε σχέση µε το θρήσκευµά του.
Προφανώς, οι άνθρωποι της ΕΛΣΤΑΤ θεώρησαν ότι από τη
στιγµή που το θρήσκευµα βγήκε από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, δεν συντρέχει καµµία χρεία να υπάρχει και ερώτηµα αντιστοίχου τετραγωνιδίου στο απογραφικό δελτίο. Ας κριθούν από
τον ελληνικό λαό. Πρέπει, όµως, να γνωρίζουν το εξής: Υπάρχει
τρόπος να δούµε, ποιος τελικά είναι ο πληθυσµιακός όγκος των
ορθοδόξων Ελλήνων από τα ονοµατεπώνυµά τους. Αµφιβάλλω,
όµως, αν αυτό το στοιχείο θα αξιοποιηθεί δεόντως από µια πολιτεία που δείχνει µια τέτοια αντιεκκλησιαστική συµπεριφορά και
στάση. Βεβαίως, εµείς το αναφέρουµε το θέµα αυτό, γιατί για
εµάς Ορθοδοξία και Ελληνισµός είναι δύο αλληλένδετα µεγέθη.
Θα ήταν εθνικής σηµασίας, κύριε Πρωτόπαπα, αυτό το αλληλένδετο Ορθοδοξίας και Ελληνισµού να φανεί στο απογραφικό δελτίο. Κάτι θα σηµατοδοτούσε.
Έρχοµαι όµως, στην ακόµη µεγαλύτερη ένσταση που έχω. Αν
ρωτηθεί κάποιος «Τι χρειάζεται η απογραφή;» η απάντηση θα
είναι πάρα πολύ απλή: Η απογραφή χρειάζεται για να µας δώσει
έγκυρα στοιχεία, προκειµένου η όποια κυβέρνηση να προχωρήσει σε στοχευόµενες πολιτικές σε µια δύσκολη δηµοσιονοµική
και δηµογραφική συγκυρία. Πράγµατι, αγαπητοί συνάδελφοι, η
δηµογραφική συγκυρία για τον Ελληνισµό είναι τουλάχιστον
απαίσια αυτή τη στιγµή. Ελληνικό αίµα χάνεται. Ο Ελληνισµός
φθίνει και φθίνει ως βιολογικό µέγεθος. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός το φωνάζει συνέχεια αυτό και κανείς δεν συγκινείται.
Έστω λοιπόν, τώρα, έχουµε κάποια στοιχεία. Ποια η χρεία των
στοιχείων αυτών όταν ήδη η Κυβέρνηση εφαρµόζει µια πολιτική
εξόντωσης των πολυτέκνων και των τριτέκνων δηλαδή, των
πραγµατικών αιµοδοτών του ελληνικού λαού και του ελληνικού
έθνους; Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν πλέον να πιάσουν δουλειά. Τους το απαγόρευσε η κ. Διαµαντοπούλου. Τα
παιδιά των πολυτέκνων και των τριτέκνων οικογενειών δεν µπορούν να κάνουν µετεγγραφές. Τους το απαγόρευσε η κ. Διαµαντοπούλου. Ο κ. Λοβέρδος περιέκοψε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόµατα. Ήθελαν να βγάλουν από τη µύγα ξίγκι. Έτσι θα
σωθεί η ελληνική οικονοµία. Βεβαίως, ερχόµαστε και στις πρόσφατες φορολογικές ρυθµίσεις του κ. Βενιζέλου που είδαν τα
παιδιά ως τεκµήριο πλέον. Όσο περισσότερα παιδιά έχει κάποιος, τόσο περισσότερο τιµωρείται φορολογικά από την ελληνική πολιτεία. Άρα, λοιπόν, ποια η χρεία της συλλογής έγκυρων
στοιχείων, όταν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση αυτά τα στοιχεία
να τα χρησιµοποιήσουµε για το καλό της ελληνικής κοινωνίας;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε -και σας ευχαριστώ προκαταβολικά
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για την ανοχή σας- απευθύνοντας µια παρότρυνση. Ο κ. Ανδρέας
Γεωργίου ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ καλά θα κάνει να τα µαζέψει
και να φύγει. Αν έχει ευθιξία πρέπει να παραιτηθεί. Εδώ δεν είναι
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, εδώ είναι Ελλάδα. Όταν λοιπόν, ο
κύριος αυτός, ο πολύς κ. Γεωργίου, υπάλληλος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, άλλως κατά το παρελθόν, αδυνατεί να κάνει
µια έγκυρη, µια φερέγγυα, µια αποτελεσµατική, µια αξιόπιστη
απογραφή –αυτό είναι το µείζον έργο της ΕΛΣΤΑΤ- τότε θα πρέπει να µαζέψει τα µπογαλάκια του και να φύγει.
Και να σας πω και το άλλο που προκαλεί αλγεινή εντύπωση;
Είναι γεγονός, κύριε Πρωτόπαπα, ότι η απογραφή αυτή πληρώθηκε από τους απογραφείς και από τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ. Από αυτούς πληρώθηκε. Και να σας πω γιατί πληρώθηκε
από αυτούς; Γιατί δεν έχουν πάρει φράγκο οι άνθρωποι. Δυόµισι
µήνες τώρα είναι απλήρωτοι και ακάλυπτοι ασφαλιστικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κακώς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κακώς, κύριε Πρωτόπαπα. Και να
κοιτάξετε και τον κ. Σαχινίδη και να τον ρωτήσετε τι γίνεται. Γίνεται αυτό ακριβώς που σας λέω. Αυτοί οι άνθρωποι χρηµατοδότησαν την απογραφή. Αυτό είναι ντροπή.
Ο κύριος Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ο πολύς κ. Γεωργίου θα πρέπει να απολογηθεί και γι’ αυτό. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει ότι
πρέπει να δώσει λόγο στη Βουλή, όχι στον Υπουργό Οικονοµικών. Πρέπει να έρθει στην αρµόδια επιτροπή, να περάσει τη βάσανο των ερωτήσεων και αφού µας τα πει να µαζέψει τα
µπογαλάκια του και να µας αδειάσει τη γωνιά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω
οµάδα συναδέλφων Βουλευτών από διάφορα κράτη και Κοινοβούλια προερχόµενοι, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι αυτές τις
µέρες, από σήµερα το πρωί συνεδριάζουν στη Γερουσία στο
πλαίσιο της Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Οµογενών Βουλευτών. Η Ένωση όπως ξέρετε εδώ και µια δεκαετία
τελεί υπό την αιγίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Θα ήθελα πρώτα να τους καλωσορίσουµε µε ένα ζεστό χειροκρότηµα.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αναφέρω συντόµως ότι είναι η κ. Σάντρα Μπαλοµένος από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, ο κ. Λου Ραπτάκης επίσης από τις Ηνωµένες Πολιτείες, ο κ. Θεοφάνης Θεοφάνους από την Κυβέρνηση
της Βικτώριας Αυστραλίας πρώην Υπουργός, ο κ. Τέντ Ρόκας
από το State of New Hampshire των Ηνωµένων Πολιτειών, ο κ.
Τίµ Πάλλας ο οποίος επίσης είναι κοινοβουλευτικός από την Αυστραλία και σκιώδης Υπουργός για την εργασία, τις βιοµηχανικές
σχέσεις, τα λιµάνια, τα µεγάλα προγράµµατα κ.τλ., η κ. Σοφία
Αγγελονίτης Minister of Revenue and Minister Responsible for
Seniors, επίσης από το Οντάριο του Καναδά, ο κ. Βαγγέλης
Τάβος από την Αλβανία και την ελληνική µειονότητα, ο κ. Τζέρι
Σκλαβούνος κεφαλή από το Κοινοβούλιο του Κεµπέκ και πρώην
Υπουργός και τώρα Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Κοινοβουλίου του Κεµπέκ, ο κ. Τζών Κάννης πρώην Υπουργός και Οµοσπονδιακός Βουλευτής στον Καναδά επί πάρα πολλά χρόνια και
ο κ. Στιβ Γεωργανάς, επίσης Federal Member, συνάδελφος από
την Αυστραλία. Δεν ξέρω εάν είπα και τον κ. Τόµας Κατσιαντώνης, House of Representatives, από...
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Είναι
από την Ελασσόνα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Από την Ελασσόνα κατάγεται, λέει ο κύριος Υπουργός.
Επίσης, είναι ο συνάδελφος Βουλευτής Λη Ταρλάµης και η κ.
Τζένη Μικάκος, επίσης Βουλευτές από την Αυστραλία.
Είναι ξεχωριστή και η χαρά και η τιµή µας να υποδεχόµεθα καθέναν χωριστά. Είναι µία οµάδα από συναδέλφους που συνεδριάζουν σε άλλες αίθουσες.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, Κοινοβουλευτι-
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κός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο ευχαριστώ για την υποµονή που είχε για να κάνω την ανακοινώσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Μακάρι, κύριε Σαχινίδη, να ήταν έτσι τα πράγµατα! Δυστυχώς,
όµως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγµατα για τους Έλληνες,
για τον ελληνικό λαό, είναι πολύ χειρότερα και η Κυβέρνηση συνεχίζει να εξωραΐζει. Για να το πω απλά, εάν ήταν έτσι τα πράγµατα σχεδιασµένα, που σε λίγες µέρες κάποιος κλειδούχος
πρέπει να αλλάξει τις ράγες για το πώς θα προχωρά το βαρύ
τρένο του ελληνικού χρέους, γιατί δεν µας τα είπατε αυτά, κύριε
Σαχινίδη, πριν από δεκαπέντε µέρες, όταν προσπαθούσατε εναγωνίως να εξασφαλίσετε την πλειοψηφία, τους εκατόν πενήντα
και κάτι, µε το βασικό επιχείρηµα «µνηµόνιο ή χρεοκοπία» και
τώρα, πριν στεγνώσει το µελάνι σε αυτούς τους νόµους, µεσοπρόθεσµο και εφαρµοστικό, µας λέτε «και µνηµόνιο και ολίγη
από χρεοκοπία»;
Δεν µας ακούσατε, κύριοι της Κυβέρνησης, εδώ και δύο χρόνια σχεδόν που σας λέγαµε ότι απαιτείται αναδιαπραγµάτευση
του χρέους και πολιτική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για την
Ελλάδα και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υψηλό
χρέος, γιατί ένα µεγάλο µέρος απ’ αυτό καθρεπτίζει τα ελλείµµατα, τα κατασκευαστικά προβλήµατα της ζώνης του ευρώ, που
ωφελούν τους βόρειους και τους πλούσιους και βλάπτουν τους
νότιους και τους φτωχότερους. Σας λέγαµε ότι χρειάζεται κούρεµα ενός µέρους του χρέους, µετατροπή του σε ευρωπαϊκό,
χαµηλότερα επιτόκια, µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής, ευρωοµόλογο. Όταν τα θέταµε αυτά τα πράγµατα στη Βουλή, µας
απαντούσε ο κ. Παπακωνσταντίνου εκ µέρους της Κυβέρνησης,
«απαγορεύεται να προφέρετε τη λέξη «αναδιάρθρωση», διότι
βλάπτεται το εθνικό συµφέρον και δεν είναι ρεαλιστικά». Τώρα,
ενάµιση χρόνο µετά που έχει απλωθεί η φωτιά, έχει πληρωθεί τεράστιο κόστος και από τον ελληνικό λαό και από άλλους λαούς
και αφού µας χρησιµοποιούν ως πειραµατόζωα για να εφαρµόζουν στην πλάτη µας πειραµατικά τις πιο σκληρές πολιτικές µονόπλευρης λιτότητας και τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες
συνταγές, έρχεστε και µας λέτε: «Ξέρετε κάτι, και ολίγη επιλεκτική χρεοκοπία δεν θα σας πονέσει».
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι ζητούν οι πολίτες; Ζητούν όχι στρατιωτική πειθαρχία, αλλά ειλικρίνεια και υπεύθυνη ενηµέρωση. Για
να δώσουν εµπιστοσύνη, θέλουν ειλικρίνεια, υπεύθυνη ενηµέρωση και δίκαιη συµµετοχή στα βάρη και εσείς τους έχετε φουσκώσει -και συνεχίζετε να το κάνετε- στα ψέµατα και στις µισές
αλήθειες.
Ο Έλληνας πολίτης ζητά δίκαιη κατανοµή των βαρών, αλλά η
πολιτική σας «γδέρνει» τους ασθενέστερους, τους µισθωτούς,
τους συνταξιούχους, τους συνεπείς φορολογούµενους, τους
άνεργους, καταδικάζει τη νεολαία στην ανεργία και στη µετανάστευση και αφήνει στο απυρόβλητο τους πλούσιους, τους φοροφυγάδες, τους κοµµατικούς σας πελάτες, είτε είναι διορισµένοι ψηφοφόροι, είτε προστατευόµενοι επιχειρηµατίες της
κρατικοδίαιτης διαπλοκής και τα πάσης φύσεως λαµόγια.
Ο πολίτης ζητά σχέδιο και αποτελεσµατικότητα και εσείς του
προσφέρετε 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ «µαύρη τρύπα» στην εκτέλεση του προϋπολογισµού µόνο το 2011. Ζητά φορολογική δικαιοσύνη και αποτελεσµατικούς φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς και εσείς του τάζετε, µετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης
και δέκα φορολογικά νοµοσχέδια, ότι τώρα θα δει το καλό και το
καινούργιο, µετά τα µπάνια του λαού.
Ο πολίτης, ναι, ζητά χειρολαβή. Και το κάνει, γιατί τον έχετε
τρελάνει στις απότοµες στροφές, στα είπα-ξείπα, διότι οδηγείτε,
κύριε Πρωτόπαπα, το ελληνικό τρένο υπό την επήρεια της µέθης
των δικών σας ψευδαισθήσεων, σκοπιµοτήτων, εσωτερικών συγκρούσεων, αλλά και µιας διάθεσης παθητικής προσαρµογής στα
κελεύσµατα των αγορών και των ξένων δανειστών.
Μας ζητήσατε στήριξη µε στρατιωτική πειθαρχία στην πολιτική
σας και στους χειρισµούς σας. Από εµάς µην την περιµένετε. Δεν
θα την έχετε, γιατί πολύ απλά δεν έχουµε εµπιστοσύνη ούτε στο
στρατηγό Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε στον καινούργιο
µηχανοδηγό Ευάγγελο Βενιζέλο. Είµαστε στη διάθεσή σας για
ενηµέρωση, για έλεγχο, θα χαρούµε αν δεχθείτε απ’ αυτά που
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σας λέµε τόσα χρόνια και τα πετάτε όλα στα σκουπίδια, αλλά όχι
και στρατιωτική πειθαρχία! Όσες πρόβες και αν έκανα για ηµιανάταση και προσοχή, όσο και εάν γυάλισα τα παπούτσια µου, περιµένοντας να περάσω την επιθεώρηση, κύριε Σαχινίδη, µέχρι να
έρθει η σειρά µου να µιλήσω, µε συγχωρείτε, αλλά αυτό στο Κοινοβούλιο είναι µεγάλη χοντράδα για να λέγεται. Μπορεί ο κ. Βενιζέλος, πριν αναλάβει µηχανοδηγός του τρένου της οικονοµίας,
να έχει κάνει Υπουργός Άµυνας, αλλά εδώ εµείς δεν είµαστε
φαντάροι. Σας το λέω αυτό, παρ’ ότι ο Αβέρωφ µε είχε κάνει
λόγω φρονηµάτων σκαπανέα Μηχανικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ήθελε να πει αυτοπειθαρχία. Αυτό εννοούσε, όχι πειθαρχία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι στην ουσία του θέµατος. Μας λέει ο κ. Βενιζέλος ότι υπάρχουν τριάντα έξι σενάρια
για τη ρύθµιση του χρέους. Αυτό που δεν µας είπε, κύριε Πρωτόπαπα, κύριε Σαχινίδη, είναι η ελληνική Κυβέρνηση τι διεκδικεί
και τι προτείνει. Είναι παρατηρητής που περιµένει πού θα κάτσει
η µπίλια για λογαριασµό της Ελλάδας, για να πανηγυρίσει και να
πει πως ό,τι πήραµε είναι καλό ή προτείνει κάτι; Επιδιώκει κάτι;
Προσπαθεί να αποφύγει κάτι;
Σας λέµε εδώ και χρόνια ότι η περίφηµη ΟΝΕ είναι ανάπηρη,
λόγω νεοφιλελευθερισµού και εµµονής των βορείων, µε µία αναπηρία, διότι δεν έχει όµικρον. Μπορεί να σταθεί σε εποχές κρίσης
κοινό νόµισµα, χωρίς ένα σχέδιο για κοινή οικονοµική πολιτική,
χωρίς µία ισχυρή τράπεζα, χωρίς µια πορεία πολιτικής ενοποίησης, χωρίς µία διαφορετική Ευρώπη που να επανιδρυθεί σε δηµοκρατικές βάσεις; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το χρέος της
Ευρωζώνης, παρ’ ότι είναι µικρότερο από το χρέος των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, παρ’ όλα
αυτά, δέχεται την επίθεση; Γιατί, αφού εκεί δεν υπάρχει πολιτική
ενοποίηση, οικονοµική διακυβέρνηση, ισχυρή τράπεζα;
Όµως, τα διεκδικήσατε ποτέ αυτά; Είχατε τη γραµµή της παθητικής προσαρµογής την οποία και συνεχίζετε. Χωρίς να έχετε
πάρει τίποτα, χωρίς να έχει µπει καν ο κλειδούχος στις ράγες,
χωρίς να έχετε εξασφαλίσει την ταχύτητα, χωρίς να έχετε αποφύγει τον εκτροχιασµό, δώσατε προκαταβολικά ότι θα συζητήσουµε και θα δεχθούµε και τις εµπράγµατες εγγυήσεις. Τι είναι
εµπράγµατες εγγυήσεις; Πράγµατα που συνέβαιναν για κυρίαρχα κράτη, κύριε Σαχινίδη, τον 19ο αιώνα, τα οποία είχε δεχθεί η Ελλάδα επί Όθωνα. Δεν µπορεί τον 21ο αιώνα να δεχθούµε
εµπράγµατες εγγυήσεις, που είναι ακραία αποικιοκρατική λογική.
Όσο για την περίφηµη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα που
µας είπε ο κ. Βενιζέλος ότι έχει ενσωµατωθεί στη θεσµική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιος καταλαβαίνει στοιχειωδώς όχι από οικονοµικά, αλλά από κοινή λογική, καταλαβαίνει
ότι αν βάλεις τους ιδιώτες σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση του χρέους και τη νέα ρύθµιση, µε την αβάντα και τη βοήθεια των ξένων οίκων, οι ιδιώτες -γιατί οι τράπεζες και τα funds
δεν είναι φιλάνθρωποι, πάνε για περισσότερα κέρδη- θα ζητήσουν τοκογλυφικά επιτόκια της τάξης του 5,5% έως 8% που ζήτησαν όταν συζητιόταν η γαλλική πρόταση. Μα, µε αυτά θα
είµαστε και δαρµένοι και κερατάδες! Και µακροχρόνια µονόπλευρη λιτότητα και στο τέλος ένα χρέος πολύ πιο υψηλό απ’
αυτό που είχαµε.
Χθες, δηµοσιεύτηκαν οι υπολογισµοί ότι µε αυτά τα σενάρια
το ελληνικό χρέος το 2012 θα είναι 172% του ΑΕΠ, πολύ πιο
ψηλά απ’ ό,τι ήταν πριν µπούµε στο µνηµόνιο. Το συµπέρασµα,
λοιπόν, είναι ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής στην Ελλάδα, στο
µείγµα της, µε δικαιοσύνη, µε αποτελεσµατικότητα και λυπάµαι,
κύριε Σαχινίδη, κύριε Πρωτόπαπα, γιατί αν και µίλησε πολλή ώρα
ο κ. Βενιζέλος, αν και είναι πολύ καλός χειριστής της γλώσσας,
έξυπνος άνθρωπος, δεν άκουσα να λέει τίποτα για την ανάπτυξη,
τίποτα για την έξοδο από την ύφεση, τίποτα για την ανακοπή
αυτής της αλµατώδους αύξησης της ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Αυτό που άκουσα είναι µία προσπάθεια προκαταβολικής θωράκισης απέναντι στα αυριανά αποτελέσµατα του stress test των
τραπεζών.
Κύριε Σαχινίδη, υπάρχει ένα θέµα. Έχει πάρει µέχρι τώρα από
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τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε ρευστό και εγγυήσεις περίπου 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τώρα όλες τις ελληνικές τράπεζες να τις πουλήσει κάποιος θα πιάσει λιγότερα από 6 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
έχουµε µία Κυβέρνηση στην Ελλάδα και µία ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ ρητή, κατηγορηµατική, εύκολη και
γρήγορη που λέει ότι οι τράπεζες θα πάρουν ό,τι χρειάζεται,
ακόµη και αν πάµε σε επιλεκτική χρεοκοπία, ακόµη και αν χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η γραµµή του E.L.A., του Emergency Liquidity Agreements. Θα πάρουν ρευστότητα, γιατί το σύστηµα
δουλεύει για τις τράπεζες και η Κυβέρνηση στην Ελλάδα και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το θέµα του ελληνικού χρέους κλώθεται και αναβάλλεται και έτσι το χρέος µεγαλώνει και η θηλιά στο
λαιµό του ελληνικού λαού που πληρώνει τα σπασµένα –και εννοώ
τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους συνεπείς φορολογούµενους- σφίγγει.
Αν θέλετε εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού πρέπει να προσπαθήσετε εσείς να ευθυγραµµιστείτε µε αυτό που φωνάζει ο κόσµος µε µεγάλες πλειοψηφίες. Ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής,
δίκαιη κατανοµή των βαρών, ανάπτυξη, πολιτική ρύθµιση του
χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να µειώνει δραστικά τα τοκοχρεολύσια για να το κάνει διαχειρίσιµο και αυτό απαιτεί –κακά
τα ψέµατα- κύριε Πρωτόπαπα, να κάνετε πράξη, έστω και µε καθυστέρηση, αυτό που σας λέγαµε ενάµιση χρόνο. Η φωτιά έχει
απλωθεί, έχει πάρει η µπάλα και άλλους, το κόστος θα είναι µεγαλύτερο, αλλά αυτή την ώρα το χειρότερο που µπορεί να κάνει
µία κυβέρνηση είναι να εµµένει στο λάθος αλαζονικά και να ζητάει από τους άλλους στρατιωτική πειθαρχία στο λάθος. Αυτό
δεν πρόκειται να γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µία εποχή εξαιρετικά δύσκολη και για την Ευρώπη και για
την Ελλάδα. Και δυστυχώς, µπορούµε να πούµε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι χώρες µέλη της, φάνηκαν κατώτερες των περιστάσεων σ’ αυτή την κρίση.
Επέµειναν για τόσο διάστηµα να θεωρούν το πρόβληµα της
κρίσης του δηµοσίου χρέους ως ένα ελληνικό πρόβληµα. Απεδείχθη ότι δεν ήταν. Ήταν ένα συνολικότερο πρόβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα συνολικότερο πρόβληµα της Ευρωζώνης. Και έπρεπε να έρθουν κερδοσκοπικές επιθέσεις και κατά
της Ιταλίας, και κατά της Ισπανίας, προκειµένου να χτυπήσουν
τα alarm µε καθυστέρηση. Φάνηκαν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες λίγες
απέναντι στις απαιτήσεις της συγκυρίας, απέναντι στις ανάγκες
των πολιτών τους.
Έστω και αργά, όµως, έγινε. Το alarm χτύπησε. Και εδώ πρέπει
να δούµε πού βρισκόµαστε σήµερα και τι πρέπει να κάνουµε.
Πρέπει να υπάρξει λύση το ταχύτερο δυνατό: λύση για την Ευρώπη, λύση για την Ελλάδα, λύση για τις άλλες χώρες. Και
αυτήν τη στιγµή διεκδικούµε τη λύση αυτή. Είµαστε µεγάλο
µέρος της προσπάθειας, είµαστε σε διεκδίκηση αντιµετωπίζοντας ισότιµα και τους άλλους. Και κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν –που είναι απόλυτοι και αυτές τις µέρες φρόντισαν να
επιτεθούν προς την πλευρά µας- ότι εάν οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ δεν είχαµε ψηφίσει το µεσοπρόθεσµο, εάν δεν είχε ήδη
στηθεί το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, δεν θα διαπραγµατευόµασταν, θα ήµασταν στη γωνία. Δεν θα ήµασταν µέρος της
λύσης, αλλά πρόβληµα. Έξω και δακτυλοδεικτούµενοι.
Και αν ο κ. Σαµαράς ήθελε πραγµατικά, γνήσια, ειλικρινά να
διαγραφεί η λέξη «χρεοκοπία», έπρεπε ο κ. Σαµαράς και το
κόµµα του να έχουν ψηφίσει το µεσοπρόθεσµο, διότι τότε η διαπραγµατευτική δύναµη θα ήταν ακόµη πιο δυνατή. Όχι ότι σήµερα δεν είναι. Θα ήταν όµως, σαφώς πιο δυνατή, αν αντί για
τους εκατόν πενήντα πέντε είχαµε έναν αριθµό που θα αντιστοιχούσε ουσιαστικά και θα υπερέβαινε κατά πολύ τα 2/3 της Βουλής.
Το λέω αυτό για να αναλαµβάνει ο καθένας τις ευθύνες του
και για να δούµε ότι οι πολιτικές λύσεις τις οποίες επικαλείται ο
κ. Παπαδηµούλης είναι πολιτικές λύσεις που χρειάζονται την
υπεύθυνη στάση όλων µας. Εσείς τι έχετε κάνει; Έχετε αφήσει
εµάς, τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να αναλαµβάνουµε την ευ-
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θύνη, έχετε αφήσει εµάς, τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, να βγάλουµε όλο το φίδι από την τρύπα και αυτό που δεν µας αναλογεί
και όλοι οι υπόλοιποι αρκείστε σε µία κριτική, σηκώνοντας τους
τόνους, πότε; Σε µία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε µια περίοδο
που από µέρα σε µέρα µπορεί να κριθούν πολλά, σε µία περίοδο
που από ώρα σε ώρα µπορεί να κριθούν πολλά. Αυτό δεν είναι
µία πραγµατικότητα;
Όταν λέµε για πολιτική λύση, η πολιτική λύση µπορεί να διεκδικηθεί. Και πολιτική και οικονοµική, εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά µπορεί να διεκδικηθεί εξαιτίας της αξιοπιστίας που επιδείξαµε. Και
να σας πω και κάτι; Είµαστε υπερήφανοι οι Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ για το ότι το επιδείξαµε και αναλάβαµε αυτή την ευθύνη.
Γνωρίζουµε το πρόβληµα των Ελλήνων πολιτών. Γνωρίζουµε και
συµπάσχουµε. Γνωρίζουµε ότι προκαλούµε προβλήµατα στους
πολίτες και στην τσέπη τους και στον προϋπολογισµό της οικογένειας και σε όλα. Αλλά γνωρίζουµε ότι αυτή τη στιγµή το γεγονός ότι µπορούµε να διαπραγµατευόµαστε, να ελπίζουµε, να
προσδοκούµε, να αγωνιζόµαστε µε ψηλά το κεφάλι οφείλεται και
σε αυτό.
Ας προχωρήσουµε παρακάτω. Στην επιστολή του τη Δευτέρα
ο Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου προς τον κ. Γιούνγκερ τόνισε
ότι στοιχεία της λύσης αυτής πρέπει να είναι η επιµήκυνση του
χρέους, η µείωση των επιτοκίων, η δυνατότητα επαναγοράς οµολόγων –πρέπει να µειωθεί το χρέος- και ένας µηχανισµός εγγυήσεων, προκειµένου να µπορεί να µας βοηθήσει σε αυτό.
Είναι εύκολο να υλοποιηθούν αυτά; Αντιµετωπίζουµε σοβαρές
δυσκολίες. Και αντιµετωπίζουµε σοβαρές δυσκολίες, γιατί είπα
πριν ότι δεν είναι διατεταγµένες οι ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχουν
κατανοήσει όλες ακόµη την ανάγκη µιας σειράς λύσεων. Και
υπάρχουν προβλήµατα και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες µέλη.
Ξέρετε τι είπαν πρόσφατα οι Ολλανδοί ή οι Φινλανδοί, για παράδειγµα. Δεν τα έχετε πρόσφατα; Δεν τα γνωρίζετε, αγαπητές
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και δύο ακόµα στοιχεία που συνιστούν ένα δύσκολο κοµµάτι σ’ αυτή την λύση. Το
πρώτο είναι η εµµονή της Γερµανίας και η εξ αυτής απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στη
λύση. Αυτό είναι ένα µείζον θέµα. Και δεύτερον, οι κανόνες της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση µε την εξασφάλιση
της ρευστότητας και τις απαραίτητες εγγυήσεις που πρέπει να
δίνονται στα τραπεζικά συστήµατα. Αυτά τα δύο πρέπει να τα
κουβεντιάσουµε. Αυτά τα δύο πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Με
αυτά τα δύο πρέπει να δουλέψουµε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν διαθέτει κανείς µαγικό ραβδάκι, ούτε µπορεί να αναγκάσει την Μέρκελ ή τον Σαρκοζί ή τον οποιοδήποτε άλλο να κάνει αυτό που
θέλουµε εµείς. Διαπραγµατευόµαστε, αγωνιζόµαστε, παλεύουµε
και σ’ αυτήν την κρίσιµη φάση θέλουµε τη βοήθεια. Πέραν της
κριτικής –δικαίωµά σας, να την κάνετε- θέλουµε και τη βοήθεια
όλων. Να φανεί ένα αρραγές εσωτερικό µέτωπο, ένα αρραγές
εθνικό µέτωπο σ’ αυτήν την προσπάθεια που θα περιέχει εκ των
πραγµάτων και το θέµα που ζητούν οι Γερµανοί, της συµµετοχής
του ιδιωτικού τοµέα και το σεβασµό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέµα του Τραπεζικού Συστήµατος. Άρα, είναι όλα στο τραπέζι.
Ένα για µας δεν µπορεί να είναι στο τραπέζι: Η χρεοκοπία.
Αυτήν την αποφύγαµε µε την πράξη ευθύνης της ψήφισης του
µεσοπρόθεσµου και µε την µετά απ’ αυτή δηµιουργία του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων, το οποίο ως ανέφερε ο Υπουργός
Οικονοµικών ενεγράφη ως σηµαντικό γεγονός στην πρόσφατη
απόφαση του EUROGROUP.
Είναι όλα στο τραπέζι. Είµαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση;
Ναι, αλλά δεν την έχουµε δεδοµένη. Ναι, είµαστε αισιόδοξοι,
αλλά δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια. Ναι, είµαστε αισιόδοξοι,
γιατί δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Γιατί έχει γίνει πια κατανοητή η
ανάγκη της Ευρώπης να µη χρησιµοποιεί την Ελλάδα ως πειραµατόζωο, να µη λειτουργεί τιµωρητικά απέναντι στον ελληνικό
λαό, αλλά να δώσει µία λύση, µια ανάσα, µια λύση µε προοπτική
και πνοή. Αλλά δεν έχει γίνει ακόµα. Σ’ αυτό είµαστε και είναι
όλα στο τραπέζι. Πού θα καταλήξουµε;
Πραγµατικά, όσον µας αφορά δεν γνωρίζουµε. Η Κυβέρνηση
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υπεύθυνα το διαπραγµατεύεται, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονοµικών. Φαντάζοµαι ότι σύντοµα θα πρέπει να βρεθεί
µία λύση. Για µας, όµως, η λύση αυτή πρέπει να έχει εξάπαντος
τρία στοιχεία κι αυτά αποτελούν «κόκκινη γραµµή». Αυτά αποτελούν τα απαραίτητα και απαράβατα στοιχεία που θέτουµε ως
προϋπόθεση, προκειµένου να µπορεί αυτή η λύση να προχωρήσει:
Το ένα είναι η βιωσιµότητα του χρέους και η δυνατότητα διαχείρισης, άρα και µείωσης του δηµόσιου χρέους. Η οποιαδήποτε
λύση δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τη χρηµατοδότηση της
Ελλάδας για τα επόµενα χρόνια -που και αυτό είναι ζητούµενοαλλά θα πρέπει να περιλαµβάνει και τη δυνατότητα της διαχείρισης, άρα, και της µείωσης του δηµοσίου χρέους µας, ώστε να
καταστεί βιώσιµο.
Να µην γίνει αυτό που είπε ο κ. Παπαδηµούλης πριν, µε το
172% και να µπορούµε πραγµατικά µε ψηλά το κεφάλι, µε ασφάλεια, µε σταθερότητα µε προοπτική και ελπίδα να βαδίσουµε
µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ασφάλεια στην οικονοµία και
στο τραπεζικό µας σύστηµα. Αυτό δεν είναι διαπραγµατεύσιµο.
Είναι σαφές ότι πρέπει να εγγυηθούµε ότι η λύση αυτή θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, θα εξασφαλίζει
την ανόρθωση της χώρας, θα εγγυάται την οµαλή πορεία του
απαραίτητου στοιχείου της που είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Και τρίτον, ότι η λύση αυτή θα δίνει ασφάλεια και στην ελληνική οικογένεια. Δεν µπορεί να υπάρχει κανένα πρόβληµα το
οποίο θα επιβαρύνει έτι περαιτέρω τον ήδη επιβαρυµένο σε σοβαρό βαθµό προϋπολογισµό της ελληνικής οικογένειας, την
ασφάλεια της ελληνικής οικογένειας σε σχέση µε τα δικαιώµατά
της προς το µέλλον.
Λοιπόν, µε αυτές τις τρεις προϋποθέσεις µε αυτούς τους τρεις
άξονες –βιωσιµότητα και διαχείριση, άρα και µείωση του δηµοσίου χρέους, ασφάλεια στην οικονοµία και στην αγορά, στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ασφάλεια σε σχέση µε την προοπτική
της ελληνικής οικογένειας- ως βάση της σκέψης µας, ως βάση
της συλλογιστικής µας, συζητάµε. Με αυτό προσπαθεί η Κυβέρνηση και είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά.
Είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Οικονοµικών ότι υπάρχουν
τριάντα έξι σενάρια στο τραπέζι. Πού θα καταλήξουµε; Δεν γνωρίζω. Θα είναι κάποιο από αυτά; Ναι, που θα περιέχει προφανώς
και τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα µε κάποιο τρόπο και το
σεβασµό και τη διασφάλιση των τριών σηµείων τα οποία προανέφερα. Μας ικανοποιεί ή όχι; Κάθε απόφαση, κάθε συµφωνία κρίνεται και εκ των πραγµάτων µέσα στο χρόνο τον οποίο γίνεται.
Αν τηρηθούν αυτά τα τρία –και θα τηρηθούν όσον µας αφοράείναι σαφές ότι η Ελλάδα θα αντιµετωπίζει ένα νέο περιβάλλον,
η Ελλάδα θα µπορεί να έχει ασφάλεια και σταθερότητα για τη
συνέχειά της, θα µπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για το µέλλον
µας, θα µπορούµε να φύγουµε από αυτό το φαύλο κύκλο της
ύφεσης και της µείωσης των ελλειµµάτων που αναγκαστικά κάνουµε σήµερα και να µπορούµε να τον σπάσουµε και να προχωρήσουµε πιο γρήγορα τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Θα
µπορούµε πιο εύκολα να προσδοκούµε σε µια ασφαλή οικονοµία,
σε µια οικονοµία µε λιγότερα ελλείµµατα, σε µια οικονοµία µε µεγαλύτερες προοπτικές, µε µεγαλύτερες επενδύσεις και προοπτικές ζωής για τους ανέργους µας, που αυτήν τη στιγµή
αποτελούν τον κύριο εφιάλτη µας στη σκέψη µας, στην προοπτική µας. Πρέπει να βρούµε λύση γι’ αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και σε αυτήν την πραγµατικότητα
θέλουµε τη συµβολή όλων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το τρένο της Ελλάδος βαδίζει αυτή τη
στιγµή µε ασφάλεια και σταθερότητα µπροστά. Θέλουµε να τρέξει γρηγορότερα; Ναι, θέλουµε να τρέξει γρηγορότερα, αλλά βαδίζει µε ασφάλεια και σταθερότητα µπροστά χάρη στις θυσίες
του ελληνικού λαού και χάρη στις πρωτοβουλίες που πήραµε.
Έγιναν λάθη, αναµφίβολα σε αυτήν την πορεία, αλλά εάν δεν
είχαν γίνει οι κεντρικές µας επιλογές, σήµερα δεν θα συζητούσαµε έτσι. Σήµερα θα συζητούσαµε µόνο για την ήδη δεδοµένη
χρεοκοπία και τις συνέπειές της στο εισόδηµα, στα ασφαλιστικά
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ταµεία, στις τράπεζες, στη δυνατότητα εισαγωγής φαρµάκων και
πετρελαίου, στις τιµές σε οτιδήποτε έχει να κάνει µε µια χώρα
καταστραµµένη και χωρίς ελπίδα. Σήµερα όµως, είµαστε σε ένα
τρένο που βαδίζει, τρέχει. Να τρέξει πιο γρήγορα; Βεβαίως. Να
τρέξει πάνω σε πιο σύγχρονη γραµµή; Αναµφίβολα πρέπει. Τρέχει, όµως, µε ασφάλεια και σταθερότητα και έχει την προοπτική
να κάνει και το άλλο.
Εάν δεν θέλετε εσείς να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια µε
στρατιωτική πειθαρχία, στηρίξτε την µε αναρχία, αλλά στηρίξτε
την χωρίς φιλαρχία. Γιατί δεν είναι τώρα η ώρα να παίξουµε κοµµατικά παιχνίδια. Δεν είναι τώρα η ώρα να σκεφτόµαστε πώς θα
κερδίσουµε κάποιον πόντο για τις εκλογές. Δεν είναι τώρα η ώρα
να ονειρεύεται κάποιος τον εαυτό του Πρωθυπουργό. Πού; Σε
µια χώρα χωρίς προοπτική, αν δεν υπάρξουν αυτές οι συµφωνίες, αν δεν υπάρξει αυτός ο δρόµος; Τουλάχιστον ας βαδίσουµε
µπροστά και µετά ας τσακωθούµε µε την άνεσή µας. Ας υπάρξει
αυτή η απόφαση, ας υπάρξει αυτή η σταθερότητα, ας υπάρξει
αυτή η θετική διέξοδος για τον ελληνικό λαό, µε τη συµβολή
όλων.
Όσον µας αφορά, για µια ακόµη φορά θα κάνουµε το καθήκον
µας. Αναλαµβάνουµε ίσως ευθύνες µεγαλύτερες από ό,τι µας
αναλογούν σε τελική ανάλυση, αλλά κάποιος πρέπει να τις αναλάβει. Είναι όµως ώρα ευθύνης. Δεν είναι ώρα για µεγάλα λόγια,
είναι ώρα για υπεύθυνες πράξεις και όσο µας αφορά θα τις πάρουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με ρώτησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τι κάναµε.
Κύριε Πρωτόπαπα, σας ασκήσαµε συγκεκριµένη πίεση να κάνετε επιβεβληµένα πράγµατα. Σας βοµβαρδίσαµε µε προτάσεις,
σας είπαµε να φτιάξετε το φορολογικό σύστηµα και να οργανώσετε τις εφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Τα αφήσατε
στον καιρό και η φοροδιαφυγή αυξήθηκε. Σας είπαµε να αξιοποιήσετε το ΕΣΠΑ, για να τρέξουν αυτά τα κονδύλια στην αγορά
και να πιάσουν τόπο υπέρ της ανάπτυξης. Τα αφήσατε να λιµνάζουν και βουλιάζει η χώρα στην ύφεση και την ανεργία. Σας είπαµε να πάρετε τις δαπάνες του προϋπολογισµού γραµµήγραµµή και να κόψετε από τους πελάτες σας, τους κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, τις επιδοτήσεις που δεν πιάνουν τόπο, τα
κολλητηλίκια σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης αντί για τις οριζόντιες περικοπές σε µισθούς και συντάξεις. Σας είπαµε για τη ρύθµιση του χρέους, να τη διεκδικούσαµε πριν ενάµιση χρόνο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µε πολιτικά χαρακτηριστικά, για να µην τα
επαναλαµβάνουµε. Μας «γράψατε» µε άκρατη αλαζονεία στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας. Η καλύτερη βοήθειά µας σε ένα
καθεστώς πολυκοµµατικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας είναι
η κριτική µας και οι προτάσεις µας, κύριοι της Κυβέρνησης και
του ΠΑΣΟΚ.
Μιλήσατε και πάλι για το τρένο της χώρας που βαδίζει µε
ασφάλεια. Καλά, δεν έχετε πάρει χαµπάρι ότι µε την πολιτική σας
αφήνετε πίσω τα µεγαλύτερα βαγόνια αυτού του τρένου: εκατοµµύρια φτωχούς, ένα εκατοµµύριο ανέργους, τη νεολαία και
το καλύτερο επιστηµονικό µας δυναµικό, το οποίο ετοιµάζεται
να µεταναστεύσει; Αναρωτηθήκατε ποτέ, κύριοι του ελληνικού
δικοµµατικού συστήµατος γιατί οι Έλληνες διαπρέπουν στο εξωτερικό και η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Γιατί έχετε ένα σύστηµα κλεπτοκρατικό, σπάταλο, πελατειακό,
που δουλεύει µε το σύστηµα «πάρτα όλα». Το πρώτο κόµµα παίρνει ως λάφυρο το κράτος και το δηµόσιο ταµείο και το έφερε εδώ
που το έφερε, µε ελλείµµατα και χρέη, χωρίς να έχουµε κοινωνικό κράτος, χωρίς να έχουµε φορολογική δικαιοσύνη, χωρίς να
έχουµε παραγωγική ανασυγκρότηση.
Και κάτι τελευταίο. Επαναλάβατε και εσείς τριάντα έξι σενάρια.
Σας ρώτησα ξανά: Τι διεκδικεί η Ελλάδα; Τι επιδιώκει, κύριε Σαχινίδη, και τι απορρίπτει; Θέλετε να γίνει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής πριν τις διακοπές ναι ή όχι; Η Γαλλία τη ζητάει, η Γερµανία
την απορρίπτει. Εσείς τι κάνετε; Όλοι ξέρουν ότι αν θα γίνει, το
κύριο θέµα θα είναι η διαχείριση του ελληνικού χρέους και η ρύθ-
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µιση σε αυτό. Εσείς ζητάτε κάτι; Προτείνετε κάτι; Αγωνίζεστε για
να αποφύγετε κάτι άλλο; Έχετε συµµαχίες; Χρειάζεται µια τοµή
ειλικρίνειας, δικαιοσύνης, διεκδικητικού πνεύµατος απέναντι
στους ισχυρούς και τους δανειστές µας, διότι η συµπεριφορά
του µαστιγίου απέναντι στους κοινωνικά ασθενέστερους Έλληνες και του καρότου και της παθητικής προσαρµογής απέναντι
στους δανειστές µας και στην ασυδοσία των αγορών, οδηγεί τα
πράγµατα από το κακό στο χειρότερο.
Πρέπει να αλλάξετε µυαλά. Και αν αλλάξετε µυαλά και πολιτική, τότε µπορείτε να εξασφαλίσετε και συναινέσεις. Μακάρι να
περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να σας χειροκροτήσουµε. Μακάρι να οργανωθεί καλύτερα η διοίκηση και να το στηρίξουµε.
Μακάρι να µπει και κανένας κλέφτης φυλακή και να το ψηφίσουµε µε τα δυο µας χέρια. Μακάρι κανένα λαµόγιο να τιµωρηθεί, από αυτά που δεν προστατεύονται από το νόµο περί ευθύνης
Υπουργών και να πούµε «ναι». Αλλά εδώ κορυφαία λαµόγια που
διώκονται ποινικά και δεν έχουν την προστασία του νόµου περί
ευθύνης Υπουργών, δεν έχουν κάτσει ακόµη στο εδώλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Πρωτόπαπας, έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι, γιατί ο κ. Παπαδηµούλης αναγκάστηκε, κατά τη
γνώµη µου, να απολογηθεί για το τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα
πράγµατα όµως δεν είναι έτσι. Γιατί εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει δηµιουργικές παρεµβάσεις για τη γενικότερη πορεία της χώρας,
θα είχε ψηφίσει και κάποια από τα νοµοθετήµατα τα οποία
έχουµε φέρει. Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά. Στατιστικά θα
έπρεπε τουλάχιστον, να είχε αποδεχθεί µία σειρά από αυτά.
Αντ’ αυτού, κύριε Παπαδηµούλη, βρίσκουµε συνεχώς µια
άγονη αντιπολίτευση, βρίσκουµε ένα διαρκές «όχι» το οποίο πολλές φορές στηρίζεται σε προφάσεις και όχι πραγµατικές αιτίες.
Αυτό δεν είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δεν σας την καταλογίζω
προσωπικά αλλά έχουν δει και έχουν δει τα µατάκια µας εδώ
µέσα ορισµένες απόψεις και σας πληροφορώ ότι δεν είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση αυτή η ιστορία που έχει ήδη καταγραφεί σε
σχέση µε τη στάση του κόµµατός σας απέναντι σε µια σειρά νοµοθετηµάτων τα οποία έχει φέρει η Κυβέρνηση. Και αν δεν θέλετε να ψηφίσετε το µεσοπρόθεσµο, να το καταλάβω, αν και δεν
το καταλαβαίνω, γιατί έχει να κάνει µε την πορεία της χώρας. Να
καταλάβω όµως ότι είναι ορισµένα θέµατα που σας ενοχλούν.
Εδώ έχουµε φέρει και απλά νοµοσχέδια στα οποία µε διάφορες
απίθανες αιτίες βλέπουµε ένα «όχι» από την πλευρά του κόµµατός σας. Θα πρέπει να µάθουµε να µη λέµε µόνο «όχι», αλλά να
λέµε και «εντάξει, πρέπει να προχωρήσουµε» και όσο πιο πολύ
µαζί προχωρούµε σε κάποια πράγµατα, τόσο το καλύτερο.
Όσο µας αφορά, προσπαθούµε να αξιοποιήσουµε τις προτάσεις σας. Ξέρετε πολύ καλά τι αγώνα έχουµε κάνει για το ΕΣΠΑ.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συνεχίζουµε να κάνουµε και θέλω να
πιστεύω ότι µπορεί µέσα στους επόµενους µήνες να έχουµε θετικά µηνύµατα γι’ αυτό, να απελευθερωθεί δηλαδή, ακόµα περισσότερο η δυνατότητα διάθεσης των πόρων του ΕΣΠΑ. Ξέρετε ότι
έχει γίνει ένας µεγάλος αγώνας για τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.
Θέλω να σηµειώσω ότι χθες ο κ. Κουτρουµάνης και ο κ. Σωτηρόπουλος εξήγγειλαν συγκεκριµένα µέτρα, στα οποία θα δοθεί
και απολογισµός και για κατασχέσεις ακόµα από φίλους και εχθρούς για την εισφοροδιαφυγή και τα χρέη προς το ΙΚΑ και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ανάλογες κινήσεις γίνονται και θα
γίνονται, διότι αυτό οφείλουµε απέναντι στον ελληνικό λαό. Όσο
πιο πολύ τις στηρίζουµε, όσο πιο ειλικρινείς είµαστε µεταξύ µας
και συνεργαζόµαστε, τόσο πιο αποτελεσµατικές θα είναι. Κοιτάξτε και εσείς να κάνετε τα κουµάντα σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επανέρχοµαι σε
ένα θέµα που µετ’ επιτάσεως εθίγη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και αφορά το ζήτηµα των µεταναστών που ουσιαστικά
δεν έχουν απογραφεί. Και το κάνουµε αυτό, γιατί είµαστε βέβαιοι
ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, µολονότι δεν υπήρξε απογραφή µεταναστών, θα δούµε κάποια στοι-

13786

χεία, θα δούµε κάποιους αριθµούς για τον όγκο του µεταναστευτικού πληθυσµού που διαβιοί στη χώρα.
Από την πλευρά, λοιπόν, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού,
θέλω να καταθέσω κάποια στοιχεία για να παραµείνουν στα Πρακτικά της Βουλής, προκειµένου να ξέρουν κάποιοι ότι δεν θα δεχθούµε κατά τρόπο αβασάνιστο τα όποια «επίσηµα» στοιχεία µάς
προσκοµίσουν στη συνέχεια ως αποτέλεσµα της απογραφής,
που ουσιαστικά δεν έχει γίνει.
Άρθρο, λοιπόν, εµπεριστατωµένο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» το καλοκαίρι του 2009 έδινε ένα καταπληκτικό στοιχείο. Έγραφε ότι
το άνεργο εργατικό δυναµικό των µεταναστών στην Ελλάδα το
καλοκαίρι του 2009, αριθµούσε εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες
τριακόσια είκοσι τρία άτοµα, τουτ’ έστιν το 6,3% του συνολικού
αλλοδαπού εργατικού δυναµικού. Αν κάνουµε τώρα αναγωγή
του αριθµού µε την απλή µέθοδο των τριών στο 100% του συνολικού εργατικού δυναµικού, θα δούµε ότι αυτό ανέρχεται περίπου σε δύο εκατοµµύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες.
Και µιλάω µόνο για το εργατικό δυναµικό. Αυτό σηµαίνει, κύριε
Υπουργέ, ότι ο συνολικός πληθυσµός υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια. Και µιλάω µε στοιχεία της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» του καλοκαιριού του 2009. Τον αριθµό αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να
τον αυξήσουµε τουλάχιστον κατά εκατό χιλιάδες άτοµα, γιατί
από το καλοκαίρι του 2009 µέχρι σήµερα, είχαµε και µία ακατάσχετη ροή λαθροµεταναστών στη χώρα, την οποία νοµίζω όλοι
γνωρίζουµε και όλοι κατανοούµε.
Άρα, λοιπόν, να ξέρουν κάποιοι -και να είναι πολύ προσεκτικοί,
γι’ αυτό το λέµε- ότι δεν θα δεχθούµε αβασάνιστα τους αριθµούς
και τα στοιχεία τα «δήθεν έγκυρα» που στο µέλλον θα µας πλασάρουν ως αποτέλεσµα της απογραφής που ουδέποτε συνέβη.
Ένα άλλο θέµα που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής: Υπήρξε
µια διελκυστίνδα κατά τη διάρκεια της απογραφής, κύριε Υπουργέ, µεταξύ δηµάρχων για το ότι κάποιοι δηµότες έφευγαν από
τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους και πήγαιναν είτε εκεί που είχαν
την παραθεριστική τους κατοικία είτε εκεί που ήταν το πατρικό
τους σπίτι. Και βεβαίως, διαµαρτύρονταν κάποιοι δήµαρχοι –ίσως
σωστά- γιατί οι δήµοι έχαναν από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Φανταστείτε, λοιπόν, ένας δήµος που είχε
εκατό χιλιάδες κατοίκους να επιχορηγείται για πενήντα πέντε χιλιάδες κατοίκους.
Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να δούµε τι ωθεί τους Έλληνες πολίτες, κύριε Πρόεδρε –και αυτό πρέπει να επιλυθεί για
να µη συνεχίζεται και στις επόµενες απογραφές- να µην απογράφονται στον τόπο κατοικίας τους. Τους ωθεί µια άλλη Ελλάδα
που υπάρχει, η οποία είναι ξεχασµένη από θεούς και ανθρώπους,
δεν έχει ούτε δρόµους, µια Ελλάδα η οποία πάσχει, η οποία αργοπεθαίνει, µια Ελλάδα που βλέπει ότι δεν έχει καµµία ευκαιρία
ανάπτυξης. Οι περιφερειακές ανισότητες δηλαδή, που υφίσταται
η άλλη, ξεχασµένη Ελλάδα, είναι αυτές που ωθούν τον Έλληνα
πολίτη να απογράφεται στον τόπο καταγωγής του ή στον τόπο
που έχει την παραθεριστική του κατοικία, προκειµένου να δώσει
ζωή και σ’ αυτές τις περιοχές.
Ήλθε η ώρα, λοιπόν, σαν σοβαρή πολιτεία να δούµε µηχανισµούς που θα εξισορροπήσουν αυτό το έλλειµµα ανάπτυξης της
άλλης Ελλάδας. Όσο δεν βρίσκουµε τέτοιου είδους εξισορροπητικούς µηχανισµούς, να είµαστε βέβαιοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει το ίδιο φαινόµενο. Οι δήµαρχοι
θα συνεχίσουν να µαλώνουν, εµείς εδώ θα το συζητάµε και το
βιολί θα συνεχίζεται.
Συνεπώς εµείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ζητούµε από την Κυβέρνηση να
θεσµοθετήσει άµεσα εξισορροπητικούς µηχανισµούς ανάπτυξης
για την άλλη, την ξεχασµένη Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σειρά έχουν τώρα οι
εισηγητές για τη δευτερολογία τους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μπούρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν θα έπαιρνα το λόγο. Νόµιζα ότι
θα τελείωνε η συνεδρίαση µετά την τοποθέτηση, η οποία δεν θα
έφευγε από το θέµα, του κ. Πρωτόπαπα. Όµως, επειδή, κύριε
Πρόεδρε, υπήρξαν συνεχείς διάλογοι και τοποθετήσεις –λογικό
και επόµενο- των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, είµαι και εγώ
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υποχρεωµένος, τουλάχιστον για να µη θεωρηθώ κουφός, να
απαντήσω σε δύο-τρία πραγµατάκια περιορίζοντας την τοποθέτησή µου. Βέβαια, λείπει ο κ. Πρωτόπαπας ο οποίος µας παρότρυνε, αφού µας είπε ότι το τρένο βαδίζει σε ράγες που έχουν
και προοπτική και ελπίδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν υπάρχει τρένο
που δεν έχει ράγες, πάντως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μας είπε ότι πρέπει να συναινέσουµε. Βέβαια, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν µπορούσε να διανοηθεί αν το 2008 –να µην πάω και παλαιότερα- οι θέσεις ήταν
αντίστροφες, αν εµείς ήµασταν στην Κυβέρνηση και ο ίδιος και
το κόµµα του ήταν στην Αντιπολίτευση. Αν συναινούσε το ΠΑΣΟΚ
τότε στην αρχή της κρίσεως, το 2008, στο 1/10, τότε ίσως τα
πράγµατα να µην ήταν τόσο άσχηµα όσο είναι σήµερα. Εποµένως, εµείς από συµβουλές, ευθύνες για τη χώρα και την προοπτική της δεν έχουµε ανάγκη. Αυτό είναι ιδεολόγηµά µας και το
κάνουµε µε πρώτο τον Αρχηγό µας.
Ειλικρινά εγώ εξεπλάγην σήµερα, γιατί ξέρω ότι ο κ. Βενιζέλος
είναι ψύχραιµος. Έχασε την ψυχραιµία του. Ήλθε πολύ νευριασµένος και µάλιστα έφυγε ως µη όφειλε, γιατί η τηλεδιάσκεψη
φαντάζοµαι ότι δεν υλοποιήθηκε από την πίσω πόρτα. Ήταν προγραµµατισµένη.
Εφ’ όσον ήθελε να απευθυνθεί στη Βουλή, όφειλε να έρθει νωρίτερα, για να µπορεί να ακούσει τον αντίλογο και να µη φύγει
µε αυτόν τον τρόπο που έδειξε περιφρόνηση του διαλόγου και
περιφρόνηση της Βουλής. Μάλιστα, συνέστησε στο δικό µας Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο να µη διαβάσει τα όσα έχει προγραµµατίσει. Δηλαδή αυτό είναι πρωτόγνωρο, µετά και τις λέξεις
βέβαια, περί «στρατιωτικής πειθαρχίας». Ειλικρινά, εντάξει, σεβόµαστε και υποληπτόµεθα του στρατού, αλλά για άλλους ρόλους και για άλλους λόγους, για τη φύλαξη των συνόρων και την
ασφάλεια της χώρας.
Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, ζω σε άλλη χώρα ή εγώ
δεν καταλαβαίνω; Δηλαδή, χθες το πρωί, ποιος τροφοδότησε
όλα τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, τις εφηµερίδες, τις χθεσινές, τις
σηµερινές, µε τις λέξεις «επιλεκτική χρεοκοπία»; Η Νέα Δηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς; Μακάρι να είχαµε τέτοια δύναµη
να επηρεάζουµε τα κανάλια να συζητάνε γι’ αυτό που τους λέµε.
Ο κ. Βενιζέλος, ο Υπουργός Οικονοµικών, έβαλε αυτό το θέµα.
Και µέµφεται τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας, τον Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος µε λόγο ευθύνης σε ένα κυρίαρχο όργανο χθες,
που λέγεται Πολιτικό Συµβούλιο της Νέας Δηµοκρατίας, στο
οποίο συµµετέχουν τα πιο αξιόλογα στελέχη από όλη την Ελλάδα, µε λόγο ευθύ, λόγο σοβαρό, είπε και θα επαναλάβω µόνο
ότι «τη λέξη χρεοκοπία για τη δική µας παράταξη δεν θέλουµε
ούτε να την ακούµε, µε οποιαδήποτε έκφανσή της»; Και ήρθε ο
κ. Βενιζέλος και, αντί να µέµφεται εαυτόν και αλλήλους, µέµφεται
την Αντιπολίτευση, λέγοντάς µας µάλιστα να µη µιλάµε, να καθίσουµε στο έδρανό µας;
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται. Εµείς είµαστε κόµµα ευθύνης και όλα τα κόµµατα που τοποθετούµεθα, τοποθετούµεθα µε
βάση την εντολή του ελληνικού λαού. Θα το κάνουµε πάντα. Η
στάση του Προέδρου µας ήταν πάντα υπεύθυνη, πάντα σοβαρή
και τεκµηριωµένη. Δυστυχώς, λυπούµαστε που επιβεβαιωνόµαστε. Μας κάλεσε ο κ. Πρωτόπαπας αυτές τις ράγες να τις ακολουθήσουµε και είπαµε: «εµείς δεν δίνουµε ποτέ συναίνεση σε
λάθος πολιτική. Αλλάξτε πολιτική, αλλάξτε την ροή των κυβερνητικών σας αποφάσεων και αυτό εµείς είµαστε πρώτοι να το
στηρίξουµε. Θα το στηρίξουµε, όχι για την παράταξή µας, αλλά
για τη χώρα, η οποία πρέπει να έχει και θα έχει µέλλον. Αλλού,
λοιπόν, να αναζητήσει ο Υπουργός Οικονοµικών τις αιτίες, γιατί
σήµερα δυστυχώς ήρθε, είπε και απήλθε. Αυτές είναι οι λέξεις
τις οποίες µπορώ να χρησιµοποιήσω και να καταλήξω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Μαργέλης.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε,
θέλω να πω.
Πρώτα-πρώτα, θα ήθελα για το νοµοσχέδιο που κουβεντιάζουµε να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι
ότι πράγµατι –και ελέχθη κατά κόρον από τους συναδέλφους της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Αντιπολίτευσης- υπήρχαν καθυστερήσεις, κακή λειτουργία της
ΕΛΣΤΑΤ -είναι γεγονός- κακή λειτουργία και καθυστέρηση και
από την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Θα µπορούσαν να γίνουν καλύτεροι χειρισµοί και να µη βρεθούµε όλοι µας σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση. Όµως, εγώ θα ήθελα περισσότερο να δούµε
την ουσία, να δούµε το αποτέλεσµα αυτής της απογραφής. Να
καθίσουµε και ως Βουλή και ως επιτροπή να δούµε τα αποτελέσµατα της απογραφής, να δούµε αν έγινε σωστή δουλειά, γιατί
ακόµα δεν ξέρουµε και να δούµε πώς θα αξιοποιήσουµε αυτά τα
αποτελέσµατα, πώς θα οργανώσουµε πολιτικές και πώς θα
εφαρµόσουµε δηµόσιες πολιτικές µε βάση τα αποτελέσµατα της
απογραφής που θα ωφελήσουν τους Έλληνες πολίτες.
Τώρα, όσον αφορά τα γενικά ζητήµατα που κουβεντιάζουµε,
θέλω και εδώ να πω δύο-τρία πράγµατα. Το πρόβληµα είναι οι
λέξεις; Αυτό είναι το πρόβληµα για τη χώρα µας; Η µία ή η άλλη
λέξη; Ή το πρόβληµα είναι αυτά που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες; Ή το πρόβληµα είναι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρµόσουµε, οι µεγάλες αποφάσεις που πρέπει να πάρουµε, για να
αποφύγουµε αυτό που εννοούν οι λέξεις, τη χρεοκοπία για τη
χώρα µας; Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Το άλλο ζήτηµα που θέλω να πω είναι σχετικά µε το αν η Αντιπολίτευση παρέχει συναίνεση και συµφωνία, ώστε η εκάστοτε
κυβέρνηση να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζεται ο τόπος. Προφανώς, οι κυβερνήσεις οφείλουν να ζητούν συναίνεση, αλλά
πάνω από όλα οι κυβερνήσεις οφείλουν να παίρνουν τις αποφάσεις που χρειάζονται και είναι άλλοθι για οποιαδήποτε κυβέρνηση να λέει: «Δεν πήραµε τις αποφάσεις τις µεγάλες, τις
κρίσιµες, την ώρα που χρειαζόταν, επειδή δεν συναινούσε τότε
η αντιπολίτευση ή επειδή τότε η αντιπολίτευση έκανε άλλα πράγµατα». Αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς, πιστεύω, ως υπεύθυνη
Κυβέρνηση καλούµε σε συναίνεση και στη συνέχεια, αν την
έχουµε, προφανώς είναι καλοδεχούµενη, αν δεν την έχουµε
όµως, παίρνουµε αυτές τις αποφάσεις που θεωρούµε ότι είναι
αναγκαίες για τη χώρα µας µε κόστος, µε µεγάλο κόστος για την
παράταξή µας.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι εγώ ακούω µε σεβασµό και µε πολλή προσοχή όλους τους συναδέλφους, αλλά
ώρες-ώρες µένω µε την εντύπωση ότι πέσαµε από το φεγγάρι
και δεν ξέραµε ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια είχαµε ένα κράτος που λειτουργούσε µε ελλείµµατα, που λειτουργούσε µε
χρέος το οποίο δεν το ήλεγχε ποτέ, που λειτουργούσε µε γραφειοκρατία, που λειτουργούσε µε πολυνοµία, που λειτουργούσε
µε ένα σύστηµα απαρχαιωµένο, χωρίς µεταρρυθµίσεις, χωρίς
τοµές, χωρίς αλλαγές. Δεν είχαµε ένα σύγχρονο κράτος δηλαδή.
Όλα τα προηγούµενα χρόνια είχαµε ασφαλιστικά ταµεία, που
έκαναν σχέδια, προγράµµατα, µακροπρόθεσµα και µε προοπτική; Είχαµε το ΙΚΑ που ήταν βιώσιµο ασφαλιστικό ταµείο, που
είχε δυνατότητες να πληρώνει τους ασφαλισµένους του και τώρα
ξαφνικά, διαπιστώσαµε ότι τα ταµεία µας δεν µπορούν να ανταποκριθούν, το ΙΚΑ δεν µπορεί να ανταποκριθεί και ότι γενικότερα
η χώρα µας βρίσκεται σε µια δύσκολη κατάσταση; Αυτήν τη
στιγµή, λοιπόν, αναγκαζόµαστε να αντιµετωπίσουµε ό,τι χτίσαµε
όλα τα προηγούµενα χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και η τελευταία παρατήρηση. Εδώ βλέπουµε να κλυδωνίζεται
η Αµερική πραγµατικά, να ταλανίζεται η Ευρώπη, να υπάρχει δηλαδή µία κρίσιµη κατάσταση και µία τραγική -θα έλεγα εγώ- συγκυρία στον κόσµο, στην Ευρώπη, στην Αµερική και σε άλλες
χώρες, µία τραγική συγκυρία που την πληρώνουν οι πολίτες των
χωρών και βεβαίως και οι Έλληνες πολίτες. Και µου κάνει εντύπωση. Υπάρχει δηλαδή κάποιος σε αυτήν τη χώρα, ο οποίος κατέχει όλη την αλήθεια, ο οποίος έχει όλες εκείνες τις λύσεις, που,
αν τον ακούσουµε, αν τον ακούσει όχι µόνο η χώρα, η Ευρώπη,
η Αµερική και τις εφαρµόσει, ξαφνικά θα λύσουµε τα προβλήµατά µας; Θεωρώ ότι δεν είναι αυτή η πραγµατικότητα.
Η πραγµατικότητα είναι δύσκολη και οφείλουµε όλοι µε σύνεση, µε ψυχραιµία και µε καθαρό µυαλό να δούµε ποιες πολιτικές πρέπει να εφαρµόσουµε, για να λύσουµε τα προβλήµατα που
απασχολούν τον τόπο µας. Και εγώ λέω να µειώσουµε το έλλειµµα, διότι δεν γίνεται µε ελλείµµατα να προσδοκούµε σ’ ένα
καλύτερο µέλλον και να δούµε πώς θα διευθετήσουµε και θα κα-
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ταστήσουµε βιώσιµο το δηµόσιο χρέος, διαχειρίσιµο το δηµόσιο
χρέος, το οποίο, αν δεν µειωθεί µε πολιτική απόφαση και µε πολιτική λύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλα τα συστήµατα στα οποία µετέχουµε, δεν µπορούµε να το διαχειριστούµε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και νοµίζω ότι σ’ αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουµε και οφείλουµε να εντείνουµε τις προσπάθειές
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ακούγοντας και εγώ την
όλη συζήτηση θέλω να σηµειώσω τα παρακάτω: Πρώτον είναι
σχεδόν απίστευτη η έκταση και ο χαρακτήρας της πολιτικής λαθροχειρίας και ταχυδακτυλουργίας, βεβαίως µαζί και της στατιστικής ταχυδακτυλουργίας, της δηµαγωγικής εξαπάτησης του
ελληνικού λαού, στην οποία προβαίνουν συστηµατικά οι οµιλητές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ακριβώς για να καλύψουν
-κατά την εκτίµησή µας- το ότι είναι υποστηρικτές της µαύρης
και ανασφάλιστης εργασίας, κατ’ αρχάς των Ελλήνων εργαζοµένων και βεβαίως και των αλλοδαπών εργαζοµένων στη χώρα µας.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός υποστηρίζει, κάνοντας θελήµατα απέναντι στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δηµοκρατία, θελήµατα, για να κρύβει το πραγµατικό γεγονός, ότι
ισχυρότατες κοινωνικές δυνάµεις στη χώρα µας θέλουν πάµφθηνους τους Έλληνες εργαζοµένους και τζάµπα τους µετανάστες.
Ταυτόχρονα, ακριβώς και γι’ αυτόν το λόγο, έχουν ανάγκη να εµφανίζονται µε δηµαγωγικές κορώνες υπέρ του ελληνικού λαού
και την ίδια στιγµή να συσκοτίζουν τις συγκεκριµένες κοινωνικές
και οικονοµικές σχέσεις που υπάρχουν και στη χώρα µας.
Θέσαµε µερικά ζητήµατα και σε σχέση µε τη συζήτηση. Πρώτα
απ’ όλα, ισχυρότατες δυνάµεις στη χώρα µας, αυτοί που κρατάνε
τα κλειδιά της οικονοµίας, οι βαθύπλουτοι αυτού του τόπου, οι
µεγαλοµέτοχοι των επιχειρηµατικών οµίλων, οι µεγιστάνες του
κεφαλαίου έχουν ζωτική ανάγκη να φτωχύνει ο ελληνικός λαός.
Το υπογραµµίζω: έχουν ζωτικότατη ανάγκη, γιατί είναι θεµελιώδης όρος για να µπουν σ’ ένα δρόµο ανάκτησης της κερδοφορίας τους. Σύµφωνα µε τα λόγια του Συνδέσµου Ελλήνων
Βιοµηχάνων στην πρόσφατη γενική συνέλευση στις 24 Μαΐου,
αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Αποδεχθήκαµε ως ΣΕΒ, την αδήριτη ανάγκη να πτωχεύσουµε ως λαός για να σωθεί το έθνος».
Όλα, λοιπόν, τα προηγούµενα µέτρα, τα σηµερινά και τα αυριανά, έχουν στόχο να φτωχύνει ο εργαζόµενος και βιοπαλαιστής
ελληνικός λαός, για να διασωθούν όχι απλώς κάποια λαµόγια,
αλλά για να διασωθούν οι έντιµοι, οι διακεκριµένοι, οι ονοµαστοί
και επώνυµοι µεγαλοεπιχειρηµατίες αυτού του τόπου, τα εκλεκτά
µέλη της «αγίας καπιταλιστικής οικογένειας».
Άλλο ζήτηµα. Η οικονοµική κρίση κουρέλιασε τις, ως τα τώρα,
µεθόδους και τους τρόπους διαχείρισης του χρέους.
Τρίτο ζήτηµα. Το ίδιο το χρέος, το δηµόσιο χρέος, γιγαντώθηκε όχι από λογιστικές αστοχίες ή από ασχεδίαστες ενέργειες,
αλλά γιγαντώθηκε από ένα ολόκληρο, νοµοθετικά κατοχυρωµένο, πλέγµα επιδοτήσεων, χρηµατοδοτήσεων, εγγυοδοσίας δανείων και φοροαπαλλαγών.
Για τα ζητήµατα ειδικά του νοµοσχεδίου, που εµείς επιµείναµε,
τα άλλα πολιτικά κόµµατα σιωπούν εκκωφαντικά για το γεγονός
ότι µε το άρθρο 3 κατοχυρώνεται η εξατοµίκευση και η ονοµαστικοποίηση των απογραφικών στοιχείων, µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για τρία τουλάχιστον χρόνια. Κι
αυτό σηµαίνει πάρα πολλά. Το θέσαµε δυο και τρεις φορές και
τα άλλα πολιτικά κόµµατα «ποιούνται την νήσσαν» γι’ αυτό το κρίσιµο ζήτηµα.
Την ίδια στιγµή που κατοχυρώνεται για τον απλό Έλληνα πολίτη, τον απλό Έλληνα εργαζόµενο, τον απλό κάτοικο αυτής της
χώρας, η εξατοµίκευση και η ονοµαστικοποίηση των απογραφικών στοιχείων του, µε τα άρθρα του ν.3832, ισχύει και προστατεύεται µε χαλύβδινα τείχη, το βιοµηχανικό, εµπορικό, τραπεζικό
απόρρητο, η ανωνυµία των µετόχων των ανωνύµων εταιρειών.
Και αντίθετα, µε τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 του ν.3832 κατοχυρώνεται ότι οι στατιστικές µελέτες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις φορολογικές ελεγκτικές αρχές και τους µηχανι-
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σµούς του κράτους.
Για τι πράγµα µιλάµε; Παραδείγµατος χάριν δεν µπορούν να
γίνουν στατιστικές έρευνες που να αξιοποιηθούν από τις φορολογικές αρχές του κράτους, όταν πρόκειται να ερευνηθεί το θέµα
της διαφυγής του ΦΠΑ στο χώρο των καυσίµων. Ο νοών νοείτω.
Και από αυτήν την άποψη είναι εύγλωττη η σιωπή και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
Η πείρα των τελευταίων δεκαπέντε µηνών αποδεικνύει ότι µε
το ν.3832 δεν ενισχύθηκε ο ρόλος της Βουλής. Το ηµίφως, τα
άβατα, οι αθέατες όψεις συντηρούνται.
Εµείς, για τα θέµατα της EUROSTAT, που µερικοί ακόµη τη λιβανίζουν, να σηµειώσουµε ότι αυτά που ρυθµίζονται από το
ν.3832, που αφορούν τις µεθόδους, τους κανόνες, τα πρότυπα
και τις στατιστικές αναλογίες και αλληλουχίες, αποβλέπουν στη
συσκότιση των οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών τάξεων. Και περί αυτών έχουν ζωτικότατο ιδεολογικό και
πολιτικό συµφέρον και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και ο ΛΑΟΣ, χωρίς δυστυχώς να εξαιρείται από αυτήν
τη λατρεία προς τα ευρωνοσιακά κριτήρια και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Καταψηφίζουµε στη βάση όλης αυτής της αιτιολόγησης και το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι µερικοί εισηγητές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος αρέσκονται να επιτίθενται εναντίον του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού. Αποδεικνύουν µε αυτόν τον τρόπο ότι
είναι εκτός τόπου, εκτός χρόνου και εκτός πραγµατικότητας.
Κύριε Πρόεδρε, η σηµερινή συνεδρίαση δεν χαρακτηρίστηκε
από την πραγµατικά σοβαρή κριτική που κάναµε για την απογραφή, αλλά χαρακτηρίστηκε από την είσοδο του κ. Βενιζέλου
στη Βουλή ξαφνικά.
Ο κ. Βενιζέλος ήρθε προγραµµατισµένα, για να βγάλει ένα
στρατιωτικό διάγγελµα, για να το δείξουν τα κανάλια και να καλύψει µια γκάφα που έκανε την προηγούµενη µέρα. Το αν την
«επιλεκτική χρεοκοπία» την είπε στα αγγλικά, στα γερµανικά, στα
γαλλικά –µπορεί να την είπε στα αλβανικά- δεν αλλάζει την έννοια
της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Και όσες λέξεις και να βάλουµε
µπροστά από τη χρεοκοπία, η έννοια δεν πρόκειται να αλλάξει,
όπως δεν αλλάζει και η έννοια της εγκύου. Δεν υπάρχει όρος
«ολίγον έγκυος». Είναι έγκυος.
Αυτό που κάνει µεγαλύτερη εντύπωση είναι ο τρόπος και η
υπεροψία µε την οποία αρχίζει να συµπεριφέρεται ο Υπουργός
Οικονοµικών. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το έκανε και στην Επιτροπή Οικονοµικών, το έκανε και σήµερα στη Βουλή. Εµένα δεν
µ’ αρέσει να δίνω συµβουλές, αλλά πρέπει να αλλάξει το ύφος
που έχει απέναντι στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν µπορεί να έρχεται εδώ και να λέει: «η µόνη αλήθεια που υπάρχει είναι αυτή
που σας λέω εγώ τώρα και κανένας άλλος δεν θα µιλήσει και δεν
θα πει διαφορετική γνώµη, για να έχουµε στρατιωτική πειθαρχία».
Ας φροντίσει πρώτα να βάλει στρατιωτική πειθαρχία στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Να βρει τον κ. Οικονόµου, ο οποίος
άλλα ψηφίζει στη Βουλή και άλλα λέει: «µη λαµβάνετε υπ’ όψιν
σας αυτά που ψηφίζουµε στη Βουλή, δεν πρόκειται να πάρουµε
ποτέ αυτά τα 50 δισεκατοµµύρια». Μετά να επιβάλει πειθαρχία
στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Να κάνω µια παρατήρηση όσον αφορά το νοµοσχέδιο. Έκανα
µια σοβαρή επισήµανση για τη λανθασµένη απογραφή και για τα
λανθασµένα στοιχεία που έχουν προκύψει.
Εµείς θα επιµείνουµε, ενδεχοµένως και µε άλλους τρόπους –
µε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο- για να εκµαιεύσουµε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έστω ένα νούµερο: πόσος είναι ο
πληθυσµός κατά την πρόσφατη απογραφή µαζί µε τους µετανάστες. Αν το νούµερο είναι χαµηλότερο, πρέπει να το επισηµάνουµε και να βρούµε τώρα τι θα κάνουµε. Και ενδεχοµένως να
είναι καλύτερο να επαναληφθεί η απογραφή και να φύγει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το να γίνουµε
ρεζίλι. Διότι αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν όχι µόνο την ανάπτυξη
της περιφέρειας και των νοµών, αλλά και πόσες έδρες θα βγάζει
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κάθε νοµός, ανάλογα µε αυτά τα παραµυθένια στατιστικά στοιχεία. Μη δούµε ξαφνικά νοµούς να βγάζουν Βουλευτές και άλλους νοµούς, λόγω της απογραφής, να µη βγάζουν κανένα
Βουλευτή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο
για µία µικρή τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Η µεταλλαγµένη Αριστερά έχει υποστεί ένα είδος παράκρουσης. Ενοχλείται, όταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός φέρνει στην Αίθουσα το ζήτηµα της
λαθροµετανάστευσης. Για να πάψουν, λοιπόν, να έχουν τρικυµία
εν κρανίω, θέλουµε να διευκρινίσουµε το εξής:
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν έχει γενικά και αόριστα
πρόβληµα µε τους µετανάστες. Έχουµε πρόβληµα µε τους πολλούς –να το πω απλά- λαθροµετανάστες, µε τον τεράστιο όγκο
τους, γιατί δεν µπορούν να γίνουν αφοµοιώσιµοι, δεν µπορούν
να ενσωµατωθούν στο υφιστάµενο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δηµιουργούνται, οξύνονται
προβλήµατα εγκληµατικότητας, οξύνονται προβλήµατα ανεργίας
του ντόπιου εργατικού δυναµικού και βεβαίως, δηµιουργείται µια
µεγάλη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση στο ντόπιο πληθυσµό, αφού
επιβαρύνονται δυσβάσταχτα οι όποιες υποδοµές της χώρας.
Το αποτέλεσµα, λοιπόν, ποιο είναι, για να το καταλάβουν οι κύριοι της µεταλλαγµένης Αριστεράς για να τελειώνει η κουβέντα
αυτή; Το αποτέλεσµα είναι αγανάκτηση του ντόπιου πληθυσµού
σε ένα πρώτο στάδιο, δυσαρέσκεια σε ένα δεύτερο στάδιο, ανάπτυξη ρατσισµού σε ένα τρίτο στάδιο. Και σε ένα τέταρτο στάδιο
γίνεται η επώαση του αυγού του φιδιού. Όσοι δεν ακούν και δεν
κατανοούν την πολιτική πλατφόρµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και το παίζουν δήθεν υποστηρικτές και υπερασπιστές
των λαθροµεταναστών, το µόνο που κάνουν είναι να επιτείνουν,
να υποστηρίζουν αυτήν την επώαση του αυγού του φιδιού. Εδώ
κολλάει το «νοών νοείτω».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πάντως άµα είσαι στο
γκρεµό, δεν σκέφτεσαι από ποιο κλαρί δεν πιάστηκες για να σωθείς, αλλά αν θα βρεις κανέναν στο δρόµο να σωθείς, να πιαστείς
και καλό είναι, να χρησιµοποιούµε όλοι τους πραγµατικούς
όρους. Δεν υπάρχει ούτε µεταλλαγµένη αριστερά, ούτε πιο δεξιά
αριστερά, ούτε πιο αριστερή αριστερά. Εδώ µέσα έχουµε Κοινοβουλευτικές Οµάδες, έχουν τους τίτλους, τα ονόµατά τους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάνουµε µία πολιτική τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ονοµατίζουµε ο καθένας τον καθένα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ενοχλεί ο όρος «Αριστερά» ή ο
όρος «µεταλλαγµένη»; Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Αριστεράς µπορούν να τοποθετηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Με ενοχλεί οτιδήποτε
δεν αποτυπώνει αυτό που υπάρχει.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών»».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού- Κατοικιών»» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο πρώτο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το άρθρο
πρώτο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το ακροτελεύτιο
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άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών 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.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού- Κατοικιών»» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια
Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 9 Μαΐου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών», που δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 106 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την εξαιρετικά επείγουσα, απρόβλεπτη και επιτακτική
ανάγκη να διενεργηθεί η Γενική Απογραφή Πληθυσµού – Κατοικιών 2011, η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα
από 30.3.2011 έως 13.4.2011, όπως είχε οριστεί µε την 1524/Γ5473/14.2.2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 425), εξαιτίας των
αναφερόµενων στην 9/2011 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου λόγων,
3. το γεγονός ότι η πιο πάνω Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακλήθηκε µε την 584/2011 απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύτηκε στις 11.3.2011,
4. την ανάγκη διενέργειας της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού
- Κατοικιών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη διενέργεια της
Απογραφής Κτιρίων (από 1.2.2011 έως 28.2.2011), προκειµένου
τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων να είναι αξιοποιήσιµα ως
συγκρίσιµα απογραφικά δεδοµένα στην Απογραφή Πληθυσµού
- Κατοικιών,
5. την 52/2011 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα,
6. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε:
Άρθρο 1
1. Η Γενική Απογραφή Πληθυσµού - Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να διεξαχθεί από 10.5.2011 έως
24.5.2011, µε ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων την 9η Μαΐου
2011.
2. Ως προς το σκοπό της Γενικής Απογραφής, την έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την Οµάδα
Εργασίας, την Οµάδα Έργου στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τα λοιπά όργανα
της Απογραφής, την αποζηµίωση που θα καταβληθεί στα κάθε
είδους όργανα της Απογραφής και τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας κάλυψης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της
1524/Γ5-473/14-2-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του
Πολίτη «Προκήρυξη διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσµού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011» (Β’
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425), η οποία κυρώνεται µε την παρούσα Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις
αυτής.
3. Πράξεις, κανονιστικές και ατοµικές, που προβλέπονται και
έχουν εκδοθεί από τα οριζόµενα στην πιο πάνω κοινή υπουργική
απόφαση όργανα εν όψει της Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών που επρόκειτο να διεξαχθεί το χρονικό διάστηµα από
30.3.2011 έως 13.4.2011, κυρώνονται και θεωρούνται έγκυρες.
Άρθρο 2
Αντικείµενο της κατά το άρθρο 1 Γενικής Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά
εξειδικεύονται στα προσαρτώµενα στην παρούσα Πράξη, ως Παραρτήµατα, Δελτία Απογραφής Κατοικίας – Νοικοκυριού (έντυπο
Π-1.1) και Απογραφής Ατόµου (έντυπο Π-1.2), Συγκεντρωτική Κατάσταση Απογραφέντων Νοικοκυριών – Κατοικιών – Κατοικούµενων Χώρων και Συλλογικών Καταλυµάτων (έντυπο Κ-1), Δελτία
Απογραφής Συλλογικού Καταλύµατος (έντυπο Π-2.1) και Απογραφής Ατόµου Συλλογικού Καταλύµατος (έντυπο Π-2.2) και Κατάσταση Φιλοξενούµενων Ατόµων (έντυπο ΚΦ), τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της Πράξης αυτής:
Α. Στοιχεία Απογραφής Κατοικίας:
0. Γεωγραφικός προσδιορισµός οικισµού και ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας
1. Είδος κατοικίας
Χαρακτηριστικά κανονικής κατοικίας
2. Κατάσταση κατοικίας
3. Τύπος κτιρίου όπου βρίσκεται η κατοικία
4. Περίοδος κατασκευής
Ανέσεις κανονικής κατοικίας ή άλλου είδους κατοικούµενου
χώρου
5. Συνολική επιφάνεια της κατοικίας (µ2)
6. Αριθµός κανονικών δωµατίων εκτός κουζίνας
7. Κουζίνα
8. Ύδρευση
9. Λουτρό ή ντους
10. Τουαλέτα ή WC
11. Θέρµανση
12. Μόνωση κατοικίας
Ανέσεις νοικοκυριού
13. Κύρια χρησιµοποιούµενη πηγή ενέργειας
14. Αριθµός αυτοκινήτων και θέσεων στάθµευσης στη διάθεση
του νοικοκυριού
15. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
16. Ανακύκλωση οικιακών απορριµµάτων
17. Καθεστώς κατοχής της κατοικίας (ιδιόκτητη, µε ενοίκιο
κ.λπ.)
Β. Στοιχεία και σχέσεις µελών του νοικοκυριού
Ονοµατεπώνυµο µελών νοικοκυριού και σχέσεις συγγένειας
µεταξύ τους ή µη.
Γ. Δελτίο Απογραφής Ατόµου
1. Επώνυµο και όνοµα απογραφόµενου, όνοµα πατέρα ή συζύγου, όνοµα µητέρας
2. Φύλο
3. Ηµεροµηνία γέννησης
4. Σχέση µε το νοικοκυριό
α. Μέλος του νοικοκυριού
αα. Παρόν ή προσωρινά απόν
ββ. Διανυκτέρευσε τη Δευτέρα 9.5.2011 στη µόνιµη κατοικία
του ή αλλού
β. Προσωρινά φιλοξενούµενος (άτοµο που διανυκτέρευσε
στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και εάν τούτο έχει
απογραφεί ή θα απογραφεί στη µόνιµη κατοικία του)
γ. Προσωρινά φιλοξενούµενος (άτοµο που δε διανυκτέρευσε
στην παρούσα κατοικία τη Δευτέρα 9/5/2011 και τούτο δεν έχει
απογραφεί και δε θα απογραφεί στη µόνιµη κατοικία του)
5. Οικογενειακή κατάσταση
6. Γεωγραφικός προσδιορισµός οικισµού ή χώρας εξωτερικού
της µόνιµης κατοικίας της µητέρας του απογραφόµενου κατά τη
γέννησή του
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7. Υπηκοότητα
8. Δηµοτική ενότητα (πρώην Δήµος ή Κοινότητα) στα δηµοτολόγια της οποίας ο απογραφόµενος είναι εγγεγραµµένος
9. Γεωγραφικός προσδιορισµός οικισµού προηγούµενης διαµονής στην Ελλάδα και ηµεροµηνία εγκατάστασης (αν η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε τους τελευταίους 12 µήνες,
διαφορετικά θα ζητηθεί µόνο το έτος) στον τόπο µόνιµης κατοικίας
10. Προηγούµενη διαµονή σε χώρα εξωτερικού, ηµεροµηνία
εγκατάστασης στην Ελλάδα (αν η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε τους τελευταίους 12 µήνες, διαφορετικά θα ζητηθεί µόνο
το έτος), χώρα προηγούµενης διαµονής και κυριότερος λόγος
εγκατάστασης στην Ελλάδα
11. Επίπεδο εκπαίδευσης
12. Τίτλος σπουδών (εκπαιδευτικό ίδρυµα, σχολή, τµήµα,
χώρα)
13. Κύρια ασχολία του απογραφόµενου την εβδοµάδα από 3
έως 9 Μαΐου 2011
14. Περιγραφή οικονοµικής δραστηριότητας του καταστήµατος ή της επιχείρησης εργασίας την εβδοµάδα από 3 έως 9
Μαΐου 2011 ή την τελευταία φορά που εργάστηκε ο απογραφόµενος
15. Περιγραφή επαγγέλµατος
16. Καθεστώς απασχόλησης
17. Ώρες απασχόλησης (συνήθεις ώρες ανά εβδοµάδα, ώρες
απασχόλησης την εβδοµάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011, λόγος µειωµένης απασχόλησης την εβδοµάδα από 3 έως 9 Μαΐου 2011)
18. Γεωγραφικός προσδιορισµός τόπου εργασίας (οικισµός ή
χώρα εξωτερικού)
19. Αριθµός ατόµων που εργάζονται στο κατάστηµα ή την επιχείρηση εργασίας ή της τελευταίας εργασίας
20. Κύρια πηγή πόρων ζωής
21. Αριθµός γεννηθέντων ζώντων τέκνων (µόνο για θήλεις).
Δ. Δελτίο Απογραφής Συλλογικού Καταλύµατος:
1. Γεωγραφικός προσδιορισµός συλλογικού καταλύµατος
2. Είδος συλλογικού καταλύµατος
3. Τίτλος ή ονοµασία του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή του
ιδρύµατος ή της επιχείρησης στην οποία ανήκει.
Ε. Δελτίο Απογραφής Ατόµου Συλλογικού Καταλύµατος
Για τα άτοµα που συµπληρώνεται το «Δελτίο Απογραφής Ατόµου Συλλογικού Καταλύµατος» (Έντυπο Π-2.2), στο ερώτηµα 5

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«Οικογενειακή Κατάσταση» δε θα ζητείται απάντηση για τις περιπτώσεις 9, 10, 11 και 12.
Άρθρο 3
1. Μετά το πέρας της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού– Κατοικιών και αφού ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Απογραφή Κτιρίων, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. καταρτίζει
βάση δεδοµένων, η οποία αποτελείται από όλες τις µεταβλητές
που θα συλλεγούν ανά απογραφόµενο άτοµο. Στοιχεία της
βάσης που οδηγούν στην ταυτοποίηση των απογραφόµενων ατόµων (όπως επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατέρα ή συζύγου, όνοµα µητέρας, ηµεροµηνία γέννησης, οδός και αριθµός κατοικίας)
τηρούνται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε ασφαλή τρόπο, χωριστά, και διαγράφονται το αργότερο τρία (3) έτη µετά την ηµεροµηνία αναφοράς της απογραφής. Τα συµπληρωµένα δελτία απογραφής
καταστρέφονται, επίσης, το αργότερο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία.
2. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής δηµιουργείται Στατιστικό Μητρώο Πληθυσµού µε αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια
δειγµατοληπτικών ερευνών πληθυσµού, κατοικιών και κτιρίων και
µονάδα έρευνας το νοικοκυριό ή το άτοµο. Το Μητρώο αυτό περιλαµβάνει ποσοστό µόνον του συνόλου των απογραφόµενων
ατόµων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται η µέθοδος δηµιουργίας του Μητρώου, οι
διαδικασίες και ο τρόπος ενηµέρωσης των µεταβλητών, οι διοικητικές και άλλες πηγές που θα χρησιµοποιήσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο
χρόνος τήρησης, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της
επόµενης απογραφής, και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα
ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διεθνώς ακολουθούµενες πρακτικές.
Άρθρο 4
Για τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού – Κατοικιών και Κτιρίων του 2011 εφαρµόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας (ν.δ. 3627/1956, ν. 2392/1996,
π.δ. 168/2008, ν. 3832/2010, όπως ισχύουν) και η νοµοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, εφόσον δεν αντίκεινται
στις διατάξεις της παρούσας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13791

13792

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13793

13794

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13795

13796

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13797

13798

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13799

13800

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13801

13802

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13803

13804

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13805

13806

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13807

13808

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13809

13810

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13811

13812

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13813

13814

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

13815

13816

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 5

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του
Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2011

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Ραγκούσης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Δηµήτριος
Δρούτσας, Ευάγγελος Βενιζέλος, Κωνσταντίνα Μπιρµπίλη, Άννα
Διαµαντοπούλου, Λουκία – Ταρσίτσα Κατσέλη, Ανδρέας Λοβέρδος, Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, Χρήστος Παπουτσής, Παύλος
Γερουλάνος, Ιωάννης Διαµαντίδης, Χαράλαµπος Παµπούκης,
Μαρία – Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Νικόλαος Σηφουνάκης, Φωτεινή Γεννηµατά, Γεώργιος Κουτρουµάνης, Τηλέµαχος Χυτήρης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ το Σώµα να
εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση
των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2011
και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 22 Ιουνίου 2011 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.56’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 47/29/16-5-2011 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, (ΔΕΘ), σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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