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Αθήνα, σήµερα στις 20 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, Βουλευτή Ηρακλείου, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και
(ΕΚΕΤΑ) αιτούνται την αφαίρεση των Ιδρυµάτων (και όλων των
ερευνητικών Κέντρων ΝΠΙΔ) από τον κατάλογο της Ε.Γ. ΔΕΚΟ,
διότι δεν συντρέχουν λόγοι υπαγωγής τους στον ν.3429/2005.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ΣΕΓΑΣ Κρήτης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την περικοπή από τον προϋπολογισµό της
ΓΓΑ του ποσού των 52 εκατοµµυρίων ευρώ.
3) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου
αιτείται την επανεξέταση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βιάννου.
4) Η Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Κέντρου Ειδικών Παιδιών - Ο Άγιος Σπυρίδων αιτείται την
εξαίρεση του κέντρου από την εγκύκλιο µε Α.Π. ΕΓΔΕΚΟ 1599/
12-09-2011 µε θέµα «Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία».
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΣΕΙΤΕ) αιτείται την αφαίρεση
του ΙΤΕ (και όλων των Ερευνητικών Κέντρων ΝΠΙΔ) από τον κατάλογο της ειδικής γραµµατείας ΔΕΚΟ, καθώς και την άµεση ψήφιση νόµου για την έρευνα.
6) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθε-

ρων Επαγγελµατιών Ηρακλείου (ΕΦΕΕΗ) εκφράζει την αντίθεσή
της για το άρθρο 30 παράγραφος 4 του ν.3996/2011.
7) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Βιάννου Νοµού Ηρακλείου αιτείται την επανεξέταση της απόφασης αναστολής της
λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βιάννου.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας αιτείται την εξαίρεση του
ιδρύµατος και των υπόλοιπων ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας
από τον κατάλογο των ΔΕΚΟ για την εργασιακή εφεδρεία.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την εκπόνηση φακέλλου,
υποψηφιότητας διατροφικού χαρακτήρα, ώστε να εγγραφεί η
κρητική διατροφή στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της
UNESCO.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Νεφροπαθών αιτείται την εξαίρεση των νεφροπαθών τελικού σταδίου από την καταβολή έκτακτων εισφορών αλληλεγγύης.
11) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία τα αθλητικά σωµατεία και οι
σύλλογοι του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης αιτούνται την άµεση
ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών, για περικοπή από τον προϋπολογισµό της ΓΓΑ, ποσού 52 εκατοµµυρίων ευρώ, χρηµατοδοτήσεων έτους 2011, για αθλητικές οµοσπονδίες και σωµατεία.
12) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος και της
Οµοσπονδίας Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος αιτούνται
να εξαιρεθούν οι άδειες πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων
από την προβλεπόµενη απελευθέρωση του ν.3919/2011, εντός
της τασσοµένης προθεσµίας των τεσσάρων µηνών.
13) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων
µε Αναπηρία «ΕΣΑΜΕΑ» αιτείται την εξαίρεση των ατόµων µε
αναπηρία από την εργασιακή εφεδρεία και οποιοδήποτε οικονο-
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µικό και κοινωνικό µέτρο το οποίο απειλεί την ύπαρξή τους.

τότητα λειτουργίας του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σητείας.

14) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Διαδικτυακή
Ένωση για την 37ετία διαµαρτύρεται για την αιφνιδιαστική αλλαγή των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

24) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Ανυφαντάκη Ασπασία, απόφοιτος του
τµήµατος µηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστηµάτων του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου αιτείται να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες από την πολιτεία, ώστε να αποκτήσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που της αναλογούν.

15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε καθυστέρηση στην απονοµή των συντάξεων στην Αχαΐα που πρόκειται να φτάσει έως
και τα τέσσερα έτη.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στην εγκατάλειψη της
Πάτρας από την ΕΡΓΟΣΕ.
17) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, «ΑΡΧΕΛΩΝ», «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», «MOM/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΩΚΙΑΣ»,
«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» αιτούνται να µην προχωρήσει η κατάργηση της απαγόρευσης θήρας για το έτος 2011-2012 στο Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αµβρακικού, διότι η προστασία τους δεν αποτελεί µόνον
θέµα εθνικής σηµασίας, αλλά διεθνή υποχρέωση της Ελλάδος.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε έλλειψη φακών στην
οφθαλµολογική κλινική του «409» µε αποτέλεσµα οι πάσχοντες
από καταρράκτη να µπαίνουν σε λίστα αναµονής.
19) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτριος Χριστόπουλος καταγγέλλει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την
ερµηνεία της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά σε έκκληση του Δηµάρχου Αιγιάλειας στους παράγοντες της ΕΡΓΟΣΕ να προχωρήσει η
κατασκευή της γραµµής του προαστιακού στην περιοχή.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία κάτοικοι του Δήµου Πατρέων αιτούνται την τσιµεντόστρωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής
οδού στην περιοχή τους.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην οικολογική καταστροφή του Εθνικού Πάρκου «τα Μαύρα Βουνά».
23) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας Νοµού Λασιθίου αιτείται την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την κατάργηση
του Λιµενικού Ταµείου Λασιθίου, προκειµένου να δοθεί η δυνα-

25) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Κατερίνα Σάλαρη Γεωργούση αιτείται
να ενηµερωθεί σχετικά µε το τέλος επιτηδεύµατος 2011.
26) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, Νοµού Αττικής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Κατοίκων Συνοικισµού Ηφαίστου Κοµοτηνής, αιτούνται την επίλυση του ζητήµατος των µη υπαρκτών τίτλων ιδιοκτησίας.
27) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών
Οδήγησης αιτείται την επαναφορά του µαθήµατος για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην εξεταστέα ύλη πιστοποίησης των
εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.
28) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Κέντρο Ειδικών Παιδιών - o
Άγιος Σπυρίδων, Νοµού Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την αγωνία
του διότι συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα αποδεκτών για το
πλεονάζον προσωπικό και την εργασιακή εφεδρεία.
29) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Κώστας Τάτσης, κάτοικος εξωτερικού αιτείται την επίλυση οικονοµικού θέµατος Ελλήνων που διαµένουν στο εξωτερικό, που αφορά σε αγροτικά εισοδήµατα από
µικροϊδιοκτησία.
30) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩΣ»
αιτείται την άµεση ανάκληση απόφασης για περικοπή 36,8 εκατοµµυρίων ευρώ των εγκεκριµένων προϋπολογισµών διακοσίων
δέκα κοινοτικών µονάδων ψυχικής υγείας.
31) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Ανηλίου, Κισσού, Αγίου Δηµητρίου, Δήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, διαµαρτύρονται για την υποβάθµιση του
εξαθέσιου Δηµοτικού Σχολείου Μουρεσίου.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 16563/19-05-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρίνου Γεωργίου και Μαυρίκου Γεωργίου δόθηκε µε το
υπ’ αριθµ. Α.Π.οικ.38102/22-08-2011 έγγραφο από τον Υπουργό
Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17201

17202

2. Στην µε αριθµό 19388/13-07-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-349/22-08-2011 έγγραφο από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17203

17204

3. Στην µε αριθµό 20847/28-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βρούτση Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ16Α1116990/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΞ/2011/22-08-2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17205

17206

4. Στην µε αριθµό 20976/29-07-2011 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Αυγερινοπούλου Διονυσίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4621/22-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

08-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17207

17208

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17209

17210

5. Στην µε αριθµό 21065/01-08-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Νικολόπουλου Νικολάου , Καράογλου Θεοδώρου, Καριπίδη Αναστάσιου, Μελά Παναγιώτη και Τσουµάνη - Σπέντζα Ευ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γενίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 4631/22-08-2011 έγγραφο από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17211

17212

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17213

17214

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

6. Στην µε αριθµό 21271/03-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Σταϊκούρα Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 37747/22-08-2011

17215

έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

17216

7. Στην µε αριθµό 21349/04-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90022/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

19523/3312/22-08-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ του Νοµού Χανίων κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη ζητεί άδεια
ολιγοήµερης απουσίας της στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;

17217

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.

17218

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 21166/1050/3-82011 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών
εταιρειών.
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχάλης Τιµοσίδης.
Παρακαλείται ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου να διατυπώσει επί δίλεπτον την ερώτησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τον έπαινό µου προς τον
κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Υπουργό και όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη
µεγάλη προσπάθεια που κάνουν να περιστείλουν σπατάλες,
χωρίς να υποβαθµίζεται το έργο που παρέχεται προς τους Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό. Όµως, µένουν
πολλά να γίνουν. Διάβαζα µία έρευνα που λέει ότι στη χώρα µας
ο κάθε Έλληνας καταναλώνει ή χρεώνεται ότι καταναλώνει τετραπλάσια φάρµακα απ’ ό,τι ο Ισπανός. Άρα, µένει πολύς δρόµος
ακόµη.
Ας έλθω στην ερώτηση που είναι ακριβώς σ’ αυτό το πλαίσιο.
Με παλαιότερη νοµοθετική ρύθµιση πριν έξι χρόνια, υπάρχει δυνατότητα διάθεσης αγροτικών ιατρών σε ναυτιλιακές εταιρείες,
προκειµένου στα δροµολόγια, τα οποία διεξάγουν, να υπάρχει η
πρωτοβάθµια φροντίδα. Μέχρι εδώ δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση.
Όµως, βλέποντας ξανά τη ρύθµιση αντιλαµβάνοµαι ότι το κόστος των γιατρών το πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο. Κάνοντας
έναν απλό υπολογισµό για τα έξι χρόνια που λειτουργεί αυτό το
σύστηµα βλέπω ότι αν είναι είκοσι ιατροί, είναι περίπου 3 εκατοµµύρια. Έτσι αναρωτιέµαι τόση προσπάθεια που γίνεται από
το Υπουργείο Υγείας συνάδει µε το να συνεχίζεται µια κατάσταση, η οποία χρεώνει το ελληνικό δηµόσιο, ενώ θα πρέπει να
παρέχεται αυτή η υπηρεσία, αλλά µε πληρωµή από τις εταιρείες;
Το αίτηµά µου είναι αυτό: να υπάρξει µια πρόβλεψη, ούτως
ώστε οι εταιρείες να καταβάλουν το κόστος για την παρεχόµενη υπηρεσία, την ίδια ώρα µάλιστα που ζητάµε από τους
αγρότες, από ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται στα κέντρα
υγείας –µε εξαίρεση, βέβαια, συγκεκριµένες κατηγορίες- να
καταβάλουν το εξέταστρο των 5 ευρώ. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν.
Ιδιαίτερα για το θέµα που ανέφερα µε το εξέταστρο, θα έχω
την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να µιλήσω για µία καταχρηστική εφαρµογή των εγκυκλίων.
Θα ήθελα όµως, να συζητήσουµε πρώτα το θέµα που αφορά
τους γιατρούς και στη συνέχεια το άλλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Τιµοσίδης, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την πρωτολογία του.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. Κεγκέρογλου, για τα καλά του λόγια.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω µε την ευκαιρία αυτή ότι αυτή η
προσπάθεια συνεχίζεται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουµε
όλοι µας. Η χώρα µας βρίσκεται σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουµε πετύχει αρκετά, αλλά χρειάζεται να διανύσουµε και άλλο δρόµο.
Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Όµως, δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι παρά τα µέτρα που είµαστε υποχρεωµένοι να πάρουµε –και τα έχουµε πάρει ζορίζοντας
πραγµατικά τον ελληνικό λαό- θα πρέπει να φροντίσουµε έτσι

ώστε να παραµείνει το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, η κοινωνική µατιά του κράτους όσο το δυνατόν περισσότερο.
Νοµίζω, ότι δίνεται µία καλή ευκαιρία, και στο Υπουργείο, και
σε εµένα να σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι το µέτρο αυτό µε το
οποίο καλύπτονταν οι ανάγκες σε παρουσία ιατρών σε δροµολόγια ναυτιλιακών εταιρειών, πέρα από τα εκατόν είκοσι µίλια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δροµολόγια Πειραιώς, Κρήτης,
Δωδεκανήσου και άλλων περιοχών –που αν χρειαστεί να σας τις
αναφέρω, θα σας τις αναφέρω µε λεπτοµέρειες- ξεκίνησε µε το
ν. 3409/2005. Τότε ορίστηκε και καθορίστηκε να διορίζονται
αγροτικοί γιατροί σε κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία και
από εκεί οι γιατροί να στελεχώνουν και να εργάζονται µέσα στα
πλοία αυτών των ατµοπλοϊκών γραµµών. Το κόστος αυτό το αναλαµβάνει το κράτος.
Είναι αλήθεια ότι υποχρεωθήκαµε να πάρουµε µέτρα που
ταλαιπωρούν χαµηλοσυνταξιούχους, ανθρώπους που πραγµατικά δεν µπορούν να βγάλουν το µήνα. Έχετε δίκιο µε την
επισήµανσή σας. Είναι στη σκέψη µας πολύ γρήγορα –και
θα σας ενηµερώσουµε και εσάς- να αλλάξουµε αυτό το
µέτρο.
Εµείς επιµένουµε και θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία γιατρών στα πλοία, διότι µετακινείται µεγάλος αριθµός συµπολιτών µας. Πρέπει όµως το κόστος αυτό να το αναλάβουν οι
πλοιοκτήτες και όχι ο ελληνικός λαός. Έχετε δίκιο. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε σε ρύθµιση, έτσι ώστε να ανασταλεί αυτό το ευνοϊκό µέτρο για τους πλοιοκτήτες. Κατανοούµε την
αναγκαιότητα να υπάρχει γιατρός στα δροµολόγια αυτά των
πλοίων.
Όπως ανέφερα, το κόστος είναι δυνατόν να το αναλάβουν οι
ίδιοι οι πλοιοκτήτες. Υπηρετούν αυτήν τη στιγµή στα πλοία -όπως
µας πληροφόρησαν οι υπηρεσίες πριν δυο, τρεις µέρες, στοιχεία
από τις 16 Σεπτεµβρίου- δεκαοκτώ γιατροί µε την υπηρεσία
αγροτικού υποχρέου. Είκοσι επτά είναι οι θέσεις των γιατρών και
εννιά είναι κενές.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω και στο δεύτερο ερώτηµά
σας σχετικά µε την καταβολή των 5 ευρώ, σύµφωνα µε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουµε αποστείλει. Θέλω να πιστεύω
ότι δεν πρέπει να γίνεται λάθος. Επισηµάνατε όµως κάτι, και θα
το πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου καλείται να αναπτύξει την
ερώτησή του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα υποστηρίξω την ερώτησή µου, αφού όµως εκφράσω τη
χαρά µου, γιατί το Υπουργείο κατανοεί ότι πρώτον, πρέπει να
συνεχίσουν να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες προς τους επιβάτες των πλοίων των ακτοπλοϊκών γραµµών. Ταυτόχρονα,
όµως, θα πρέπει οι πλοιοκτήτες να αναλάβουν την υποχρέωση να καταβάλουν το κόστος αυτών των παρεχοµένων υπηρεσιών.
Εξάλλου, πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, απαλλάξαµε από τα δροµολόγια το κόστος υπέρ τρίτων. Αυτό σηµαίνει ότι πλέον δεν θα
πρέπει να πληρώνει το δηµόσιο µια υπηρεσία η οποία παρέχεται
και για την οποία έχει την ευθύνη ο πλοιοκτήτης, η εταιρεία,
αυτός που έχει, εν πάση περιπτώσει, το όφελος από την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Όσον αφορά το θέµα που έχει να κάνει µε το εξέταστρο, ενώ
οι εγκύκλιοι του Υπουργείου µέχρι και 8 Απριλίου που αναφέρονται στα κέντρα υγείας είναι ξεκάθαρες, δηλαδή λένε ότι το εξέταστρο δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις κατεπειγόντων περιστατικών, σε νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, ΑΜΕΑ, κάποιες κατηγορίες σακχαρώδους διαβήτη, κ.λπ., µετά την έκδοση της εγκυκλίου που αφορά αποκλειστικά τα νοσοκοµεία και τα εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκοµείων, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να πάει
στο νοσοκοµείο του ο ασθενής –εκεί, δηλαδή που τον παρακολουθούν- προκειµένου να έχει την απαλλαγή από το εξέταστρο,
κάποιοι παρερµήνευσαν αυτήν την εγκύκλιο και καταχρηστικά
ζητούν από όλους τους ασθενείς που πηγαίνουν σε ένα κέντρο
υγείας, ακόµα και αν είναι της περιοχής τους, να καταβάλουν το
εξέταστρο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι για το κέντρο υγείας της περιοχής
του, ο ασθενής που ανήκει στην ειδική κατηγορία, δεν πληρώνει
εξέταστρο. Επίσης, να γίνει ξεκάθαρο ότι η εγκύκλιος που αφορά
τα νοσοκοµεία αναφέρεται σε άλλα νοσοκοµεία και όχι στα κέντρα υγείας και ο ασθενής θα πρέπει να πάει στο νοσοκοµείο
που τον παρακολουθούν.
Αυτά τα λέω για να µην υπάρχουν ζητήµατα καταχρηστικής
εφαρµογής ενός µέτρου που, καλώς ή κακώς, υπάρχει. Όµως,
θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την ορθότητα που προβλέπουν οι
εγκύκλιοι και να µην ερµηνεύει ο καθένας κατά πώς θέλει την
εγκύκλιο και τον τρόπο εφαρµογής της, είτε είναι διευθυντής είτε
διοικητής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να συµπληρώσω στο κύριο θέµα της ερώτησης που καταθέσατε, ότι θα λυθεί σύντοµα. Θα έρθουµε σε επικοινωνία µε
την εταιρεία και µε το Σύνδεσµο Πλοιοκτητών που εκτελούν δροµολόγια για να τους κάνουµε γνωστή την πρόθεσή µας. Σύντοµα,
µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, θα ισχύει αυτό, µε τη δέσµευση βεβαίως των πλοιοκτητών ότι θα υπάρχει γιατρός στα
δροµολόγια, για να µη διακινδυνεύσουµε τίποτα.
Είναι αλήθεια ότι έχουµε καταβάλει προσπάθειες και µε άλλα
παλαιότερα νοµοθετήµατα, προκειµένου να υπάρχει γιατρός σε
χώρους µαζικής συσσώρευσης κόσµου ή και σε εργοστάσια
όπου υπάρχει µεγάλος αριθµός εργαζόµένων. Είναι ένα ζήτηµα
όµως, που δεν καταφέραµε ως χώρα να το ολοκληρώσουµε και
πρέπει να βρούµε λύση. Με την ίδια λογική, πρέπει να υπάρχει
γιατρός σ’ αυτά τα δροµολόγια των πλοίων.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, θέλω να σας πω ότι
έχει γίνει µεγάλη παρεξήγηση. Εµείς θεωρούµε ότι οι γιατροί στα
νοσοκοµεία –δηλαδή, στη δευτεροβάθµια κλίµακα παροχής υπηρεσιών υγείας,- δεν πρέπει να αναλώνονται µε περιστατικά που
µπορούν να πάνε στην πρωτοβάθµια κλίµακα, στο γιατρό της περιοχής, στον αγροτικό γιατρό ή στο γιατρό του κέντρου υγείας.
Το 2000, ο κ. Παπαδόπουλος, τότε Υπουργός Υγείας, είχε βάλει
το µέτρο των 3 ευρώ, το οποίο ίσχυε για τα περιστατικά από τα
οποία δεν προέκυπτε σοβαρό πρόβληµα.
Εµείς, λοιπόν, διευρύναµε αυτό το ποσό για να υπάρχει ένας
ηθµός, προκειµένου να µη συσσωρεύονται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν σοβαρό
πρόβληµα. Έτσι λοιπόν, διευκρινίστηκε το ποιοι καταβάλλουν τα
5 ευρώ.
Όµως, θα αναφερθώ στις εξαιρέσεις. Πράγµατι, πολλοί διοικητές νοσοκοµείων ή υπηρεσιακοί παράγοντες µε υπερβάλλοντα
ζήλο καµµιά φορά παίρνουν τα 5 ευρώ και από τις κατηγορίες
που έχουµε σαφώς εξαιρέσει. Για δική σας ενηµέρωση, αλλά και
για ενηµέρωση όλων όσοι µας παρακολουθούν, θα διαβάσω την
εγκύκλιο, την οποία και εσείς αναφέρατε αυτή της 8ης Απριλίου
2011, στην οποία αναφέρεται ρητά ποιοι είναι αυτοί που εξαιρούνται.
Ως χρόνια πάσχοντες λοιπόν, θεωρούνται οι πάσχοντες από
καρκίνο ή λευχαιµία καθώς και εκείνοι που υποβάλλονται σε θεραπεία µε κυτταροστατικά, η ανοσοανεπάρκεια, οι συγγενείς
καρδιοπάθειες, οι βαλβιδοπάθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, η χρόνια ηπατίτιδα ή κίρρωση, η ελκώδης κολίτιδα, η οστεοπόρωση, τα νοσήµατα συνδετικού ιστού, η µεσογειακή αναιµία, η επιληψία, οι ψυχώσεις, η
χρόνια συναισθηµατική διαταραχή, η κατάθλιψη, η νόσος του
Πάρκινσον, οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι µεταµοσχευθέντες νεφροπαθείς και βεβαίως οι άποροι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στα κέντρα υγείας!
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στα κέντρα υγείας! Δεν πληρώνουν τα 5 ευρώ!
Είναι ξεκάθαρο!
Πράγµατι υπάρχει εγκύκλιος που αφορά τα νοσοκοµεία και καθορίζει για λόγους σωστής ιατρικής και παροχής υπηρεσιών
υγείας, οι καρκινοπαθείς και γενικότερα οι χρόνια πάσχοντες να
επισκέπτονται το νοσοκοµείο που τους παρακολουθεί, για να
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µπορούν να έχουν σωστή ιατρική παρακολούθηση.
Εκεί, λοιπόν, επιβάλλαµε αν θέλετε ή προτρέψαµε να δοθεί ως
κίνητρο σ’ αυτούς τους ασθενείς να επισκέπτονται το νοσοκοµείο
τους, για να µην καταβάλουν το πεντάευρο, αν πάνε σε άλλο νοσοκοµείο. Σαφέστατα, όµως, αυτό δεν ισχύει για το κέντρο
υγείας.
Πιστεύω λοιπόν, ότι µ’ αυτή µου την κατηγορηµατική δήλωση
θα διορθωθεί και αυτή η παρεξήγηση που προέκυψε στο κέντρο
υγείας που αναφέρατε προηγουµένως. Και αν συµβαίνει και
κάπου αλλού, θα πρέπει να το διορθώσουµε.
Εµείς είπαµε ότι πρέπει να εισπράττεται το πεντάευρο, γιατί
είναι ένα έσοδο για το νοσοκοµείο. Θέλω να σας πω κύριοι συνάδελφοι, ότι το πεντάευρο το αξιοποιεί το ίδιο το νοσοκοµείο.
Δεν το δίνει στην ΥΠΕ. Δεν το επιστρέφει πίσω στο Υπουργείο.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν νοσοκοµεία που µε τη
λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου καταφέρνουν να έχουν τη
δυνατότητα να πάρουν και δύο και τρεις και πέντε επικουρικούς
γιατρούς για τις ανάγκες του ίδιου του νοσοκοµείου για ειδικότητες που δεν υπάρχουν εκεί και πρέπει να εξυπηρετηθούν µ’
αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υφυπουργό.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 21491/8-8-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την
έγκριση συνυπηρέτησης υπαλλήλου του Νοσοκοµείου «Άγιος
Σάββας» στην περιοχή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός
της.
Στην ερώτηση θα απαντήσει και πάλι ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τιµοσίδης.
Το λόγο έχει ο κ. Χρυσανθακόπουλος για να διατυπώσει την
ερώτησή του.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΑΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι
νόµοι ψηφίζονται, για να εφαρµόζονται. Ιδιαίτερα, µάλιστα, όταν
οι διατάξεις που περιλαµβάνουν είναι ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας, όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα πρέπει να προσέχουν για την εφαρµογή τους και θα πρέπει να συµµορφώνονται προς τις εγκυκλίους που εκδίδουν τα Υπουργεία, ενώ επίσης θα πρέπει να τηρείται κατά γράµµα η σύννοµη διαδικασία.
Ο ν.2946/2001, λοιπόν, προβλέπει ότι οι τακτικοί υπάλληλοι –
και τονίζω άνδρες και γυναίκες- που οι σύζυγοί τους είναι στρατιωτικοί, υπηρετούν στο Λιµενικό Σώµα, στην ΕΛΑΣ ή στην
Πυροσβεστική, θα πρέπει όπου και να υπηρετούν να διευκολύνονται στην απόσπασή τους, ώστε να είναι µαζί η οικογένεια.
Εδώ, λοιπόν, έδωσα συγκεκριµένο παράδειγµα εδώ για τρίτεκνη µητέρα που θέλει να συνυπηρετήσει µε το σύζυγό της που
είναι στρατιωτικός και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, δεν δέχθηκαν την απόσπαση.
Και πρέπει να πω ότι υπάρχει και ερµηνευτική εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία οι αποσπάσεις υπαλλήλων για συνυπηρέτηση µπορούν να διενεργούνται και πριν τη
συµπλήρωση της διετίας από το διορισµό.
Θα ήθελα, λοιπόν, στο συγκεκριµένο θέµα να ζητήσω από την
Κυβέρνηση να ενισχύονται, ειδικά στις εποχές που υπάρχει τόσο
µεγάλη κρίση και επειδή συνήθως για τους στρατιωτικούς είναι
παραµεθόριος ο χώρος που υπηρετούν. Άλλωστε, αυτή η περίπτωση αφορά νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, αν γίνει µια τέτοια
απόσπαση, ενισχύονται και τα κατά τόπους νοσοκοµεία. Άρα,
υπάρχει διπλό όφελος.
Βέβαια, το θέµα είναι το εξής. Υπάρχει η βούληση να εφαρµόζονται οι νόµοι ή η γραφειοκρατία είναι ισχυρότερη από αυτά
που εµείς ψηφίζουµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα;
Και περιµένω δίνοντας συγκεκριµένο παράδειγµα απορριπτικής διατύπωσης υπηρεσιακού συµβουλίου, τη στάση της Κυβέρνησης, µια και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο παρέπεµψε το θέµα στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, για να πάρει συγκεκριµένη ερµηνεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Εγώ πιστεύω ότι όταν νοµοθετούµε µε σαφήνεια, η ερµηνεία
είναι µία, η εφαρµογή του νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, θίγετε ένα πολύ σοβαρό θέµα
το οποίο αντιµετωπίζουµε καθηµερινά στο Υπουργείο σε ό,τι έχει
σχέση µε τους ένστολους υπηρετούντες της χώρας και τις ή
τους συζύγους αυτών.
Θα ήθελα όµως να δεχθείτε, ότι παρόµοιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και άλλες οικογένειες µη ενστόλων, που ο ένας ή και
οι δύο σύζυγοι δεν είναι ένστολοι και οι οποίοι έχουν πράγµατι
σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα για τα οποία θα πρέπει η πολιτεία
να δείξει την ευαισθησία της.
Δεν διαφωνώ λοιπόν, ότι µε το νόµο του 2001 που διαβάσατε
προηγουµένως προβλέπεται ρητά ότι οι ένστολοι εξαιρούνται και
µπορούν να ακολουθήσουν τις µετακινήσεις των συζύγων τους.
Θέλω όµως να σας πω ότι η κατάσταση ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία της χώρας είναι τέτοια που όλα τα προηγούµενα χρόνια –
εγώ θέλω να κάνω και την αυτοκριτική µου,- δεν είχαµε
αντιµετωπίσει σωστά το ζήτηµα της στελέχωσης των νοσοκοµείων, είτε αυτό αφορούσε γιατρούς είτε νοσηλευτές είτε λοιπό
τεχνολογικό, παραϊατρικό, εργαστηριακό προσωπικό κ.λπ.. Αντί
να συµπληρώνουµε και να έχουµε µία καλή επάρκεια από ανθρώπους που να µπορούν να προσφέρουν στους συµπολίτες µας,
έχουµε καταλήξει δυστυχώς, σήµερα αυτά να είναι υποστελεχωµένα σε επίπεδο νοσηλευτρών και σε επίπεδο εργαστηριακών
υπαλλήλων, ενώ µε τους γιατρούς είναι λίγο καλύτερα τα πράγµατα.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Εάν θέλαµε –και θέλουµε πραγµατικά να το κάνουµε,- και αν µπαίναµε στη διαδικασία να µετακι- νήσουµε όσους το ζητούν κι έχουν τα δικά τους
προβλήµατα, θα είχαµε πρόβληµα λειτουργίας πολλών νοσοκοµείων. Δεδοµένου του γεγονότος ότι δεν µπορούµε να διορίσουµε, όπως παλιότερα, και να καλύψουµε ανάγκες, αυτό θα
δηµιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Ο Υπουργός κ. Λοβέρδος, αλλά κι όλη η ηγεσία συζητώντας
είπαµε ότι αυτήν την περίοδο θα πρέπει να είµαστε τυπικοί σε
αυτό που προβλέπει ο νόµος.
Εσείς αναφερθήκατε στο νόµο του 2001. Θα σας αναφέρω
όµως, το νόµο µε τον οποίο έγινε ο διαγωνισµός 7Κ ο οποίος
ρητά αναφέρει –νοµίζω ότι θα τον έχετε υπ’ όψιν σας- ότι για να
µπορέσει να µετακινηθεί ο οποιοσδήποτε που έχει προσληφθεί
µετά την ισχύ του νόµου –είτε δηλαδή διορίστηκε µετά από την
εφαρµογή του νόµου, είτε πριν από το νόµο- θα πρέπει να παρέλθει πενταετία οπωσδήποτε. Υπήρχε η δέσµευση µε παλιότερο
νόµο για διετία. Αυτό ισχύει για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους, γιατί θεωρούνται τα πρώτα δύο χρόνια ως δόκιµος χρόνος,
οποιουδήποτε υπαλλήλου.
Με αυτήν τη λογική λοιπόν, ετέθη το ερώτηµα προς το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους. Το Δ’ Τµήµα ρητά αναφέρει και λέει ότι
και γραµµατειακά, αλλά και επί της ουσίας υπερισχύει ειδική διάταξη για το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων, δεδοµένου ότι ο νόµος µε τον οποίο έγινε η 7Κ αναφέρει ρητά ότι
οποιοσδήποτε θελήσει να καταλάβει θέση θα πρέπει να παραµείνει σ’ αυτήν τη θέση πενταετία.
Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν υπάρχει ερµηνεία, όπως τη θέλει ο
καθένας, αλλά ακολουθεί ακριβώς την τελευταία νοµοθετική
ρύθµιση µε την οποία δυστυχώς είµαστε δεσµευµένοι και δεν
µπορούµε να ικανοποιήσουµε τα αιτήµατα, όπως κατατίθενται.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω ότι το Υπουργείο έχει επιδείξει ευαισθησία σε ειδικές περιπτώσεις, αν θέλετε καταστρατηγώντας πολλές φορές κι αυτά τα οποία ισχύουν. Σας λέω
όµως, ποια είναι η αρχή µε την οποία αντιµετωπίζουµε αυτά τα
περιστατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Αχαΐας του ΛΑΟΣ, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος έχει το
λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για να καταλάβετε τη
σχιζοφρένεια που επικρατεί στη Δηµόσια Διοίκηση και στο
Υπουργείο Υγείας, έχουµε το εξής φαινόµενο: Αµοιβαία µετά-
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θεση νοσηλευτών της ιδίας ειδικότητας δεν επιτρέπεται, γιατί
δεν έχει κλείσει ο ένας τη διετία. Το λέω για να καταλάβετε τη
σχιζοφρένεια.
Αν όµως, πέσει τηλέφωνο από το γραφείο του Υπουργού στο
νοσοκοµείο, κατά παρέκκλιση εφαρµόζεται η συγκεκριµένη αµοιβαία µετάθεση. Αυτό σε άλλη περίπτωση. Εγώ όµως, δεν ήρθα
εδώ να καταγγείλω. Ήρθα µόνο να υποδείξω ...
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ να το αναφέρετε, κύριε
συνάδελφε. Με συγχωρείτε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, πάµε παρακάτω.
Όταν ψηφίζουµε εδώ τους νόµους, τους ψηφίζουµε για να
εφαρµόζονται. Πείτε µου ποια διάταξη και ποιου συγκεκριµένου
νόµου κατάργησε τη συγκεκριµένη ρητή διατύπωση για τους συζύγους και τις συζύγους στρατιωτικών, ένστολων, Λιµενικού Σώµατος και Πυροσβεστικής; Καµµία.
Δεύτερον, επτά χιλιάδες νοσηλευτές λείπουν από τα νοσοκοµεία. Έτσι δεν είναι; Όταν λοιπόν, σε ένα νοσοκοµείο πηγαίνει
µία γυναίκα στρατιωτικού µπορεί να πάει και στην παραµεθόριο,
όπου κι εκεί υπάρχουν πενήντα κενές οργανικές θέσεις.
Αστεία πράγµατα είναι αυτά. Λείπει η λογική. Θα έλεγα ότι το
γράµµα του νόµου και η γραφειοκρατία θανατώνουν την Ελλάδα.
Είναι εκείνες οι λογικές οι οποίες λένε ότι το αυτονόητο θα το
καταντήσουµε αυτό-ανόητο! Κι αυτή η Αίθουσα δεν αντέχει
πλέον αυτήν την παράνοια. Δεν µπορείτε να το επικαλεστείτε και
δεν µε ενδιαφέρει καµµία ερµηνεία και κανενός νοµικού συµβούλου, γιατί ουδέποτε καταργήθηκε ο ν. 2946 και η συγκεκριµένη
παράγραφος. Μετατράπηκε σε ανενεργή ακριβώς, γιατί η στρεβλή γραφειοκρατία ενός αρρωστηµένου πολιτικού περιβάλλοντος µε κακή νοοτροπία διοίκησης και κακοδιοίκησης δεν δίνει
βαρύτητα στην ουσία. Ο πατέρας έχει δικαίωµα να λέγεται πατέρας και δεν είναι θείος των παιδιών του, για να τα συναντήσει
µετά από µία πενταετία, κύριε Υπουργέ. Είναι σαφέστατος ο
νόµος.
Θλίβοµαι, γιατί ήταν στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού να
πετάξει στην άκρη τη γνωµοδοτική άποψη που έφερε ο νοµικός
σύµβουλος και να πει όχι, θα εκτελεστεί ο νόµος. Επικαλούµαι
τη συζήτησή µας επ’ αυτού. Νοµίζω ότι έχει βαρύτητα, διότι δεν
παραβλέπω ότι έχετε καλές προθέσεις, έχετε όµως φορέσει χειροπέδες που σας τις δένουν κακοί σύµβουλοι, είτε νοµικοί είτε
άλλοι.
Εδώ µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα είναι η µέγιστη ντροπή για µένα
να επικαλούµαστε συγκεκριµένα παραδείγµατα και να µην είµαστε σε θέση να αποκαταστήσουµε τη δικαιοσύνη, όπως κοινωνικά οφείλουµε να έχουµε. Είµαστε κυριολεκτικά κατακριτέοι.
Δεν ξέρω τι άλλο αισθάνονται για µας όλοι αυτοί οι θιγόµενοι πολίτες που λένε ότι εµάς µας ρίχνετε στον Καιάδα, εµάς µας πετάτε, εµάς δεν µας συµµερίζεστε και κυρίως, δεν σέβεστε αυτό
που εδώ µέσα πιθανότητα πέρασε και οµόφωνα.
Καλώ, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό στη δευτερολογία του να
δεσµευθεί ότι θα επαναφέρει ρητή νοµοθετική διάταξη που θα
τελειώνει µε αυτές τις ιστορίες. Να συνεννοηθείτε µε τον
Υπουργό και να του πείτε ένα πράγµα. Για τους µεγάλους κι αυτούς που έχουν ισχυρά συµφέροντα όχι παράθυρα ανοίγονται
εδώ µέσα, όχι ειδικές διατάξεις ψηφίζονται, όχι εξαιρέσεις ψηφίζονται, όχι λεφτά χαρίζονται, αλλά γίνονται πολλά εγκλήµατα
τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Για τον απλό πολίτη ο
οποίος ζητάει το δίκιο του, υπάρχει αδιαφορία. Επιτέλους, ξεβολευτείτε, συµµεριστείτε, ζητήστε συγγνώµη απ’ αυτούς τους πολίτες τους οποίους προσβάλατε µε τη µη εφαρµογή του νόµου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης να λάβει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσσοµαι πραγµατικά. Ο κύριος συνάδελφος χρησιµοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα. Δεν νοµίζω ότι το Υπουργείο δείχνει τόση σκληρότητα, αλλά είναι
δικαίωµά σας. Δέχοµαι, καταλαβαίνω, δεν ξέρω, αν εννοείτε
αναλγησία το γεγονός ότι υπάρχει σαφής δέσµευση που λέει ότι
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όποιος θα διοριστεί, πρέπει να ολοκληρώσει πενταετία στη θέση,
για να υπάρχει σωστός προγραµµατισµός.
Εγώ κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κρύψει το γεγονός ότι υπάρχουν
µεγάλα κενά νοσηλευτικών θέσεων στα νοσοκοµεία µας. Ξέρετε
κάτι Όσο κι αν φαίνεται περίεργο επειδή είµαι και Βουλευτής περιφέρειας, θα είχα όπως αντιλαµβάνεστε –και θεωρώ ότι είναι
αυτό θεµιτό- να σκεφτώ την περιφέρεια πρώτα απ’ ότι τα αστικά
κέντρα. Διαπίστωσα κύριε συνάδελφε, ότι τα αστικά κέντρα είναι
αυτά που έχουν το µεγαλύτερο πρόβληµα σε νοσηλευτικό προσωπικό. Θέλω να σας το αναφέρω αυτό να το γνωρίζετε.
Επειδή οι ένστολοι κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
υπηρετούν κυρίως στην παραµεθόριο, τα αιτήµατα αυτά να µετακινηθούν στην παραµεθόριο τα κατανοούµε. Από την άλλη
όµως, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλύψουµε κενά, θα
δηµιουργούσαµε πολύ σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των
νοσοκοµείων και µάλιστα όπως τουλάχιστον λένε οι διατάξεις ότι
όταν έχεις µία εξαίρεση η οποία θεσπίστηκε για λόγους γενικότερου κοινωνικού συµφέροντος, κατισχύει όλων των άλλων.
Εµείς δεν το βλέπουµε το «όµως» µε το στενό γράµµα του νόµου.
Είπα ότι σε αρκετές περιπτώσεις που υπήρχε αναγκαιότητα
ακραία ή ήταν τόσο σοβαρό το πρόβληµα, προσπαθήσαµε να είµαστε όσο το δυνατόν επιεικείς να ερµηνεύσουµε τη διάταξη και
να πάρουµε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν συνάδουν.
Αλλά κύριε συνάδελφε, επειδή είπατε ότι όποιος έχει παρέµβαση και µπορεί να το κάνει και πριν τη διετία, θα σας καλέσω,
αν έχετε κάτι –για να µην το πούµε δηµόσια- να µου δώσετε στοιχεία και θα σας απαντήσω. Αν είναι έτσι πράγµατι όχι µία, αλλά
δύο φορές θα ζητήσω τη συγγνώµη.
Θέλω να γνωρίζετε, όµως, ότι η οδηγία και του Υπουργού και
όλων µας για να είµαστε σωστοί και ακριβοδίκαιοι απέναντι όλων,
είναι να τηρείται η διάταξη και πέραν της διετίας, αφού δεν παρήλθε η διετία για τις αµοιβές και η πενταετία για τους διοριζόµενους και νεοδιοριζόµενους ώστε να µην µπορεί να µετακινηθεί
κανείς, κύριε Πρόεδρε. Αυτό προσπαθούµε να το τηρήσουµε.
Αναγνωρίζω ότι οι ένστολοι χρειάζονται από όλους µας ειδική
µεταχείριση. Όµως σε αυτή τη συγκεκριµένη περίπτωση, ιδιαίτερα για το δηµόσιο συµφέρον, για την παροχή υπηρεσιών
υγείας στοιχειωδώς προς τους πολίτες κρίναµε ότι µια τέτοια
απόφαση θα δηµιουργούσε δυσλειτουργίες σοβαρές σε πάρα
πολλά νοσοκοµεία. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν µπορούµε να σκεφτούµε
άµεσα να γίνει κάποια αλλαγή.
Θέλω να πω όµως στον κύριο συνάδελφο, και να τον ενηµερώσω -είναι δέσµευση και δική µας- ότι σύντοµα, το επόµενο
διάστηµα –είχα δεσµευτεί και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων,- θα το φέρουµε προς συζήτηση µε τους συναδέλφους
ώστε να πετύχουµε και να καταφέρουµε επιτέλους, να κάνουµε
µία µοριο- δότηση η οποία αυτοδίκαια, αυτόµατα, αυτοδύναµα,όπως κατάφεραν να κάνουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους αστυνοµικούς και στο Υπουργείο Παιδείας για τους
εκπαιδευτικούς,- να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόµενος εργαζόµενος και στα νοσοκοµεία πότε και πώς µπορεί να ικανοποιηθεί ένα
αίτηµα µετάταξής, µετάθεσής και απόσπασής του.
Έτσι δεν θα υπάρχει αν θέλετε, και η υπόνοια που εξέφρασε
και ο συνάδελφος, ότι µπορεί να γίνουν κάποια εν κρυπτώ, ενώ
οι άλλοι που δεν έχουν «µπάρµπα στην Κορώνη» δεν θα ικανοποιηθούν ποτέ. Δεν είναι έτσι.
Όσον αφορά το συγκεκριµένο περιστατικό, η κυρία προσελήφθη, και εντός ολίγων ηµερών από την πρόσληψή της ζητήθηκε
να γίνει µετακίνηση. Δεν είχε παρέλθει ούτε καν η διετία, που
είναι υποχρεωτική για όλους τους υπαλλήλους. Εγώ όµως, δεν
θα µείνω σ’ αυτήν την περίπτωση. Αναγνωρίζω ότι η κυρία αυτή
έχει πρόβληµα, έχει τρία παιδιά. Αυτό είναι ένα θέµα. Αλλά είναι
πολλές αυτές οι περιπτώσεις που δυστυχώς σ’ αυτήν τη φάση
δεν µπορούµε να τις ικανοποιήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η πρώτη µε αριθµό
20877/28.7.2011 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του
Πανελλήνιου σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις σκληρές τακτικές
των τραπεζών στη χορήγηση ρευστότητας στις Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
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Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 18797/5-7-2011 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση από τον ΟΣΚ της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο της Σπάρτης.
Στην ερώτηση του κ. Αθανασίου Δαβάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις 20 Ιουνίου του
τρέχοντος έτους έλαβα µία έγγραφη διαµαρτυρία του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Σπάρτης,
στην οποία εξέθεταν το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν τα
παιδιά τους. Πρόβληµα το οποίο σε λίγους µήνες δυστυχώς απεδείχθη ότι ήταν πραγµατικότητα -µια ζοφερή, θα έλεγα, πραγµατικότητα- εξαιτίας του ότι τα παιδιά αυτά επί έξι χρόνια κάνουν
µάθηµα σε προκάτ αίθουσες.
Στο έγγραφό τους αυτό οι γονείς εξέθεταν το πρόβληµα και
ανέφεραν ότι ενώ τα χρήµατα εξευρέθηκαν για την ανακατασκευή του κτηρίου, στο οποίο στεγάζονταν τα παιδιά του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Σπάρτης το 2007, ο ΟΣΚ ακύρωσε αυτήν την
απόφαση µε αποτέλεσµα να παύσει και η χρηµατοδότηση. Την
εποµένη µέρα κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή και ζητούσα να
πληροφορηθώ τι µέλλει γενέσθαι σχετικά µε τη διακοπή της χρηµατοδότησης. Σε απάντησή του ο παριστάµενος Υπουργός κ.
Μαγκριώτης µου αναφέρει ότι «για το θέµα της χρηµατοδότησης
που αναφέρετε στην ερώτησή σας, αρµόδιο είναι να απαντήσει
το συνερωτώµενο Υπουργείο Παιδείας». Η δε κ. Διαµαντοπούλου
δύο µέρες µετά, στις 8.8.2011 µου αναφέρει ότι η εποπτεία του
ΟΣΚ έχει µεταφερθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο συνερωτώµενο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Είναι σε όλους µας αντιληπτό, ιδιαίτερα σε µας που ζούµε
στην ελληνική περιφέρεια, ότι το γενικότερο «αλαλούµ» που
υπάρχει από τη διάρθρωση των σηµερινών Υπουργείων, έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα τα οποία έχουν
τραγικές επιπτώσεις σ’ αυτή καθ’ αυτήν την κατάσταση σε όλη
την ελληνική περιφέρεια. Δεν µπορεί, όµως, αυτό το µπαλάκι των
απαντήσεων να ταλανίζει µικρά παιδιά, µικρούς µαθητές. Επιτέλους πρέπει να δοθεί λύση.
Με αφορµή αυτήν τη διαδικασία, έφερα το ζήτηµα στη Βουλή
προκειµένου τα παιδιά αυτά άµεσα να στεγαστούν σ’ αυτό που
τους ανήκει, στο σχολειό τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έχει δίκιο ο αγαπητός συνάδελφος. Το πρόβληµα είναι υπαρκτό και σηµαντικό στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Σπάρτης.
Θέλω να πω ότι στις 11/9/2007 –θυµίζω την ηµεροµηνία, λίγες
µέρες πριν από τις εκλογές του 2007- η τότε κυβέρνηση ενέκρινε
µέσω του ΟΣΚ ένα µεγάλο αριθµό εκτάκτων επιχορηγήσεων για
επισκευές και κατασκευές σχολικών κτηρίων σ’ όλη την επικράτεια, χωρίς να έχει διασφαλισµένους και προγραµµατισµένους
τους πόρους. Μία απ’ αυτές ήταν και η έκτακτη επιχορήγηση του
Δήµου Σπάρτης Λακωνίας µε το ποσό των 900.000 ευρώ για το
συγκεκριµένο έργο ενίσχυσης της στατικής επάρκειας του 2ου
Δηµοτικού Σχολείου Σπάρτης. Το έργο προβλεπόταν να χρηµατοδοτηθεί από τον ΟΣΚ, να δηµοπρατηθεί και να κατασκευαστεί
από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας και θα υπέγραφε την
προγραµµατική σύµβαση ο Δήµος Σπάρτης στον οποίο ανήκε το
σχολείο και ο οποίος θα έπαιρνε και τη χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση βάρυνε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και
ο ανάδοχος, ανάλογα µε την πιστοποίηση των εργασιών, θα
έπαιρνε τα χρήµατα.
Τρία χρόνια µετά, αγαπητέ συνάδελφε, στις 2/8/2010, όπως
ξέρετε, µετά την έγκριση υπεγράφη η προγραµµατική σύµβαση
µεταξύ του Δήµου Σπάρτης και της Νοµαρχίας Λακωνίας. Πράγ-
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µατι ήταν περίεργο το ότι πέρασαν τρία χρόνια για να υπογραφεί
αυτή η προγραµµατική σύµβαση, ενώ το θέµα ήταν επείγον και
το γνώριζαν όλοι. Ωστόσο η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας
προχώρησε στη δηµοπράτηση του έργου και στις 27/12/2010
υπεγράφη η σύµβαση µε τον ανάδοχο µε χρόνο ολοκλήρωσης
του έργου τους δεκαοκτώ µήνες. Η εν λόγω σύµβαση έφτασε
στον ΟΣΚ τον Απρίλιο του 2011. Ήδη, όµως, ο ΟΣΚ είχε αποφασίσει µε απόφαση που πήρε οριστικά στις αρχές του Μάη να απεντάξει µια σειρά έργων που είχε αποφασίσει µε προγενέστερες
αποφάσεις του λόγω καθυστέρησης στη δηµοπράτησή τους και
στην υλοποίησή τους και να σχεδιάσει νέα έργα, παρότι ήταν περιορισµένοι οι πόροι του. Γι’ αυτό προχώρησε σ’ αυτήν την απένταξη.
Συνεννοηθήκαµε µε το Υπουργείο Παιδείας το οποίο σχεδιάζει
και έχει την ευθύνη της ανέγερσης και της επισκευής σχολείων
και το κατασκευαστικό κοµµάτι στη συνέχεια. Το Υπουργείο Υποδοµών είναι ο εκτελεστικός βραχίονας. Γι’ αυτό στην αρχή σας
είχαν παραπέµψει στο Υπουργείο Παιδείας για να µας απαντήσει,
αν ήθελε και αν συνέχιζε να θέλει αυτό το έργο. Απάντησε θετικά
και έτσι θα αντιµετωπίσουµε και από τη δική µας πλευρά τη χρηµατοδότηση του έργου αυτού. Θα επανέλθουµε στον ΟΣΚ και
θα ζητήσουµε την ένταξη και τη χρηµατοδότηση παρ’ όλους
τους περιορισµένους πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων που υπάρχουν λόγω της κρίσης.
Στη δευτερολογία µου θα απαντήσω στο επόµενο ερώτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης έχει το
λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε χαροποιεί η απάντηση του Υπουργού κατ’ αρχάς διότι συµµερίζεται το δίκαιο αίτηµα αυτών των µικρών παιδιών και των γονέων τους, ένα αίτηµα
το οποίο σε σηµερινές συνθήκες, παρά τη ζοφερή πραγµατικότητα που υφίσταται η χώρα µας, µάς προσβάλλει όλους.
Νοµίζω ότι ούτε τα δικά σας παιδιά ούτε το δικό µου παιδί,
κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να ζουν και να διδάσκονται µέσα σε
παραπήγµατα δηµοτικών σχολείων. Άλλωστε το αναµορφωµένο
σχολείο που επαγγέλλεται η Κυβέρνησή σας δεν έχει καµµία
σχέση µ’ αυτό το οποίο σήµερα βιώνουν οι µικροί µαθητές του
2ου Δηµοτικού Σχολείου Σπάρτης.
Σε όλα αυτά τα οποία αναφέρατε δεν µπορώ να ανταπαντήσω
µε την έννοια ότι θα συµφωνούσα και θα προσχωρούσα προς
αυτή τη λογική, µία λογική του παραλόγου της σηµερινής ελληνικής πολιτείας και της χθεσινής ελληνικής πολιτείας –όχι µόνο
της σηµερινής-, µία λογική γραφειοκρατίας και καταστάσεων οι
οποίες µας προσβάλλουν όλους, µε τελικούς αποδέκτες αυτά τα
µικρά παιδιά. Το ζητούµενο λοιπόν από δω και µπρος είναι το
κατά πόσο και σε πόσο γρήγορη φάση τα παιδιά αυτά θα βρουν
το σχολείο τους.
Το δεύτερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης αυτήν τη στιγµή είναι ένα εργοτάξιο. Ο εργολάβος
έχει εγκατασταθεί και βγήκε η απόφαση που προαναφέρατε κι
εσείς του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΣΚ που µιλούσε για την
κατάργηση της αποφάσεως που επιχορηγούσε µε 900.000 ευρώ
το έργο για τις εργασίες στατικής ενίσχυσης του 2ου Δηµοτικού
Σχολείου.
Την περασµένη Δευτέρα που ξεκίνησαν τα σχολειά και χτύπησε το κουδούνι οι µαθητές και οι γονείς του 2ου Δηµοτικού
Σχολείου της Σπάρτης διαδήλωναν στους δρόµους µε ένα σύνθηµα, το οποίο θέλω να ακούσετε, κύριε Υπουργέ: «Οι εργασίες
σταµάτησαν. Πού πήγαν τα λεφτά; Θαυµάστε το νέο αναµορφωµένο σχολείο. Αυτό αξίζουν τα παιδιά µας;». Εύστοχο, ακριβές,
αλλά και ιδιαίτερα προσβλητικό για τη σηµερινή πολιτεία, τη σηµερινή πολιτική τάξη.
Δεν πρέπει µε τέτοιες ενέργειες -και πιστεύω ότι παραβιάζω
ανοιχτές θύρες, κύριε Υπουργέ- να δηµιουργούµε µια νέα γενιά
Ελλήνων που εξ απαλών ονύχων βιώνουν αυτό το θα έλεγα δυσλειτουργικό του νεότερου ελληνικού κράτους. Πρέπει επιτέλους αυτά τα παιδιά να είναι ισότιµα µε όλα τα άλλα παιδιά που
βρίσκονται στις θέσεις τους, βρίσκονται στις τάξεις τους και απολαµβάνουν την όποια διδακτική ύλη µπορούν να απολαύσουν σήµερα, πέραν των άλλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
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σηµερινή εκπαίδευση µε τα προβλήµατα στα βιβλία κ.λπ.
Κρατώ αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ. Θέλω να δεσµευθείτε
πάνω σ’ αυτό. Δεν µπορώ να αντικρύσω, όπως θα ήθελα να αντικρύσω, τους γονείς και τα παιδιά του 2ου Δηµοτικού Σχολείου
Σπάρτης διότι, επαναλαµβάνω, αυτό που πρέπει όλους να µας
συνέχει σ’ αυτήν την Αίθουσα είναι να κάνουµε τους νέους Έλληνες, παρά τον ζόφο που επικρατεί σήµερα στην πατρίδα µας,
να µην είναι αρνητικοί ή τόσο αρνητικοί, εν πάση περιπτώσει,
προς την πατρίδα, προς την κάθε εκλεγµένη Κυβέρνηση και προς
όλα εκείνα που συνθέτουν το γίγνεσθαι στην πατρίδα µας.
Νοµίζω ότι σ’ αυτό που απαντήσατε θα εµµείνετε και πιστεύω
ότι θα υπάρξει αποτέλεσµα άµεσο όσον αφορά στην τελεσφόρηση της όλης υποθέσεως που λέγεται Β’ Δηµοτικό Σχολείο
Σπάρτης και των προβληµάτων που έχει αντιµετωπίσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαγκριώτης, έχει το λόγο για
τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αγαπητέ συνάδελφε, όπως τόνισα και στην
πρωτοµιλία µου, υπάρχει δέσµευση και από το Υπουργείο Παιδείας και από εµάς ότι θα ενταχθεί σε πρόγραµµα χρηµατοδότησης το Β’ Δηµοτικό Σχολείο. Να είστε βέβαιος ότι θα
ανταποκριθούµε µε την ίδια ευαισθησία που και εσείς αντιµετωπίζετε το θέµα και όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ
σύντοµα και πιστεύω πως πολύ σύντοµα θα ξεκινήσουν οι εργασίες και θα ολοκληρωθούν.
Όσον αφορά στο δωδεκαθέσιο Λύκειο Γυθείου, το δεύτερο
σκέλος της ερώτησή σας, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είχε την
ταλαιπωρία του προηγούµενου. Κινήθηκαν πιο γρήγορα οι διαδικασίες παρά το ότι υπήρχαν ενστάσεις και θα έπρεπε εδώ και
µήνες να έχει ολοκληρωθεί. Ο κατασκευαστής δούλεψε, πράγµατι, αλλά οι περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
λόγων της κρίσης δεν επέτρεψαν στον ΟΣΚ να πληρώνει τις δόσεις, όπως έπρεπε, µε βάση την πιστοποίηση των εργασιών. Γι’
αυτό υπάρχουν οι σχετικές καθυστερήσεις.
Μπορώ να σας πω ότι επίσης πολύ σύντοµα µε το νέο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων θα καλυφθούν, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύνταξης του ΑΠΕ, οι απαιτήσεις του
αναδόχου για να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί και το σχολικό
αυτό κτήριο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα ζητεί ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε.
Εισερχόµεθα προς συζήτηση στην τρίτη µε αριθµό 20545/267-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα προς την Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή
ενότητα Θεσσαλονίκης.
Στην ερώτηση του κ. Ζιώγα θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης ως
εξουσιοδοτούµενος Υπουργός από την Υπουργό Παιδείας και ως
καθ’ ύλην αρµόδιος.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο για να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρµοδίων που
δίνονταν αφειδώς όλα τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα της σχολικής στέγης στο Νοµό Θεσσαλονίκης δυστυχώς παραµένει χρόνιο και άλυτο. Η διπλοβάρδια συνεχίζει να είναι στο 22% των
σχολικών µονάδων και η συστέγαση στο 40% όλων των βαθµίδων
εκπαίδευσης από νηπιαγωγείο µέχρι και λύκειο.
Αντί να έχουµε, λοιπόν, ανέγερση νέων σχολικών µονάδων που
να καλύπτουν τις ανάγκες, η οξύτητα των προβληµάτων επιχειρήθηκε να µειωθεί µέσω των συµπτύξεων τµηµάτων και συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων.
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Στα οικόπεδα, µάλιστα, ιδιοκτησίας του ΟΣΚ η ανέγερση σχολικών κτηρίων προγραµµατίζεται να γίνει µέσω των συµπράξεων
δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα, όταν είναι γνωστό ότι το κόστος
εκτινάσσεται κατά δυόµισι φορές. Και δεν είναι δικές µας εκτιµήσεις. Είναι και του ΤΕΕ, είναι και των αρµόδιων υπηρεσιών του
δηµοσίου.
Στην περιοχή, στο νοµό: Σαράντα ένα ολοκληρωµένα έργα στο
νοµό δεν παραδίδονται, γιατί η διοίκηση της περιφέρειας οφείλει
11 εκατοµµύρια ευρώ σε εργολάβους και για την ολοκλήρωση
άλλων εικοσιτεσσάρων έργων που είναι υπό κατασκευή, απαιτούνται άλλα 33 εκατοµµύρια ευρώ. Ενώ, όµως, το 2008 δόθηκαν
20 εκατοµµύρια ευρώ στην περιφέρεια –στην τότε νοµαρχία- και
το 2009 αντίστοιχο χρηµατικό ποσό, το 2010 αυτό µειώθηκε στα
2 εκατοµµύρια ευρώ και το 2011 δεν έχει δοθεί ούτε ένα.
Αφού, κύριε Υπουργέ, µεταβιβάσατε την αρµοδιότητα της σχολικής στέγης ως Κυβέρνηση στους καλλικρατικούς δήµους,
όπως εµείς είχαµε προβλέψει ως κόµµα, µέσω των εκλεκτών των
δύο κοµµάτων που ασκούν τη διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, θα γενικεύσετε αυτό που ο Δήµαρχος Χορτιάτη Πυλαίας
εγκαινίασε, ξεκίνησε. Και τι είναι αυτό; Την επιβολή ειδικού τέλους για την αποπεράτωση των κτηρίων µέσω του προφανούς
εκβιασµού προς τους γονείς, «ή βάζετε το χέρι στην τσέπη ή σταµατάνε τα έργα».
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Ποιες συµβάσεις έργων σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη
παραµένουν ανολοκλήρωτες και ποιες σχολικές µονάδες αφορούν;
Ποιες σχολικές µονάδες προγραµµατίζονται να ανεγερθούν
µέσα από τη διαδικασία των ΣΔΙΤ;
Πόσα και ποια οικόπεδα έχουν χαρακτηριστεί ως οικόπεδα
σχολικής στέγης;
Τι µέτρα θα παρθούν για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της σχολικής στέγης στην περιοχή µας;
Τέλος, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η Κυβέρνηση,
ώστε να δοθεί άµεσα κρατική χρηµατοδότηση για τη σχολική
στέγη για το έτος 2011;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης έχει το
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορθώς επισηµαίνετε τα προβλήµατα της σχολικής στέγης στο
Νοµό Θεσσαλονίκης, γιατί είναι από τα πιο οξυµένα ίσως σε όλη
την Ελλάδα παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα
χρόνια.
Αυτό οφείλεται στην αύξηση του πληθυσµού, αλλά και στην
ανάπτυξη ορισµένων περιοχών της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα της
δυτικής και της ανατολικής πλευράς σε αντίθεση µε το κέντρο
που υπάρχουν σχολικές αίθουσες, αλλά δεν υπάρχουν παιδιά,
γιατί φεύγει ο κόσµος από το κέντρο των πόλεων και ειδικά στη
Θεσσαλονίκη. Ανατολικά και δυτικά, όµως, προστίθενται οικογένειες στην παραγωγική ηλικία κι έτσι ενώ χτίζονται σχολικές στέγες, παραµένει το πρόβληµα της διπλοβάρδιας, όπως πολύ
σωστά είπατε.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει το σχεδιασµό κατασκευής της
σχολικής στέγης και το Υπουργείο Υποδοµών αναλαµβάνει στη
συνέχεια τον προγραµµατισµό του Υπουργείου Παιδείας να τον
πραγµατοποιήσει, στο πλαίσιο, βέβαια, των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν πάντοτε.
Επίσης, όπως σωστά αναφέρατε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
αυτή –η νοµαρχιακή µέχρι χθες, η τοπική τώρα, µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- που έχει την ευθύνη κατασκευής των σχολείων. Ο
ΟΣΚ στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 2003 ως µία δεύτερη
γραµµή παραγωγής σχολικής στέγης. Και επελέγη το 2003 ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ µεγάλο και έντονο πρόβληµα και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε τις τεχνικές δυνατότητες και
επάρκεια για να καλύψει αυτό το κενό σε γρήγορο χρόνο.
Θα είµαι πάρα πολύ συγκεκριµένος: Κατασκευάζονται δέκα
σχολικά κτήρια σε διάφορες περιοχές του νοµού. Τα πέντε εξ
αυτών, συνολικής συµβατικής δαπάνης 9,82 εκατοµµυρίων ευρώ,
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κατασκευάζονται από τον ΟΣΚ. Τα υπόλοιπά πέντε, συνολικής
συµβατικής δαπάνης 8,32 εκατοµµυρίων ευρώ, κατασκευάζονται
από τους οικείους ΟΤΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων. Επισηµαίνεται ότι τέσσερα από τα δέκα έργα βρίσκονται σε φάση
ολοκλήρωσης.
Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2009 ως σήµερα περαιώθηκαν και δόθηκαν για χρήση τρία σχολικά κτήρια προϋπολογισµού
περίπου 5,3 εκατοµµυρίων ευρώ.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η αποµάκρυνση αµιάντου από δεκαοκτώ σχολικά κτήρια, έργο προϋπολογισµού 2,84 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Βρίσκονται σε διαδικασία δηµοπράτησης είκοσι νέα έργα, δεκαέξι εκ των οποίων µέσω του προγράµµατος ΣΔΙΤ, που αναφερθήκατε προηγουµένως.
Αναλυτικό κατάλογο θα καταθέσω στη Βουλή και µπορείτε να
τον έχετε -όπως και για τα άλλα θέµατα- αγαπητέ συνάδελφε.
Οι δεκαέξι σχολικές µονάδες στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας, που θα κατασκευαστούν µε τη µέθοδο των ΣΔΙΤ,
είναι αθροιστικά ύψους 89,1 εκατοµµυρίων ευρώ. Έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, γίνεται η οριστικοποίηση των συµβατικών εγγράφων, θα ακολουθήσει η έγκριση από το διοικητικό
συµβούλιο του ΟΣΚ και στη συνέχεια, βέβαια, θα υποβληθεί η
σύµβαση για προσυµβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
όπως ο νόµος ορίζει.
Απλώς, θέλω να σας πω ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης και
της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών υπάρχει µια δυστοκία
από τη δική τους πλευρά για να χρηµατοδοτήσουν τα έργα αυτά,
παρ’ ότι έχουν συµφωνήσει µε τους παραχωρησιούχους που
συµµετείχαν, βέβαια, σ’ αυτόν το διαγωνισµό. Ελπίζω αυτό το
πρόβληµα να ξεπεραστεί και να υλοποιηθεί το έργο.
Θα απαντήσω στα επόµενα στη δευτερολογία µου, αγαπητέ
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας,
ερωτών Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει
το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς δεν αρκεί η παραδοχή, αλλά το τι θα κάνει η Κυβέρνηση.
Μετά το «πρώτα ο πολίτης», όπως λέχθηκε πριν µερικά χρόνια,
ακολούθησε από το συγκεκριµένο Υπουργείο Παιδείας το άλλο
υποκριτικό σύνθηµα «πρώτα ο µαθητής». Μέσα, λοιπόν, από το
νέο σχολείο, το χωρίς απαιτούµενα κονδύλια και µετά από τις
συγχωνεύσεις, φέτος έχουµε πρώτα τις φωτοτυπίες, πρώτα τα
DVD, τµήµατα µε είκοσι οκτώ και τριάντα µαθητές και βέβαια για
πρώτη φορά χωρίς βιβλία και µόνο µε τρεις χιλιάδες διακόσια
κενά εκπαιδευτικών, όπως επαίρεται ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Παιδείας.
Σταχυολογώντας, σε δήµους του νοµού µας, που, βέβαια, κατοικούν λαϊκές, εργατικές οικογένειες, δυστυχώς, συγκεκριµένα:
στην Πολίχνη, η διπλοβάρδια είναι 40%, η Ευκαρπία παραµένει
χωρίς λύκειο µε αποτέλεσµα διακόσιοι µαθητές να διέρχονται
δύο φορές την ηµέρα και να διασχίζουν τον περιφερειακό δρόµο
-ανισόπεδη δεν υπάρχει- στη Νικόπολη, περιοχή παλιννοστούντων γίνονται συµπτύξεις τµηµάτων φέτος, στον Εύοσµο νοικιάζονται υπόγεια και χώροι διδασκαλίας και στην Εξοχή -έχω
επισκεφτεί τον αντίστοιχο χώρο, κύριε Πρόεδρε- γίνεται µάθηµα
σε χώρο οκτώ τετραγωνικών µέτρων, δηλαδή αν υπάρχει ένα
υπέρβαρο παιδί ή ένας υπέρβαρος διδάσκαλος δεν µπορεί να κινηθεί, στο Μελλισοχώρι, στο Φίλυρο, στα Πεύκα κ.λπ., υπάρχουν
αντίστοιχα προβλήµατα.
Η επιλογή σας, όπως και των προηγούµενων κυβερνήσεων, να
αναθέσετε την ανέγερση σχολικών κτηρίων σε εργολάβους,
πέρα από το πολλαπλό κόστος που αναφέραµε στην πρωτοµιλία,
ως συνέπεια έχει και δεκάδες κτήρια να παραµένουν ως γιαπιά,
εκβιάζοντας έτσι τους γονείς να βάλουν ακόµα πιο βαθιά το χέρι
στην τσέπη, αποδεχόµενοι πλήρως την ανταποδοτικότητα.
Συγκεκριµένα: ο Δήµαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, επέβαλε ειδικό
τέλος στους κατοίκους δηµότες για τη σχολική στέγη είκοσι
λεπτά ανά τετραγωνικό µέτρο. Η πολιτική σας, προφανώς, στοχεύει στη γενίκευση αυτού του µέτρου. Σε µια εποχή µάλιστα
που δεν υπάρχει σπίτι χωρίς άνεργο, όταν τριακόσιες χιλιάδες
σπίτια απειλούνται µε διακοπή ρεύµατος από τη ΔΕΗ µέσω
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χρεών, προβάλατε ανερυθρίαστα µε περισσό κυνισµό το όραµά
σας για τη σύγχρονη οικογένεια. Ποιο είναι αυτό; Κάθε οικογένεια να έχει έναν εργαζόµενο των 500-600 ευρώ.
Η εκρηκτική κατάσταση που διαµορφώθηκε στα σχολεία έχει
όνοµα και αιτία, είναι η πολιτική που υλοποιεί η Κυβέρνηση σας,
που µαζί µε τους πρόθυµους την ελληνική πλουτοκρατία και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκροτούν το µαύρο µέτωπο ενάντια στα
συµφέροντα του λαού και της νεολαίας.
Η ίδια πολιτική που προβάλλεται ως µονόδροµος νοµιµοποιεί
τα ναρκωτικά, θέλει τη νέα γενιά µε σκυµµένο το κεφάλι, υποταγµένη, ακίνδυνη για το σύστηµά σας, «µοιραία και άβουλη
αντάµα», όπως λέει ο ποιητής. Υπάρχει, όµως και ο άλλος δρόµος, αυτός που θέλει έναν αποφασισµένο, πεισµένο για το δίκαιο
του λαού που θα αγωνιστεί, που «και αν ο λάκκος του είναι
βαθύς», όπως λέει ο ποιητής, «χρέος µε τα χέρια του να σηκωθεί».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων, κ. Μαγκριώτης, έχει το λόγο για
τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αγαπητός συνάδελφος, αναφέρθηκε ήδη σε προβλήµατα σε
περιοχές -όπως είπα και εγώ- στα δυτικά της πόλης, που έχουν
µεγάλη οικιστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα εκεί εγκαθίστανται οικογένειες στην παραγωγική ηλικία, όπως είναι ο Εύοσµος, η
Εξοχή και γι’ αυτό ακριβώς παραµένει έντονο ακόµη το πρόβληµα.
Θα ήθελα να σας πω σε συνέχεια αυτών που είπα ότι εκπονούνται από τον ΟΣΚ δεκαεπτά µελέτες για διάφορα σχολικά κτήρια
στο Νοµό Θεσσαλονίκης και βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης µε απαλλοτρίωση ή αγορά τριάντα τέσσερα οικόπεδα σε δήµους του Νοµού Θεσσαλονίκης.
Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη, θέλει χρόνο και είναι αρκετά υψηλού κόστους η διαδικασία, για να φθάσουµε στο σηµείο
να δηµοπρατήσουµε τα έργα. Άλλωστε η πυκνή δόµηση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και οι υψηλές αξίες έχουν
σχεδόν εξαφανίσει τα οικόπεδα και σε πολλές περιοχές, ενώ
υπάρχουν ανάγκες, δεν υπάρχουν οικόπεδα, για να ανεγερθούν
σχολεία.
Θέλω ακόµη να πω ότι παρ’ ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα
τα τελευταία χρόνια, µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που µας έχει
δώσει ο ΟΣΚ και η αυτοδιοίκηση, η διπλοβάρδια το 2004 ήταν
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18% και έχει µειωθεί σε µονοψήφιο αριθµό στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα βήµα. Είναι σηµαντικό βήµα. Βεβαίως, σε
ορισµένες περιοχές, όπως είπατε, παραµένει έντονη.
Ειδικά στο Δήµο Θεσσαλονίκης, η διπλοβάρδια ήταν 37,6% το
2004 και είναι, επίσης, µονοψήφιος αριθµός. Βεβαίως, κοντά στο
10% περίπου.
Επιπλέον, εξετάζονται από τον ΟΣΚ σαράντα δύο νέα αιτήµατα
από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δεκατέσσερα αφορούν την
απόκτηση οικοπέδου και τα υπόλοιπα είκοσι αιτήµατα αφορούν
ανέγερση σχολικών κτηρίων.
Τέλος, για τα έτη 2009, 2010 και 2011, στα οποία αναφερθήκατε, τα αιτήµατα ήταν για έκτακτη επιχορήγηση, γιατί πολλές
φορές οι φορείς της αυτοδιοίκησης δηµοπρατούν έργα, χωρίς
να έχουν διασφαλισµένους τους πόρους και, φυσικά, µετά αυτά
τα έργα ή µένουν στη µέση ή τα ολοκληρώνει ο κατασκευαστής,
αλλά δεν υπάρχουν οι πόροι στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν ήταν
διασφαλισµένοι και δεσµευµένοι, για να καλύψουν τις ανάγκες
της κατασκευής των σχολείων.
Έχω τους πίνακες για όλα αυτά που είπα. Αποτελούν µαρτυρία
της προσπάθειας που γίνεται κάτω από δύσκολες δηµοσιονοµικές συνθήκες και σε µια περιοχή, που έχει έντονο, όπως είπαµε,
πρόβληµα σχολικής στέγης.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπήρχε και υπάρχει ακόµη δυνατότητα µέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του
ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας να χρηµατοδοτούν έργα για την κατασκευή σχολικής στέγης. Δυστυχώς, λίγοι ΟΤΑ είχαν µεριµνήσει
το προηγούµενο διάστηµα να προετοιµάσουν και να καταθέσουν
µελέτες και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για τον οποίο παραµένουν προβλήµατα.
Ελπίζω ότι θα ενεργοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν αυτοί οι
πόροι για να είµαστε σε θέση πολύ γρήγορα να πούµε ότι έχουµε
καλύψει τις βασικές ανάγκες σε όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα και σε όλο το νοµό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Εσωτερικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αναδιοργάνωση του
συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα
υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών».
Θα ψηφισθεί στη συνέχεια.
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κοινωνική Οικονοµία
και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις».
Θα ψηφισθεί στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση
και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας των παιδιών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Αναδιοργάνωση του
συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα
υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις
θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) 380/2008
1. Οι άδειες διαµονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών εκδίδονται µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ)
1030/2002 (EE L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 380/2008 (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008).
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της
έκδοσης των παραπάνω αδειών. Με όµοια απόφαση επιλέγονται
τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες, οι οποίες σύµφωνα
µε τους παραπάνω Κανονισµούς περιλαµβάνονται, δυνητικώς ή
εναλλακτικώς, στην άδεια διαµονής, και προσδιορίζονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες προς εθνική χρήση, που συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω άδειες, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005 (Α’ 280).
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε όλες τις
κατηγορίες οριστικών τίτλων νόµιµης διαµονής (αδειών και δελτίων) πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδονται µετά από αίτηση που
εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και
6 του παρόντος νόµου.
2. Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4Α του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5
του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 380/ 2008, το φυσικό σώµα
των εκδιδόµενων, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
αδειών παραµονής φέρει µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που
εµπεριέχει βιοµετρικά δεδοµένα, ήτοι µία πρόσφατη, έγχρωµη,
ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώµατα των δύο δεικτών.
Αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή της ψηφιακής φωτογραφίας, τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωµάτων και τον έλεγχο
της ανταπόκρισης των εν λόγω βιοµετρικών δεδοµένων στις οριζόµενες από τον παραπάνω Κανονισµό προδιαγραφές είναι:
α) η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις άδειες και τα δελτία διαµονής που εκδίδονται
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή µε κοινή υπουργική
απόφαση,
β) οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για τις άδειες διαµονής που εκδίδονται
µε απόφαση του Γενικού τους Γραµµατέα.
Η Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχουν αρµοδιότητα µόνο για τη λήψη των δακτυλικών
αποτυπωµάτων και τον έλεγχο των δεδοµένων αυτών στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισµό. Το βιοµετρικό δεδοµένο της ψηφιακής φωτογραφίας µπορεί να παραλαµβάνεται
και να ελέγχεται και από άλλους φορείς στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
παρόντος. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να διατίθεται κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για τη
λήψη των δακτυλικών αποτυπωµάτων, την εκπαίδευση των υπαλλήλων της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τον έλεγχο της
ανταπόκρισης των αποτυπωµάτων στις προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κανονισµό.
3. Η ψηφιακή φωτογραφία προσκοµίζεται σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, σε δύο
αντίτυπα, που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των
φωτογραφιών διαβατηρίου, όπως αυτές καθορίζονται από την
εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (Α’ 23). Η ψηφιακή
φωτογραφία, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, µπορεί να κατατίθεται από κοινού µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά το στάδιο
υποβολής της σχετικής αίτησης. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης µπορούν να ζητούν την προσκόµιση νέας φωτογραφίας, εάν διαπιστώσουν ότι η προσκοµισθείσα δεν πληροί
τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές.
4. Η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων είναι υποχρεωτική από
την ηλικία των έξι (6) ετών. Τα πρόσωπα που αδυνατούν να δώσουν αποτυπώµατα για σωµατικούς λόγους, απαλλάσσονται από
τη σχετική υποχρέωση. Η µόνιµη ή προσωρινή αδυναµία λήψης
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δακτυλικών αποτυπωµάτων αποδεικνύεται µε ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης µε τη βεβαιούµενη πάθηση. Όταν εκλείψει η προσωρινή
αδυναµία λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
Η υπηρεσία λήψης των βιοµετρικών δεδοµένων λαµβάνει και
κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώµατα του δείκτη από τα δύο
χέρια του αιτούντος, σύµφωνα µε τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα διαβατήρια, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση, που
εκδίδεται δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003.
5. Αν µαζί µε την αίτηση κατατίθενται όλα τα απαιτούµενα από
το νόµο δικαιολογητικά για την έκδοση ή την ανανέωση της
άδειας διαµονής, η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ζητά από τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας να υποβληθεί
σε διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων.
Αν τούτο δεν είναι δυνατόν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται σε καθορισµένη ηµεροµηνία µε κάθε πρόσφορο µέσο. Η µη εµφάνισή του δικαιολογείται για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, καλείται εκ νέου και αν δεν εµφανιστεί η αίτησή του απορρίπτεται.
6. Από το χρόνο έναρξης της έκδοσης των αδειών διαµονής
µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου, που ορίζεται µε την
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1:
α. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας
διαµονής ή για κάθε ανανέωσή της, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαµονής ή της
απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα
δίνεται εγγράφως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
β. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη
χορήγηση άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή
ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, για θέµατα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της
πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριµένους τύπους αδειών
διαµονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιµες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες.
Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόµισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται,
καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ. Η άδεια διαµονής, µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, επιδίδεται στον αιτούντα από την αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
η οποία την εξέδωσε.
Κατά την παραλαβή της άδειας, είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε µέσω πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων οφείλει να
φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση όσους έχουν αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 84 του ν. 3386/2005.
ε. Αν πριν από την επίδοση της άδειας διαµονής ή κατά τη
διάρκεια ισχύος της επέλθουν ουσιώδεις µεταβολές των βιοµετρικών δεδοµένων που καθιστούν αδύνατη την ταυτοποίηση του
προσώπου, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να ενηµερώσει αυτοπροσώπως και αµελλητί την αρµόδια, για
την έκδοση της άδειας διαµονής, αρχή, προκειµένου να προβεί
σε επανέκδοσή της για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να συγκροτούνται κινητές οµάδες λήψης βιοµετρικών δεδοµένων,
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αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας
αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρµόδιας
για τη λήψη των βιοµετρικών δεδοµένων υπηρεσίας, λόγω µόνιµης φυσικής αναπηρίας ή µακροχρόνιας ασθένειας και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Τα βιοµετρικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002,
όπως ισχύει, ήτοι για τον έλεγχο της γνησιότητας του εγγράφου
και της ταυτοπροσωπίας του κατόχου µε το πρόσωπο, στο όνοµα
του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος, και διατηρούνται κρυπτογραφηµένα, για όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαµονής, στην
κεντρική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ
αντίγραφο των δεδοµένων που αφορούν τους εκτυπωθέντες τίτλους διαµονής τηρείται υπό τους ίδιους όρους από τον φορέα
στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτύπωση. Η πρόσβαση στα εν λόγω
δεδοµένα επιτρέπεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.
2472/1997. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής τεκµαίρει αµαχήτως τη συναίνεση του
αιτούντος για τη διατήρηση και την επεξεργασία των βιοµετρικών
του δεδοµένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω δηµόσιου σκοπού, µη δυναµένης να ανακληθεί κατά το διάστηµα ισχύος της
άδειας ή µέχρι του χρόνου της καταστροφής τους σύµφωνα µε
τα κατωτέρω οριζόµενα.
Η διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιοµετρικών δεδοµένων, καθώς επίσης κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα
από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των κάτω των έξι (6) ετών
ανήλικων τέκνων πολιτών τρίτων χωρών είναι ισόχρονη της
άδειας διαµονής του συντηρούντος, κατά την έννοια των άρθρων
53 έως 60 του ν. 3386/2005, γονέα. Η ισχύς της διακόπτεται µε
τη συµπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αφού προηγουµένως γίνει λήψη
δακτυλικών αποτυπωµάτων.
10. Κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής, ανεξάρτητα από
την ειδικότερη κατηγορία αυτής, ο υπήκοος τρίτης χώρας καταβάλλει τέλος, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της κάρτας και αποτελεί έσοδο
το Δηµοσίου. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005 και το ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο είσπραξης και εµφάνισής του στα
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
11. Κατά την παραλαβή νέας άδειας διαµονής, ύστερα από
ανανέωση ή επανέκδοσή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η προηγούµενη άδεια παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρµόδια για την έκδοση της νέας άδειας υπηρεσίας και καταστρέφεται, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, ακυρώνεται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής ή ακύρωσης που κοινοποιείται υποχρεωτικά στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών.
12. Για τη σφράγιση των αδειών διαµονής, µε τη µορφή του
αυτοτελούς εγγράφου, καθιερώνεται ειδική σφραγίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούµενη από τρεις επάλληλους
και οµόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει
διάµετρο 0,02 µ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975
(Α’ 108), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα
ο τίτλος του Υπουργείου και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 2
Ίδρυση υπηρεσιών µιας στάσης και
συναφείς ρυθµίσεις
1. Η αρµοδιότητα των Δήµων της Χώρας για την παραλαβή
των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των
αποφάσεων, που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων,
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µεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στη χωρική αρµοδιότητα των
οποίων αυτοί υπάγονται.
Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, τα σηµεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των
πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της
άδειας διαµονής τους και επιδίδονται οι σχετικώς εκδιδόµενες
αποφάσεις. Για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
οι αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του
οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µε
αυτές καθορίζονται τα σηµεία υποδοχής, ανά νοµό ή νοµαρχία,
καθώς και η ηµεροµηνία κατά την οποία µεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, που ορίζονται ως σηµεία υποδοχής, οι σχετικές
αρµοδιότητες των οικείων Δήµων.
Ως σηµείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νοµό της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο συνολικός αριθµός των σηµείων
υποδοχής ειδικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου µπορεί να είναι έως δέκα (10) και δώδεκα (12), αντιστοίχως, και στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης έως τρία (3). Για τη λειτουργία
επιπλέον των ανωτέρω σηµείων υποδοχής στους οικείους οργανισµούς, µπορούν να συνιστώνται στις παραπάνω Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου, οργανικές µονάδες επιπέδου Γραφείου
ως αποκεντρωµένες µονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που καλούνται Γραφεία Αδειών Διαµονής µε τοπική αρµοδιότητα το χώρο ευθύνης τους, ο οποίος
καθορίζεται ρητά στις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να µεταβάλλεται η έδρα Τµηµάτων Αδειών Διαµονής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής και Αιγαίου,
καθώς και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και να ορίζονται αυτά ως σηµεία υποδοχής µε προσδιορισµό της τοπικής αρµοδιότητάς τους.
2. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες ορίζονται ως σηµεία υποδοχής µε τις αποφάσεις της προηγούµενης
παραγράφου και από την κατά περίπτωση οριζόµενη σε αυτές
ηµεροµηνία, αναλαµβάνουν πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων
τους, όπως αυτές καθορίζονται στους Οργανισµούς των οικείων
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και την ισχύουσα νοµοθεσία, την
αρµοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών,
ηµεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέµατα αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και ιδίως:
α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαµονής ή άλλων εγγράφων νόµιµης διαµονής,
β. την αναζήτηση δικαιολογητικών µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συµπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,
γ. την παράδοση των αδειών διαµονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,
δ. την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη µετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού,
ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαµονής,
καθώς και για τη µετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού,
στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την πορεία εξέτασης
των φακέλων και
ζ. την είσπραξη υπέρ του Δηµοσίου των προβλεπόµενων από
την ισχύουσα νοµοθεσία τελών και παραβόλων.
3. Από την ηµεροµηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση, στις
αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι Δήµοι
που εδρεύουν στον αντίστοιχο νοµό παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέµατα αδειών διαµονής και παραδίδουν,
µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρµόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε
εκκρεµότητα, τις ανεπίδοτες άδειες διαµονής ή τις απορριπτικές
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ή ανακλητικές αποφάσεις και τα κενά έντυπα βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως
ισχύει, µε µέριµνα της αρµόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία οφείλει να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία.
Ο Δήµος εκκαθαρίζει το φυσικό του αρχείο, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, και αποστέλλει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
4. Τα έσοδα από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005
εµφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισµού ως εξής:
α) Τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 1 του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, που συνοδεύουν τις κατατιθέµενες
σε κάθε Δήµο αιτήσεις, µετά την παρακράτηση από αυτόν του
ποσοστού 30%, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 6α του
άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 (Α’ 263), έως την έκδοση
της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
κοινής απόφασης, µε την οποία µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα παραλαβής των υποβαλλόµενων αιτήσεων από το Δήµο
στις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β) Τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 2 του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν. 3838/ 2010 (Α’ 49), που συνοδεύουν τις κατατιθέµενες σε κάθε Δήµο αιτήσεις, για όσο χρόνο οι Δήµοι διατηρούν την αρµοδιότητα για την παραλαβή των αιτήσεων αυτών.
γ) Τα εισπραττόµενα έσοδα από όλα τα παράβολα που συνοδεύουν όσες αιτήσεις κατατίθενται στα οριζόµενα µε τις κοινές
αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος σηµεία υποδοχής.
Όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που εγγράφονται στους
ΚΑΕ των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6α
και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, έως την
έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
παρόντος.
Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ’ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέµεται µε
αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών σε
Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης των µεταναστών.
Οι εν λόγω πιστώσεις µπορούν να διατίθενται για:
α. την καταβολή των µισθωµάτων των οικηµάτων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες µιας στάσης,
β. την αγορά, τη µίσθωση, την επισκευή και τη συντήρηση
κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. λειτουργικά έξοδα,
δ. την καταβολή της αποζηµίωσης των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005,
ε. τη χρηµατοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νόµιµων
µεταναστών, που ανατίθενται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από Δήµους στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για την
κοινωνική ένταξη,
στ. την αντιµετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προσωπικού
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου από τις αρµόδιες υπηρεσίες των
παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3812/2009
(Α’ 234) και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νοµοθεσίας,
ζ. την αγορά εξοπλισµού ασφάλειας ή τη µίσθωση σχετικών
υπηρεσιών και
η. τη χρηµατοδότηση της εκτέλεσης των προγραµµατικών
συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της επόµενης παραγράφου.
5. Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση, όπως αυτή εκπροσωπείται από
τον Γενικό της Γραµµατέα, εφόσον συνιστάται σηµείο υποδοχής,
µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε έναν ή περισσότερους Δήµους, Περιφέρειες ή την, κατά τόπο, αρµόδια Περιφερειακή Ένωση Δήµων που εδρεύουν εντός της χωρικής της
αρµοδιότητας, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και την
εκτέλεση έργων που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου
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2 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, µπορεί να διατίθεται από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσωπικό µόνιµο ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς
και ο, κατά περίπτωση, απαιτούµενος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις.
Αντικείµενο των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί
να είναι και η παραλαβή ή λήψη και ο έλεγχος των βιοµετρικών
δεδοµένων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτουν οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µπορούν να χρηµατοδοτούνται
από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς
αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το διατιθέµενο προσωπικό τελεί υπό τις εντολές και τις
οδηγίες της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτουν
οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς αυτών
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το
ύψος της χρηµατοδότησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για
την εκτέλεση των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων συναρτάται προς το εκτιµώµενο κόστος από τη χρήση των διατιθέµενων υποδοµών και την απασχόληση των διατιθέµενων υπαλλήλων και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισπραττόµενων
εσόδων από τα παράβολα, που κατατίθενται στο σηµείο ή στα
σηµεία υποδοχής, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων
αφορά η εκάστοτε προγραµµατική σύµβαση.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010.
Άρθρο 3
Στελέχωση υπηρεσιών
Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Περιφερειών, µπορεί να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται, µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους θέσεων και την ίδια σχέση εργασίας, στις Διευθύνσεις
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η µετάταξη ή η µεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού, µετά την υποβολή αίτησης από τους
ενδιαφερόµενους.
Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι των Δήµων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για
ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές τους µονάδες, αρµόδιες για
την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση των
αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί αρµόδιοι για την είσπραξη των παραβόλων του άρθρου 92 του παρόντος νόµου µπορούν να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται µε
την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η µετάταξη ή η µεταφορά διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών
µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, σε κενή οργανική θέση
και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.
Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους τουλάχιστον για µια πενταετία στις υπηρεσίες, στις οποίες
µετατάσσονται ή µεταφέρονται.»
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων
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των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών
διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη,
χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων µπορεί να µειωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία
εκδίδεται µετά από εκτίµηση των δυνατοτήτων των αρµοδίων
υπηρεσιών.
Εφόσον η αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης
κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον
ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται, εάν πρόκειται:
α) για αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή πιστοποιητικό
υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
β) για αίτηµα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας προξενικής
αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 84, και
γ) για ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και
µεταξύ των δικαιολογητικών κατατίθεται βεβαίωση εγγραφής
στα µητρώα ανέργων αντί της σύµβασης εργασίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου, διαµένει νοµίµως στη
Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 16 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών
1. Εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας είναι η απασχόλησή
του στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως έξι συνολικά µήνες,
ανά περίοδο δώδεκα µηνών, σε τοµέα δραστηριότητας που συναρτάται µε πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση.
Ο εποχιακά απασχολούµενος συµβάλλεται µε συγκεκριµένο εργοδότη µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση
πρέπει να αναφέρεται, ρητά, το είδος απασχόλησης.
2. Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία, υπό την προϋπόθεση ότι η
αντίστοιχη θέση εργασίας έχει ήδη προβλεφθεί στην απόφαση
της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, οφείλει
να λάβει αντίστοιχη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Προς τούτο ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
της έδρας του νοµού όπου πρόκειται να παρασχεθεί η εποχιακή
απασχόληση, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τον σκοπούµενο
χρόνο έναρξης της απασχόλησης.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το
οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και
θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του
παρόντος νόµου,
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον
ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, και θεωρηµένη από την οικεία υπηρε-
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σία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη σύµβαση αναγράφονται το
είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη
από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου, και
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόµενο κατάλληλο κατάλυµα.
3. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης
χώρας στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµετάλλευση της παρ. 1
του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α’ 272), οφείλει
να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον
Ο.Γ.Α. του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύµβαση
εργασίας.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του µετακαλουµένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο
βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον
εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης του µετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδότη που
τις κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος, ο εργοδότης αναλαµβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας µετά
την είσοδό τους στη Χώρα και την έναρξη της απασχόλησής
τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.
3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
52 του ν. 3518/2006.
4. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης
χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α., εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
5. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, Υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρµόδιο ανταποκριτή του
Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονοµία ή
στα κατά τόπον αρµόδια υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.
6. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη
της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και µε
την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία.
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισόχρονη µε
τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική
σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και
παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή
χορηγήθηκε. Στους εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
7. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα
από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπον αρµόδιας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δειγµατοληπτικά υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των
εργαζοµένων.
8. Ο εποχιακός εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας, µετά την
ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και υπό την επιφύλαξη
των οριζοµένων σε διεθνείς συµφωνίες, οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια. Αν δεν συµµορφωθεί, δεν
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έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν
από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και για
περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν
υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 16Α του ν. 3386/2005, όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 7 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Μετάκληση αλιεργατών
1. Ο εργοδότης που επιθυµεί να απασχολήσει πολίτες τρίτης
χώρας, ως αλιεργάτες, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου και προκειµένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση
εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούµενη έγκριση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος νόµου ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στην
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νοµό, όπου είναι εγκαταστηµένη
η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
Μαζί µε την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το
οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) πίνακα µε τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών, στα οποία
περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοµατεπώνυµο,
το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου,
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και
θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου,
δ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον
ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζοµένου, και
ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των
ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και για διάστηµα έξι µηνών απασχόλησης του
πολίτη τρίτης χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύµβαση εργασίας. Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν
χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη
χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον
εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα απασχόλησης του µετακληθέντος επιστρέφονται επίσης στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος εργαζοµένου, ο εργοδότης αναλαµβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας µετά
την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής
τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου
του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α’ 272).
2. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη
της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και µε
την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εργασία αλιεργατών.
3. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση
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εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δέκα µήνες και παρέχει
δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την
παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους
εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο
ισχύος της, δεν µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
4. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα
από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπο αρµόδιας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δειγµατοληπτικά υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες
των εργαζοµένων.
5. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια µετά την ολοκλήρωση της
περιόδου απασχόλησης και αν λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η
σχέση εργασίας.
Εάν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ
νέου στη Χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από
τη Χώρα.
6. Για όσους υπόκεινται στις ρυθµίσεις της διµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 1453/1984
(Α’ 88), αν λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας,
κατά το διάστηµα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η
σύναψη νέας σύµβασης εργασίας µε άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστηµα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου εξακολουθεί
να ισχύει για διάστηµα τριών µηνών και πάντως, εφόσον το εναποµείναν χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο των τριών µηνών,
έως τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω
και συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη, ο νέος
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά την οποία
θα απασχολήσει τον αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες
ασφαλιστικές εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστηµα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.
Άρθρο 7
1. Μέχρι τον καθορισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 2 του παρόντος νόµου, των σηµείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής, το βιοµετρικό
δεδοµένο της φωτογραφίας, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, υποβάλλεται στο
δήµο του τόπου κατοικίας ή διαµονής του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας.
2. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υπέχει την υποχρέωση να
υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως του αν η αίτηση για τη χορήγηση
ή την ανανέωση της άδειας διαµονής ή για την επανέκδοσή της
είχε υποβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της
προβλεπόµενης µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου απόφασης.
3. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος κοινές υπουργικές αποφάσεις, µε τις οποίες διενεργείται
η µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαµονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδοµένων αποφάσεων από τους δήµους της Χώρας στις
Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, εκδίδονται το αργότερο µε τη συµπλήρωση
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Ειδικά για
την περίπτωση των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής, Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου, οι αποφάσεις εκδίδονται εντός δύο
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την παρέλευση
των ανωτέρω προθεσµιών επέρχεται αυτοδικαίως η µεταφορά

των σχετικών αρµοδιοτήτων.
Εξαιρουµένης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου, η
ισχύς προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος, δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος από την παρέλευση των ανωτέρω προθεσµιών.
Έως την καθοριζόµενη από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου ηµεροµηνία µεταφοράς των αρµοδιοτήτων και σε κάθε περίπτωση έως
την παρέλευση των ανωτέρω προθεσµιών, οι αρµοδιότητες
αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους δήµους της Χώρας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
ν. 3386/ 2005.
4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την
ανανέωση άδειας διαµονής που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έως τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για χρονικό διάστηµα
ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον
η σχετική αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης
κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3
του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3386/ 2005 και
οι, δυνάµει αυτής, εκδοθείσες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου απόφασης.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα
του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, επιδίδεται σε αυτόν
απόφαση για τη χορήγηση άδειας διαµονής, η ισχύς της οποίας
έχει λήξει, δεν απαιτείται η εκτύπωση αυτής µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου.
7. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση της µετάκλησης εποχικών εργαζοµένων ή αλιεργατών, καθώς και αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει από Ελληνικές Προξενικές Αρχές
των χωρών προέλευσής τους θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, που έχουν υποβληθεί προ της έναρξης
ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου, εξετάζονται και,
εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόµιµες προϋποθέσεις, ικανοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων
16 και 16Α του ν. 3386/2005, όπως αυτές ίσχυσαν πριν από την
αντικατάστασή τους µε τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόµου,
αντίστοιχα.
8. Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό στοιχείου
α’ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη Χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη.»
9. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσωπείται από ειδικά
εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτόν υπάλληλο της. Σε όσες
υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήµατα αντίθεσης κειµένων διατάξεων προς το Σύνταγµα ή όταν πρόκειται για
υποθέσεις µε ιδιάζουσα σοβαρότητα ή µε ευρύτερο ενδιαφέρον,
η Διοίκηση, ύστερα από προηγούµενο έγγραφο αίτηµά της, µπορεί να εκπροσωπείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Κατά των εκδιδοµένων αποφάσεων ένδικο µέσο ασκείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µόνο µετά
από έγγραφο αίτηµα της Διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρo 8
Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΙΣΤ’ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των παραγράφων IΙ.A.9
και IΙ.Γ.10 του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), β)
Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής
Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης
Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
(ΔΚΥΕ), καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα Κυκλοφορίας, Φωτεινής
Σηµατοδότησης και Τηλεµατικής 2004 της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων µετατάσσεται αυτοδικαίως τη 15η Οκτωβρίου του 2011
στην Περιφέρεια Αττικής, µε ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υπηρεσιών.
Για τη µετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών
Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται
σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα.
2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπηρεσιακό
του καθεστώς, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του ν. 3852/2010,
καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3801/2009 (Α’ 163) και του π.δ. 410/1988 (Α’ 191), όπως ισχύει.
3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του µετατασσόµενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α’ 265).
Για τους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, που µεταφέρθηκαν
αυτοδίκαια µετά την κατάργησή του µε το π.δ. 98/2000 και µετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τη λήψη του εφάπαξ
βοηθήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975
(Α’ 167), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3010/2002 (Α’ 91) και η καταβολή του συνεχίζει να γίνεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθµό Δ16α/012/ 270/
ΑΦ/26.6.2002 (Β’ 822) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 21 του ν. 3232/ 2004 και 57 του ν. 3518/2006.
4. Η δαπάνη για την καταβολή της µισθοδοσίας του προσωπικού που µετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύνει τους ΚΑΠ των
Περιφερειών του άρθρου 260 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, από
την 1η Ιανουαρίου 2012 θα προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της µισθοδοσίας του µετατασσόµενου - µεταφερόµενου
προσωπικού.
Για το οικονοµικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγούµενου
εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-120), που αυξάνονται για το σκοπό
αυτόν µε µεταφορά των απαιτούµενων ποσών από τις πιστώσεις
που είναι εγγεγραµµένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 39-130
του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πάσης
φύσεως συµβάσεις που σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορίζονται συγκεκριµένα και ανά σύµβαση: α) ο
αριθµός της πιστοποίησης από την οποία και µετά αναλαµβάνει
την πληρωµή η Περιφέρεια Αττικής και β) οι λοιπές λεπτοµέρειες
που αφορούν την οµαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις.
Εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπωση.
Αρµόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν
γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόµενα και τα γνωµοδοτικά όργανα αυτού.
Πόροι της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριµένοι ή προς
έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συµβάσεων των υπηρεσιών της
παραγράφου 1, µεταβιβάζονται υποχρεωτικά µε µέριµνα των αρµόδιων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής.
Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν µετά την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περιλαµβάνονται
και αποζηµιώσεις από εκκρεµείς δίκες, καθώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο
της παράδοσης - παραλαβής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό και τις οικείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
6. Κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα,
οχήµατα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισµός που υπάγονται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και εξυπηρετούν τη λειτουργία
και την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, µεταβιβάζονται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγµα, στην Περιφέρεια Αττικής. Για τη µεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη
Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από την 1η
Σεπτεµβρίου 2011 στη µίσθωση του κτιρίου, κατά το µέρος της
που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του
παρόντος.
7. Στο τέλος της παρ. III του άρθρου 186 του ν. 3852/ 2010
(Α’ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα οι αρµοδιότητες των παραγράφων IΙ.A.9 και
ΙI.Γ.10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 1η Σεπτεµβρίου
2011.»
Άρθρο 9
Θεσµικά θέµατα Ο.Τ.Α.
1. Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), που λειτουργούν από τους δήµους και
τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις
Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1397/2001), «Προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ- ΜΕΑ) από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1397), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας
Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις και
Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1397) και, αντίστοιχα, «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Σταθµών Ολοκληρωµένης
Φροντίδας από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 1519/2002),
όπως ισχύουν.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάµενη δοµή ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ που είχε ιδρυθεί και λειτουργεί στο
πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. µεταφέρεται στον οικείο δήµο ή σε
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νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς, βάσει της άδειας που είχε εκδοθεί
για τη συγκεκριµένη δοµή που µεταφέρεται στο δήµο ή στο νοµικό του πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που αναλαµβάνει τη λειτουργία της.
2.α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν ως
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή µεταφέρθηκαν
στους δήµους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2013,
θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους
πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της
λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού από δήµο µετά
την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ..»
β. Οι ρυθµίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
παρόντος εφαρµόζονται ανάλογα και επί παιδικών, βρεφικών και
βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουργία τους µεταφέρεται σε υπηρεσία του
δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού.
3.α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/ 2010
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να πληρούται
µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα Περιφερειάρχη, ο
οποίος διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ιδιαίτερος γραµµατέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και
απολύεται αυτοδικαίως αµέσως µόλις ο Περιφερειάρχης αποβάλλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.
Στον ιδιαίτερο γραµµατέα καταβάλλονται αποδοχές ειδικού
συνεργάτη.»
β. Στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µία θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή µε ειδικό σύµβουλο
ή µε επιστηµονικό ή µε ειδικό συνεργάτη Περιφερειάρχη ή µε
προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή µε το προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 11α του άρθρου 247. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν το βασικό µισθό και τα επιδόµατα της οργανικής τους
θέσης, που δεν συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.»
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις καταστατικής θέσης αιρετών
1. Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν η αντιµισθία δηµάρχων, αντιδηµάρχων και προέδρων δηµοτικών συµβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 είναι µικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η
αντιµισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς ως εξής:
α) του δηµάρχου µέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου, και
β) του αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου
µέχρι το ύψος της αντιµισθίας του οικείου δηµάρχου, χωρίς να
υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαµβάνει ο δήµαρχος.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δηµοτικοί σύµβουλοι δήµων που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού
δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο (2)
ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
αυτού.»
Άρθρο 11
Θέµατα προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Με απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου µπορεί να
ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλα-

ξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων
των δήµων και των νοµικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά
ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυντής του σχολείου.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αναφέρεται η
Δηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή
και όπου δεν υπάρχει ο Δήµαρχος.
Όταν επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που
ορίζονται από αυτή.»
3. Αποφάσεις που έλαβε η Οικονοµική Επιτροπή από την 1η
Ιανουαρίου 2011 έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος είναι έγκυρες.
4. Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246 του ν.
3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου 45 και
του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 διαγράφονται οι λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη».
Στην παρ. 1β του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και στην παρ.
2 του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως
εξής:
«Ο µετατασσόµενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της
θέσης στην οποία µετατάσσεται.»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 159
του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος µε αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) µήνες
πριν από τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγµατικής
και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, µπορεί να ζητήσει να παραµείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη
συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού.
Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος έχουν και
όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2011.»
6. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής
απασχόλησης του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, που συνήφθησαν
κατόπιν των µε αριθµούς 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/ 2004 και ήταν ενεργές την 30ή
Απριλίου 2011 παρατείνονται έως τη συµπλήρωση συνολικού
χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) µηνών. Σε περίπτωση
λύσης των συµβάσεων αυτών την 30ή Απριλίου 2011 ή σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συµβάσεις δύνανται
να επανασυναφθούν µε διάρκεια ίση µε το χρόνο που αποµένει
µέχρι τη συµπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18)
µηνών.
7. Το προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων έργων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων που µετατάχθηκε ή θα µεταταχθεί στις
αιρετές Περιφέρειες εξακολουθεί να λαµβάνει τυχόν επιπλέον
τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόµατα που
λάµβανε στη θέση από την οποία µετατάσσεται.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων
1. Επιτρέπεται η τµηµατική πληρωµή υποχρέωσης δήµου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έχει εκδοθεί ένα
µόνο φορολογικό στοιχείο, µε περισσότερα του ενός χρηµατικά
εντάλµατα.
Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηµατικό ένταλµα και στα επόµενα σηµειώνεται παραποµπή στα στοιχεία του εντάλµατος, στο οποίο έχουν
επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηµατικό
ένταλµα προηγούµενου οικονοµικού έτους, δεν γίνεται παραποµπή κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, αλλά επι-
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συνάπτονται στο ένταλµα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών,
πάνω στα οποία σηµειώνονται τα στοιχεία του εντάλµατος, όπου
έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.
2. Οι ρυθµίσεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3965/ 2011
(Α’ 113) εφαρµόζονται και στο µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που µετατάσσεται ή
µεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
3852/2010.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 τροποποιείται
ως εξής:
«1. Η εκποίηση δηµοτικών ακινήτων επιτρέπεται µόνο για ωφέλεια του δήµου, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του.
Για αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνονται
κατ’ εφαρµογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέµπουν
στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών του.»
4. Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010 έληξε την
31η Δεκεµβρίου 2010.
5. Οι ρυθµίσεις της µε αριθµό 22292/9.5.2011 (Β’ 1256) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εκδόθηκε δυνάµει
της παραγράφου 1.ε του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66),
εφαρµόζονται τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. όσο και κατά τις αναµορφώσεις αυτού που
πραγµατοποιούνται εντός του οικονοµικού έτους.
Η προθεσµία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2011.
Η συµµόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παραγράφων
1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης εξετάζεται από την αρµόδια
αρχή κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού και των
αναµορφώσεών του. Σε περίπτωση αδυναµίας κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού από δήµο ή περιφέρεια, µπορούν,
µετά από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, να προβούν σε συµφωνία µε πιστωτές τους για το διακανονισµό ληξιπρόθεσµων οφειλών, υπό την προϋπόθεση ότι ο
χρόνος του διακανονισµού δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεµβρίου
2013.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παραπάνω
απόφαση.
6.α. Στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν.
3852/2010 η φράση «, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5
του συνόλου των µελών του» αντικαθίσταται ως εξής: «, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του».
β. Μετά το στοιχείο ii της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 προστίθενται τα εξής:
«iii) Αδυναµία κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού
δήµου ή περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους.
Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνοδεύεται από απόφαση
του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
του, µετά από έκθεση της οικονοµικής υπηρεσίας του και από το
αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να προστίθενται νέες ή να διαγράφονται προϋποθέσεις για την ένταξη στο
Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 262 του ν.
3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ένταξη δήµου ή περιφέρειας στο Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης συµπεριλαµβάνει:».
δ. Για την επίτευξη της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού
τους, οικονοµικού έτους 2012, οι δήµοι και οι περιφέρειες που
έχουν υπαχθεί στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης του άρθρου
262 του ν. 3852/2010, µπορούν να εγγράψουν στο σκέλος των
εσόδων και σε ανεπτυγµένη µορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων
και δαπανών τους, συµπεριλαµβανοµένων των χρεών.
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ε. Η προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου 267 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 268 παρατείνεται έως την 30ή Νοεµβρίου 2011.
στ. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5-17.6.1959 (Α’ 114)
αναφέρεται η Δηµαρχιακή Επιτροπή νοείται στο εξής η Οικονοµική Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13
Αποκατάσταση θυµάτων Ολοκαυτώµατος
που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια
1. Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την 9η Μαΐου
1945 και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή χορηγείται εκ νέου
η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική
ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ελληνική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από αίτηση
του ενδιαφεροµένου στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας
του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκµηριώνουν την
προηγούµενη εκ µέρους του κατοχή ελληνικής ιθαγένειας από
γέννηση. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωµοσία
του ενδιαφεροµένου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής
του τόπου κατοικίας του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και στο
άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάµει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως
καταγόµενοι από Έλληνα πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Άρθρο 14
Άλλες διατάξεις
1. Η περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2266/1994
(Α’ 218), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2527/1997
(Α’ 206), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεώνεται.
Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου ορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών.
Στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν επιστήµονες µε κύρος,
εµπειρία και ευρύτερη επιστηµονική και κοινωνική δράση σε θέµατα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από τα µέλη του µπορεί να
είναι προσωπικότητες κύρους µε δράση σε θέµατα πολιτικών
ισότητας των φύλων.
Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως
και αζηµίως η θητεία του επταµελούς Διοικητικού Συµβουλίου
του Κ.Ε.Θ.Ι..»
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη «Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του α’και του β’ βαθµού»
αποτελούµενη από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως
Πρόεδρο,
β) έναν Σύµβουλο του Συµβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει
τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
γ) έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου,
δ) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,
ε) έναν σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π.,
στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας

17234

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσωπικού Ο.Τ.Α.,
θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών,
ια) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ο.Τ.Α.,
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α., και
ιγ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων
Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.
Μέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α..
Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζεται ο
χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί εισηγητές και
τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η
οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως
ισχύει, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των
ειδικών εισηγητών και των µελών της γραµµατείας της, καθώς
και ο τρόπος καταβολής της.
Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί
κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6
του Συντάγµατος.
Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. η περίπτωση Α2 της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3386/2005,
β. η φράση «και επαναφέρεται σε ισχύ…. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3613/2007 (Α’ 263)» του άρθρου 62 του ν.
3979/2011 (Α’138),
γ. το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3
του άρθρου 262 του ν. 3852/2010,
δ. κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τις ρυθµίσεις του παρόντος.
Άρθρο 16
Το άρθρο 68 του v. 3386/2005 (Α’ 212), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 26 παρ. 7 εδάφιο β’ του ν. 3879/2010 (Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού αποδεικνύεται µε τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής
τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή µε
τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ή µε αναγνωρισµένο τίτλο
αποφοίτησης από τµήµατα ελληνικής γλώσσας πανεπιστηµίων
του εξωτερικού ή µε πιστοποιητικά ελληνοµάθειας τουλάχιστον
επιπέδου Α2 που εκδίδονται βάσει της διαδικασίας του ν.
2413/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α2 απαιτείται επιπρόσθετα και η πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
2. Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισµού χορηγείται µετά από επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που διενεργούνται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η διαδικασία πιστοποίησης της
επάρκειας της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισµού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
µπορούν να συµµετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν

νόµιµα στην Ελλάδα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορούν να εξαιρούνται
από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς
ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως στο πλαίσιο
προγραµµάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων
χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαµονής µακράς διάρκειας. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη
διοργάνωση και το περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
5. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 17
Το υφιστάµενο Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως έχει
συγκροτηθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59)
πριν από την τροποποίησή του µε την περίπτωση ιγ’ της παρ. 2
του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), ασκεί τα καθήκοντά
του µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το διορισµό του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και των υπόλοιπων
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).
Άρθρο 18
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και στο συνόλο
και έχει ως εξής:
«Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και
λοιπές διατάξεις
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού ισχύουν τα εξής:
1. «Κοινωνική Οικονοµία» είναι το σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι
οποίες αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών
συµφερόντων.
2. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών µέσω αναπτυξιακών, οικονοµικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού,
περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές
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δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων,
η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
3. «Ένταξη» είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης ατόµων που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, κυρίως
µέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.
4. «Ευπαθείς Οµάδες Πληθυσµού», γενικά, είναι οι κοινωνικές
οµάδες πληθυσµού, των οποίων η συµµετοχή στην κοινωνική και
οικονοµική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων, είτε εξαιτίας σωµατικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων
γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία της
τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονοµίας.
Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου, οι Ευπαθείς Οµάδες
Πληθυσµού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α) Στις «Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού» ανήκουν οι οµάδες
εκείνες του πληθυσµού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή εµποδίζεται από σωµατικά και ψυχικά αίτια ή λόγω
παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτοµα µε αναπηρίες (σωµατικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα, οροθετικοί,
φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι, ανήλικοι παραβάτες.
β) Στις «Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού» ανήκουν οι οµάδες εκείνες του πληθυσµού οι οποίες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ως
προς την οµαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των
πενήντα ετών, οι µακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί µονογονεϊκών
οικογενειών και τα µέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύµατα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι αποµακρυσµένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτοµα µε πολιτισµικές
ιδιαιτερότητες, οι µετανάστες και οι πρόσφυγες.
5. «Κοινωνική Φροντίδα» είναι η παραγωγή και παροχή αγαθών, καθώς και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για
συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, τα
βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα µε χρόνιες
παθήσεις.
Άρθρο 2
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)
1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας. Είναι αστικός συνεταιρισµός µε κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόµου
την εµπορική ιδιότητα. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να είναι
είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα.
Τα µέλη της συµµετέχουν σε αυτήν µε µια ψήφο, ανεξάρτητα
από τον αριθµό των συνεταιριστικών µερίδων που κατέχουν.
2. Ανάλογα µε τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες
αφορούν στην ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των
ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις
αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
2716/1999 και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και του ν. 1667/1986, καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12
του ν. 3842/2010.
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα σε
συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού, όπως οι ηλικιωµένοι, τα
βρέφη, τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρία και τα άτοµα µε χρόνιες
παθήσεις.
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και
Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών
της συλλογικότητας (πολιτισµός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαί-
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δευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συµφέρον,
την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάµωση της τοπικής ή περιφερειακής
ανάπτυξης.
3. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της
δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους
στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία περιλαµβάνεται και το καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών µπορεί
να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο
χορηγείται και ηλεκτρονικά, αφού προηγουµένως οι αρµόδιες
για την καταχώριση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης
καταχώρισης και των δικαιολογητικών, ως προς τη νοµιµοποίηση
του αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών που αυτός
υποβάλλει.
Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ.
στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία γίνεται µετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας.
4. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 3,
προκύψει ότι η αίτηση και τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά δεν
είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας και του παρόντος νόµου, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται
από την αρµόδια Υπηρεσία, µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις µέσα σε εύλογο χρόνο
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ηµέρες από τη λήψη
της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσµία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη ή αν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, η
Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρίζεται. Αν ο αρµόδιος υπάλληλος αρνηθεί
αδικαιολόγητα να εγγράψει την Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, εφαρµόζεται το άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ..
5. Η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 εφαρµόζεται αναλόγως και για την τροποποίηση καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ..
6. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συµβάσεις
που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός εγγραφής τους στο Μητρώο.
7. Το ετήσιο πρόγραµµα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισµός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο,
στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.
8. Με την καταχώριση στο Μητρώο οι Κοιν.Σ.Επ. υπάγονται
στις κατά περίπτωση ευεργετικές διατάξεις του νόµου αυτού.
Άρθρο 3
Σύσταση της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση µεταξύ µελών της, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από
το ν. 1667/1986 (Α’ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο
αυτόν. Δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1,2 και 8 του άρθρου
1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4
και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του
ν. 1667/1986.
2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισµού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν
πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού
Σκοπού.
β) Για τη σύσταση µπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συµπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ..
Το περιεχόµενο του προτυποποιηµένου καταστατικού ορίζεται
µε την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
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λισης της παραγράφου 5 του άρθρου 17.
γ) Το πρότυπο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο διατάξεις και κατά
τα λοιπά παραπέµπει στις διατάξεις των οικείων νόµων. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή
από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Η συµµετοχή των νοµικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του
1/3 των µελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε αυτήν
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν. Σ. Επ. Ένταξης µπορούν να συµµετέχουν Ν.Π.Δ.Δ.
µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.
4. Μόνη η συµµετοχή ενός φυσικού προσώπου µε την ιδιότητα
του µέλους – εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,
δεν του προσδίδει εµπορική ιδιότητα και δεν δηµιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
5. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές
µερίδες. Ο αριθµός των µερίδων και η ονοµαστική τους αξία, η
οποία είναι ίδια για κάθε µερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό
της επιχείρησης.
6. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από µία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα, ως ελάχιστη χρηµατική συµµετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται
ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα µέλη. Στο
καταστατικό µπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών
µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου.
7. Η απόκτηση συνεταιριστικών µερίδων πραγµατοποιείται µε
καταβολή µετρητών.
8. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής µερίδας, το µέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καµία άλλη
ευθύνη έναντι των δανειστών της.
9. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986
(Α’ 196), µε την επιφύλαξη του παρόντος νόµου.
Άρθρο 4
Σχέσεις µεταξύ των µελών και της
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
1. Η είσοδος νέων µελών επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986. Τα νέα
µέλη αποκτούν υποχρεωτικά τουλάχιστον µία συνεταιριστική µερίδα, η ονοµαστική αξία της οποίας ορίζεται είτε αντίστοιχη προς
αυτή των υφιστάµενων συνεταιριστικών µερίδων είτε ελεύθερα
από τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό.
2. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε την αποχώρηση, την αποβολή ή τη µεταβίβαση της συνεταιριστικής του
µερίδας και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού. Τα
µέλη έχουν δικαίωµα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. µε δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει
από την αρχή του επόµενου λογιστικού έτους. Η αξία της συνεταιριστικής µερίδας του αποχωρούντος µέλους επιστρέφεται σε
αυτό εντός τριών µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της
χρήσης µέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση, ενώ µε την
επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. µε το µέλος,
χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηµατιστεί. Η αποχώρηση του µέλους ολοκληρώνεται µε την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κοιν.Σ.Επ..
3. Η µεταβίβαση της συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται
µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή.
Είναι υποχρεωτική η έγκριση της µεταβίβασης από τη Διοικούσα
Επιτροπή, ενώ η παράνοµη ή καταχρηστική άρνηση της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλεται εντός προθεσµίας ενός έτους ενώπιον του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει
µε τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ..
4. Η αποβολή µέλους γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εφόσον το µέλος προέβη σε σοβαρή παρά-

βαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νόµο αυτόν και
το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται µη ανεκτή η παραµονή του στην Κοιν.Σ.Επ.. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί
να εξειδικεύει τους λόγους αποβολής ενός µέλους. Η απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται µε τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
έτους που αρχίζει από τη γνωστοποίηση στο µέλος της απόφασης αποβολής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 9 του
άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986.
5. Σε περίπτωση που µέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή αν
είναι νοµικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής µερίδας του µέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως
στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
6. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. µπορεί να είναι και εργαζόµενοί της,
οι οποίοι αµείβονται για την παρεχόµενη εργασία και έχουν τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία.
7. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της
Κοιν.Σ.Επ. από µέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή
σχέση µε αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ.
µε την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α’ 96). Για
τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρµόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999.
Άρθρο 5
Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται µε σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, µία
τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και µέσα σε διάστηµα τριών
µηνών από τη λήξη της οικονοµικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση
των µελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της
Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των µελών ή µε απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/
1986.
Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτηµα του 1/3 των µελών, τα µέλη αυτά έχουν το δικαίωµα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους ενώπιον του κατά
τόπον αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει µε
τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόµο, στο ν.
1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και
εξαρχής δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
Άρθρο 6
Διοικούσα Επιτροπή
1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση,
αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη και απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της, ενώ σε περίπτωση τριµελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο µελών.
Δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν.
3867/2010 (Α’128). Η διάρκεια της θητείας των µελών ορίζεται
µε το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των πέντε
ετών και µικρότερη των δύο. Η θητεία παρατείνεται µέχρι τη λήξη
της προθεσµίας των τριών µηνών της παραγράφου 1 του άρθρου
5, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Γενική
Συνέλευση των µελών. Εφαρµόζονται ανάλογα οι παράγραφοι
7,8 και 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία τουλάχιστον
φορά τον µήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των µελών
της. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί
παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται
στον παρόντα νόµο, στο ν. 1667/1986, σε αποφάσεις της Γενικής
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Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιµες και παράγουν
έννοµα αποτελέσµατα µέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρµοδίου
Μονοµελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει µε τη διαδικασία των
άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ..
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/ 1986.
Άρθρο 7
Διανοµή κερδών
1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν
διανέµονται στα µέλη της, εκτός αν τα µέλη αυτά είναι και εργαζόµενοι σε αυτή, οπότε εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό αποθεµατικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέµονται
στους εργαζοµένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό τους και το
υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Άρθρο 8
Πόροι
Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της
επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητά της,
επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, έσοδα από άλλα
προγράµµατα, κεφάλαια από κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε
άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύµφωνα µε το καταστατικό της.
Άρθρο 9
Χρηµατοδοτικά Εργαλεία
Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του ν. 2716/1999:
α) έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το οποίο συστήνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Άρθρου
Δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α’ 17), καθώς επίσης και από το
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και β) δύνανται να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α’ 8).
Άρθρο 10
Οικονοµικά κίνητρα και µέτρα στήριξης των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
1. Οι εργαζόµενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και
λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την
Κοιν.Σ.Επ..
2. Το άρθρο 71 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου
73 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) εφαρµόζονται αναλόγως και για τις
Κοιν.Σ.Επ..
3. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος για
το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηµατισµό αποθεµατικού και τις δραστηριότητές της σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ.
που διανέµεται στους εργαζόµενους υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, µετά από το αφορολόγητο
ποσό, κλιµακίου εισοδήµατος της κλίµακας της παραγράφου 1
του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέ-
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ωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζοµένων
της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού.
4. Οι Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να εντάσσονται σε προγράµµατα
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη
στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης.
Άρθρο 11
Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
1. Οι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την τήρηση του Μητρώου
του άρθρου 14, καθώς και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Ανωνύµων Εταιριών των Περιφερειών έχουν την αρµοδιότητα: α) να
καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παρέχουν έγγραφα
και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε
έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε
µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη), στην εγκατάσταση της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά δεν εµπίπτουν κατά προφανή
τρόπο σε επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και γ) να ενεργούν έρευνες στους
χώρους των Κοιν.Σ.Επ. και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των
παραβιάσεων. Οι έρευνες και οι έλεγχοι από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας διενεργούνται υπό τις εγγυήσεις του άρθρου
9 του Συντάγµατος και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή αποστέλλει στην αρµόδια Υπηρεσία τήρησης
του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπον και κατά περίπτωση
αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αναλυτικό δελτίο καταγεγραµµένων καταγγελιών µε τυχόν παραβάσεις των διατάξεων
του ν. 2251/ 1994 (Α’ 191) από Κοιν.Σ.Επ.. Οι ανωτέρω αρµόδιες
υπηρεσίες υποχρεούνται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να
εφαρµόσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου και να ενηµερώσουν σχετικά την αρµόδια Υπηρεσία
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.
3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, µε απόφαση του κατά
τόπον αρµόδιου Περιφερειάρχη, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος, πρόστιµο από πεντακόσια
(500,00) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται και ο
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο
Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας για χρονικό διάστηµα από ένα
(1) έως έξι (6) µήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής,
την οριστική διαγραφή της.
4. Αν η αρµόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου
14 διαπιστώσει ότι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιµοποιούν τις
ευνοϊκές ρυθµίσεις του άρθρου 10 µε σκοπό να αποκοµίσουν για
λογαριασµό των ιδίων ή για λογαριασµό άλλων παράνοµο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της
Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά µετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται µε απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου Περιφερειάρχη πρόστιµο σε
βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων
(5.000,00) ευρώ. Τα κριτήρια επιµέτρησης του προστίµου αυτού
ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 17.
5. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τα ποσά που εισπράττονται θα
αποδίδονται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.
6. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που
τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων µελών της
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Κοιν.Σ.Επ. από την κείµενη νοµοθεσία.
7. Αν Κοιν.Σ.Επ. που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής
Επιχειρηµατικότητας παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, ο αρµόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό ή να εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το
Μητρώο αυτό. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από
το Μητρώο κοινοποιείται στην αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταµεία.
Άρθρο 12
Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συµπράξεων
και Προγραµµατικές Συµφωνίες
1. Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται µεταξύ τους µε
αντικείµενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραµµάτων, χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, σύµφωνα µε τους καταστατικούς τους σκοπούς.
2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και καταρτίζεται σύµβαση συνεργασίας
µε ιδιωτικό συµφωνητικό.
3. Σε περίπτωση δηµιουργίας δικτύου οικονοµικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νοµική προσωπικότητα.
4. Οι Κοιν.Σ.Επ. µπορούν να συµπράττουν δηµιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισµούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις,
καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισµούς ή ευρωπαϊκούς οµίλους.
5. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συµβαλλόµενοι µπορούν να συνάπτουν
προγραµµατικές συµβάσεις µε αντισυµβαλλόµενους το Δηµόσιο
ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται
στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυµβαλλοµένων, τηρουµένων, κατά τα λοιπά, των αναφεροµένων στο άρθρο 100 του ν.
3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 13
Λύση και εκκαθάριση
1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα µέλη µειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά τον παρόντα νόµο. Επίσης λύεται, είτε σύµφωνα
µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 είτε λόγω τελεσίδικης
απόφασης του κατά τόπον αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου,
η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος
οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο
οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. και, όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη,
η Κοιν.Σ.Επ διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον
το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, µέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα χρέη και να τακτοποιήσουν τις
εκκρεµείς υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, η Κοιν.Σ.Επ.
αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ.. Με το πέρας της
εκκαθάρισης το υπόλοιπο δεν διανέµεται, αλλά διατίθεται στο
Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας. Το άρθρο 6 του παρόντος εφαρµόζεται αναλογικώς για τη λειτουργία των εκκαθαριστών.
3. Αν η Κοιν.Σ.Επ. διαγραφεί από το Μητρώο του άρθρου 14
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 11, λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση.
4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από τα οικεία Μητρώα.
Άρθρο 14

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας
1. Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας, στο εξής
Μητρώο, το οποίο είναι δηµόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση
σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο και
αποτελείται από τα εξής επί µέρους µητρώα:
α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται µε βάση
τον παρόντα νόµο και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του ν. 2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα
χρηµατοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 και απολαµβάνουν των
οικονοµικών κινήτρων και µέτρων στήριξης του άρθρου 10.
β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονοµίας, στο
οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάµενες νοµικές µορφές,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική
ωφέλεια µέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
ββ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτοµα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου,
γγ) εφαρµόζουν δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων,
δδ) έχουν αυτονοµία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους,
εε) προβλέπουν τη χρησιµοποίηση των κερδών τους για τους
καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα
περιορισµένης έκτασης διανοµής των κερδών αυτών,
στστ) λειτουργούν µε βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης,
ζζ) οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε µία
από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και
ηη) αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί
µια τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.
Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονοµίας που εγγράφονται στο Ειδικό
Μητρώο µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και να εντάσσονται στο ν.
3908/2011 (Α’ 8).
2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας.»
β) Στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 τηρείται το Γενικό Μητρώο της παραγράφου 1 του παρόντος νόµου και τα επί
µέρους µητρώα αυτού.
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 και µετά το εδάφιο «Των Διευθύνσεων και Τµηµάτων προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού» προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ειδικά στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κατανέµονται έξι (6) οργανικές
θέσεις από τις υφιστάµενες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ
Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.»
Άρθρο 15
Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης
της Κοινωνικής Οικονοµίας
Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωµάτωση των Αρχών της
EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» που έχει συσταθεί µε βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και την περίπτωση
ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 180691/7.2.2001
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
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και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, µετονοµάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία για την
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία». Υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συστάθηκε µε το π.δ. 475/1993 (Α’ 205) και µετονοµάστηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2224/ 1994 (Α’ 112), και είναι αρµόδια για το σχεδιασµό, το συντονισµό, την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής
Οικονοµίας.
Άρθρο 16
Δηµόσιες Συµβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς
1. Δηµόσιες Συµβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς είναι αυτές κατά
τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαµβάνουν υπόψη σηµαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης. Ενδεικτικά, ως τέτοια κριτήρια νοούνται: α) οι ευκαιρίες
απασχόλησης, β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, γ) η ισότητα ευκαιριών, δ) ο σχεδιασµός της προσβασιµότητας για όλους, ε) η συνεκτίµηση των κριτηρίων αειφορίας, στα
οποία περιλαµβάνονται θέµατα ηθικού εµπορίου και ζ) η ευρύτερη εκούσια συµµόρφωση µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη
(ΕΚΕ).
2. Για την εκπόνηση και εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου
Ενσωµάτωσης Πολιτικών Δηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, αρµόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. α) Συνιστάται εννεαµελής Διυπουργική Επιτροπή, η οποία
αποτελείται από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τον αναπληρωτή του.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τον
αναπληρωτή του.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, µε τον
αναπληρωτή του.
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, µε
τον αναπληρωτή του.
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρωτή του.
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τον αναπληρωτή του.
ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε τον αναπληρωτή του.
θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τον αναπληρωτή του.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα µέλη της Διυπουργικής Επιτροπής και δύο
από τα µέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται ως Πρόεδρος και
αναπληρωτής του.
4. Στη Διυπουργική Επιτροπή µπορεί να συµµετέχουν, αναλόγως του θέµατος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή
εκπρόσωποι άλλων φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα ή
εκπρόσωποι πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων ή επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών, εκπρόσωποι φορέων ευπαθών οµάδων
και ατόµων µε αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσµων ή ενώσεων ή
επιµελητηρίων που ορίζονται µε απόφαση του οικείου Συνδέσµου ή Επιµελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
5. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Τη γνωµοδότηση στο Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ενσωµάτωσης
Πολιτικών Δηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, το οποίο
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µέσα σε τέσσερις (4)
µήνες από την έναρξη της λειτουργίας της.
β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία
θα εφαρµοστούν κριτήρια Δηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής
Αναφοράς.

17239

γ) Την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων.
δ) Την εισήγηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νοµοθετικής ρύθµισης και τροποποίησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης
των αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή Δηµοσίων Συµβάσεων
Κοινωνικής Αναφοράς.
ε) Την εισήγηση για την εφαρµογή του άρθρου 18 του π.δ.
60/2007 (Α’ 64) και τους ειδικότερους όρους ανάθεσης συµβάσεων κοινωνικής αναφοράς ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων προσφορών από φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας.
στ) Την εισήγηση για την εφαρµογή της κοινωνικής ρήτρας
εκτέλεσης στις δηµόσιες συµβάσεις.
ζ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.
η) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και τους συναρµόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων σχετικά µε την προώθηση της
εφαρµογής των Δηµοσίων Συµβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.
Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των
επί µέρους Οµάδων Εργασίας που προβλέπεται ότι µπορεί να
συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
χωρίς αµοιβή.
6. Η γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε
έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τον αναπληρωτή του.
7. Η νοµική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε δύο µέλη
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα
και εναλλάσσονται αναλόγως του θέµατος.
Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται τα κριτήρια επιµέτρησης των προστίµων που προβλέπονται στο άρθρο
11.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Εσωτερικών δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι
παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να αναπροσαρµόζονται
τα ποσά των προστίµων που προβλέπονται στο άρθρο 11. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες του τρόπου είσπραξης και απόδοσης των ποσών των προστίµων της παραγράφου 5 του άρθρου 11.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ορίζεται η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου της εκκαθάρισης
της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας του
άρθρου 15, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας, κάθε λεπτοµέρεια
σχετική µε τη λειτουργία του, τεχνική ή µη, οι αρµοδιότητες του
Τµήµατος Κοινωνικής Οικονοµίας του άρθρου 14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νοµικών προσώπων που
εγγράφονται στα επί µέρους Μητρώα, οι προϋποθέσεις και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους σε αυτά,
οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η µορφή και το περιεχόµενο του προτυποποιηµένου καταστατικού της περίπτωσης β’
της παραγράφου 2 του άρθρου 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Τα ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια εγγραφής και πιστοποίησης των Κοιν.Σ.Επ. προσδιορίζονται µε βάση τις παραγράφους
2,3,4 και 5 του άρθρου 1 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
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λισης καθορίζονται θέµατα λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 16, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέµα για την πραγµατοποίηση του
έργου της.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίζονται τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 16.
Άρθρο 18
Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συµπράξεων για
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»
1. Δικαιούχοι πράξεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου
1 και του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 (Α' 267), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3840/2010 (Α' 53) και ισχύει, για: α) τη δράση 3
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της
κατηγορίας παρέµβασης 1 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών», β) τη δράση 1 «Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τοµέα της
κοινωνικής οικονοµίας για τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», της κατηγορίας παρέµβασης 2 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων οµάδων» του
Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωµάτωση του
συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και γ) τη δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»
της κατηγορίας παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού», ορίζονται νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
λειτουργούν µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
και καλούνται Αναπτυξιακές Συµπράξεις.
2. Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά
για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο
των συγκεκριµένων κατηγοριών παρέµβασης. Οι Αναπτυξιακές
Συµπράξεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια
µετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και σε
κάθε περίπτωση µέχρι την αποπληρωµή του υπολοίπου της
εγκριθείσας χρηµατοδότησης και την ολοκλήρωση των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Οι εταίροι της
Αναπτυξιακής Σύµπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές,
εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό τους.
3. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συµπράξεων µπορεί να είναι: α)
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, β) οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις
τους, γ) οι δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α'
87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του
ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) oι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων. Οι υπό
στοιχεία α’, β’ και γ’ φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές
εταίροι των Συµπράξεων.
Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις δεν µπορούν να αποτελούνται
από λιγότερους των τριών εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου,
άλλως δεν µπορούν να καταστούν δικαιούχοι κατά την έννοια της
παραγράφου 1.
4. Στην περίπτωση συµµετοχής τµηµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), ως εταίρων σε Αναπτυξιακή Σύµπραξη, η
οικονοµική διαχείριση των έργων τους ανατίθεται σε Ειδικούς
Λογαριασµούς που λειτουργούν στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
5. Κατά την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης, οι φορείς της παραγράφου 3 θα πρέπει να έχουν συνάψει
έγγραφη συµφωνία µε τη µορφή καταστατικού σύστασης της
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όµως να τηρηθούν
οι διατυπώσεις δηµοσιότητας του καταστατικού, που θα συνο-
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δεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των
συµµετεχόντων εταίρων. Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δηµοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης
ένταξης της πράξης. Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη αποκτά νοµική
προσωπικότητα σύµφωνα µε το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των σε εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων και συµπληρωµατικά
από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόµενα Α.Κ.. Στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύµπραξης πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.
6. Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συµπράξεων είναι το
Διοικητικό Συµβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ισάριθµα µε
τους εταίρους µέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα
αναπληρωµατικό µέλος για το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συµπράξεων
µπορεί να αντικατασταθεί από τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί.
Το Διοικητικό Συµβούλιο:
α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύµπραξης,
β) θεσπίζει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας,
γ) αποφασίζει για το µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης των
πράξεων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και
δ) είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα που δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο
καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των µελών
του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύµπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.
8. Ο Συντονιστής Εταίρος:
α) έχει το γενικό συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται
για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας
που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες εφόσον απαιτούνται,
γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία µε
την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
δ) µεριµνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγµατοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης
της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συµφωνήθηκαν µεταξύ τους,
ε) ενηµερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα
και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρµόδιων εθνικών οργάνων και των αρµόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στ) προετοιµάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηµατοδότησης
της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούµενα για την εξέλιξη της
υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,
ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο το µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύµπραξης µε σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης
αυτής και του αποτελέσµατος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νοµιµότητα και κανονικότητά τους,
η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,
θ) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της
πράξης, της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης
του φυσικού αντικειµένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα
δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο του
επιχειρησιακού προγράµµατος και τουλάχιστον µέχρι το έτος
2020, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. µε οµόφωνη απόφαση όλων των
µελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή
Εταίρου. Ο Διαχειριστής:
α) κατανέµει τη χρηµατοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο
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ανάλογα µε την εξέλιξη της υλοποίησής της,
β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασµού στον φορέα που
ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν.
3614/2007, όπως ισχύει,
γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν
θέση υπεύθυνης δήλωσης,
δ) πιστοποιεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των δαπανών της
πράξης και έχει την ευθύνη του Δηµοσίου Υπολόγου κατά τα
άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως κάθε φορά ισχύει.
10. Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση
ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάµενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασής του από νέο. Η αποχώρηση
και αντικατάσταση εταίρου γίνεται µε απόφαση που λαµβάνεται
µε την αυξηµένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των µελών του
Δ.Σ. και µετά από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και
αντικατάσταση εταίρου, η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ενηµερώνει το
φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, όπως αυτές απορρέουν από τις
κανονιστικές διατάξεις, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης και επέρχονται όλες οι εκ του νόµου προβλεπόµενες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των εταίρων δεν µπορεί να
υπολείπεται των τριών.
Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται µε την αυξηµένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των µελών του Δ.Σ. και σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και µόνο στην
περίπτωση που αποδεδειγµένα τίθεται σε κίνδυνο η οµαλή υλοποίηση του έργου.
11. Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηµατοδότηση και τη
διαχείριση των ανωτέρω δράσεων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των σε
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων, οι
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει,
καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθµισης.
12. Οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις
νόµιµες διατυπώσεις και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές µε τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών
πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν
από τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που συνεπάγονται τη διακοπή της χρηµατοδότησης ή τη µείωση του ύψους της και
απαιτούν την επιστροφή των παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης
υφίστανται για χρονικό διάστηµα τριών ετών µετά το κλείσιµο
του επιχειρησιακού προγράµµατος και τουλάχιστον µέχρι το
έτος 2020, δηλαδή και µετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, µε ειδική µνεία στο Καταστατικό της έγγραφο. Σε περίπτωση
που κάποιο από τα νοµικά πρόσωπα που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύµπραξη λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη και αντικατασταθεί από νέο µέλος ή το έργο του αναληφθεί από υφιστάµενους εταίρους, κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 10, τότε ο εταίρος που αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του δεύτερου, στο µέτρο που αυτό είναι δυνατόν κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης του αποχωρούντος µέλους, κατά τα ανωτέρω, που έχει ως συνέπεια την
ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νοµικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον µε τα λοιπά µέλη της αναπτυξιακής σύµπραξης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
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στικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του τυχόν συναρµόδιου κάθε φορά Υπουργού, ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
14. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του.
Άρθρο 19
1. Δικαιούχος του ΟΕΚ, στον οποίο κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου είτε έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το
στεγαστικό κεφάλαιο του ΟΕΚ για αποπεράτωση, επέκταση, αναµόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασµένο διαµέρισµα, µπορεί µε αίτησή
του να ζητήσει:
α) Εφόσον µέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής
του έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, την εξόφληση του ποσού αυτού, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ µε ποσοστό έκπτωσης 80% επί
των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ποσοστό
έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθµός των δόσεων
δεν µπορεί να είναι µικρότερος από έξι (6) και µεγαλύτερος από
είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η έκπτωση για τµηµατική καταβολή χορηγείται µετά την τακτική και εµπρόθεσµη καταβολή
όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσµης οφειλής, και το ποσό εκπίπτει από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει
λόγος έκπτωσης από το δικαίωµα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται µόνο δύο µη συνεχόµενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόµενο µήνα από τη
µη πληρωµή. Η επανάληψη µη καταβολής δόσης για τρίτη φορά
ή για δεύτερη συνεχόµενη ή η µη καταβολή της διπλάσιας
δόσης, κατά τα ως άνω, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθµιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθµισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθµιση της
τµηµατικής καταβολής της ληξιπρόθεσµης οφειλής αποτελεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται
κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση που έχει υπογραφεί.
β) Εφόσον η οφειλή του είναι ενήµερη ή έχει γίνει ρύθµιση
εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσµη οφειλή και υπολείπεται
άληκτο κεφάλαιο, την εφάπαξ εξόφληση αυτού µε ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόµενο κατά 3% για κάθε επόµενο έτος
προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, µετά την άθροιση των επί µέρους δόσεων.
γ) Εφόσον είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο του ΟΑΕΔ ως
άνεργος ή µακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις
αυτές, την αναστολή της πληρωµής των µηνιαίων δόσεων του
άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιµήκυνση της
διάρκειας αποπληρωµής των δόσεων αυτών, µε ανώτατο χρονικό
όριο αναστολής την 31η Δεκεµβρίου 2012. Αν επιπλέον έχει ληξιπρόθεσµη οφειλή, µπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθµιση της περίπτωσης α’.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΕΚ, καθορίζονται όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τρόπος και χρόνος
υπαγωγής δικαιούχων του ΟΕΚ σε ρύθµιση οφειλών, οι οποίες
εξυπηρετούνται από τράπεζες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά στη ρύθµιση αυτή.
3. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται µέχρι 30.12.2011 και αφορά στεγαστική παροχή αποκλειστικά από κεφάλαια του ΟΕΚ, η εξυπηρέτηση και η
παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Οργανισµού. Χρόνος υπολογισµού των ληξιπρόθεσµων
οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις
προαναφερόµενες ρυθµίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της
αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαµβάνουν τους τό-
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κους υπερηµερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιµα και τα λοιπά έξοδα. Η παράγραφος 1 αφορά τους δικαιούχους του ΟΕΚ οι οποίοι έτυχαν
στεγαστικής παροχής αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισµού, η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται
αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού.
4. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΟΕΚ,
εκδίδεται και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος καθορισµού του αριθµού των
δόσεων, υποβολής της αίτησης και καταβολής της οφειλής, η
διαδικασία για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 3 και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση τροποποιείται ή συµπληρώνεται κάθε διάταξη η οποία αφορά τον Κανονισµό
«περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του
ΟΕΚ» (υ.α. 30727/4815/4.8.1971, Β' 661).
Άρθρο 20
Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.
1902/1990 (Α' 138), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α’6) και
όπως η ανωτέρω περίπτωση προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3518/2006 (Α’272), προστίθενται υποπεριπτώσεις
ιι’έως ιηιη’ ως εξής:
«ιι) Γλυκογονίαση τύπου ιβ
ιαια) Έλλειψη Ορνιθο-Καρβαµυλο-Τρανσφεράσης
ιβιβ) Πνευµονική Υπέρταση
ιγιγ) Ιδιοπαθή Αιµολυτική Αναιµία - Θροµβοπενική Πορφύρα
ιδιδ) Νυχτερινή Παροξυσµική Αιµοσφαιρινουρία
ιειε) Χρόνια Νεφρική Νόσο ΧΝΝ (στάδιο 3 και 4)
ιστιστ) Οµόζυγη Μεσογειακή Αναιµία και Ενδιάµεση Μεσογειακή Αναιµία και Οµόζυγη Δρεπανοκυτταρική Αναιµία
ιζιζ) Νόσος Niemann - Pick τύπου C
ιηιη) Υπερφαινυλαλανιναιµία».
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί, µετά
από αίτησή τους, να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, τέσσερις συνολικά υπάλληλοι των εν λόγω Υπουργείων ή των εποπτευόµενων από αυτά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της
Γραµµατείας του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Η κατά τα ανωτέρω
απόσπαση λήγει µε τη λήξη της θητείας του Προέδρου.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την
οποία προέρχονται οι αποσπώµενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά
το χρόνο της απόσπασής τους, να λαµβάνουν, από τον φορέα
υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόµατα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους
θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων τους.
3. α. Η προθεσµία που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011 (Α’
113) παρατείνεται µέχρι 31.12.2011.
Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του
ν. 3918/2011 (Α’ 31).
β. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισµού µεταφέρονται σε αυτήν άτοµα από το διοικητικό, ιατρικό και υγειονοµικό
προσωπικό των εντασσόµενων φορέων του άρθρου 17, των
οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων των δήµων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση θ'
του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), καθώς και δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή, µε την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική
θέση, βαθµό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, µε συνεκτίµηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.»
γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν.

3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το διάστηµα µέχρι 31.12.2011 τη µισθοδοσία, τα
επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζηµιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το
προσωπικό, η δε δαπάνη συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα από
τους φορείς ποσά σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
27 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011. Για δε το προσωπικό που
υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα
έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζηµιώσεις, εξακολουθούν
να καταβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ανωτέρω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µέσα σε δυο
µήνες από την έγκριση του πρώτου προϋπολογισµού.
Τα προσωπικά µητρώα του µεταφερόµενου προσωπικού, εξακολουθούν να τηρούνται και να ενηµερώνονται, από τους φορείς
από τους οποίους προέρχονται, µέχρι την οριστική παραλαβή
τους από την αρµόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
δ. Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος
10 ως ακολούθως:
«10. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συστήνεται µία (1) θέση Νοµικού Συµβούλου, ο οποίος προσλαµβάνεται µε σχέση έµµισθης εντολής κατά
παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 1 και 3 και ο
οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης Νοµικών Υποθέσεων. Στην
ανωτέρω θέση του Νοµικού Συµβούλου διορίζεται δικηγόρος
παρ’ Αρείω Πάγω.»
ε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Έως την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία που δύναται να ξεκινήσει εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη λειτουργίας του, τα καθήκοντα αυτά
ασκούν οι προϊστάµενοι των εντασσόµενων υπηρεσιών µε απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταµένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση µε τα ουσιαστικά
τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταµένων, οι προϊστάµενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να
θεωρούνται προϊστάµενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊσταµένων, τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Διοικητή του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν
το αντίστοιχο µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης.»
στ. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν.
3918/2011 (Α’ 31), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του
άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στον ΟΓΑ, λογαριασµός µε την ονοµασία «Λογαριασµός
Παροχών σε Χρήµα», µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασµού είναι η χορήγηση παροχών σε
χρήµα στους ασφαλισµένους του Οργανισµού και στους εφεξής
εισερχόµενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών
σε χρήµα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ΟΓΑ, του
Κανονισµού Περίθαλψης Προσωπικού του ΟΓΑ και των άρθρων
7 και 16 παράγραφος 8 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως ισχύουν,
οι οποίες παραµένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές σε χρήµα
και µετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Οργανισµού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, οι δε ασφαλισµένοι του
λογαριασµού εξυπηρετούνται από τις υγειονοµικές επιτροπές
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Πόροι του λογαριασµού είναι:
αα) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας ΟΓΑ από εισφορές:
ααα) ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην
οποία κατατάσσονται οι ασφαλισµένοι και
ααβ) ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόµενης κράτησης για περίθαλψη των υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ.
ββ) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασµού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις
επί µέρους διατάξεις.»
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ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να µεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διοικητικό προσωπικό, που έχει υπηρετήσει σε υπηρεσίες όπως αυτές
αναφέρονται στην παράγραφο 1, περίπτωση Βα του άρθρου 23
του ν. 3918/2011 (Α’ 31) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ
και του ΟΓΑ, µε την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση,
κλάδο και βαθµό που κατέχει και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του νόµου αυτού.
η. Στο άρθρο 21 του ν. 3918/2011 προστίθεται περίπτωση ια’
ως εξής:
«ια. Ο Πρόεδρος µπορεί µε αποφάσεις του να αναθέτει στους
Αντιπροέδρους, καθώς και σε Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες.»
θ. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχουν τη δυνατότητα επιπλέον διαπραγµάτευσης µε φαρµακευτικές εταιρίες
για να πετύχουν µεγαλύτερη έκπτωση για κάθε φαρµακευτικό
σκεύασµα που συνταγογραφείται από γιατρό και αποζηµιώνεται
από τον οργανισµό.»
4.α. Η παράγραφος που προστέθηκε στο άρθρο 8 του ν.
3892/2010 (Α’ 189) µε την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν.
3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους ιατρούς, οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας µε το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), α) κατά τα άρθρα 24 και 25
του ν. 3232/2004 (Α’ 48) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε σχέση δηµοσίου δικαίου) και β) κατά τις διατάξεις
του β.δ. 18/1956 (Α’ 67) και της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του ν. 1666/1986 (Α’ 200) (ιατροί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου) και µεταφέρονται και θα ενταχθούν
στο συσταθέντα νέο φορέα, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισµός) σύµφωνα µε
τα άρθρα 17 και επόµενα του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3918/2011 (Α’
31), παρέχεται η δυνατότητα να προµηθευτούν από προµηθευτή
της επιλογής τους ένα φορητό υπολογιστή (laptop), µε τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή
του Ιδρύµατος, προκειµένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να
εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεµπτικά των ιατρικών
εξετάσεων. Με όµοια απόφαση του Διοικητή του Ιδρύµατος θα
προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησής της.
Με την παράδοση του τιµολογίου αγοράς από τους ως άνω
ιατρούς στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριµένου φορητού
υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς µετά από νόµιµο
έλεγχο, το ποσό που κατέβαλαν για την αγορά του συγκεκριµένου φορητού υπολογιστή (laptop) και µέχρι του συνολικού ποσού
των εξακοσίων (600) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΚΑΕ 0269 «λοιπές πρόσθετες παροχές».
Τα παραπάνω ποσά που θα καταβληθούν στους ιατρούς κατ’
εφαρµογή της παρούσας διάταξης δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία εισοδήµατος.»
β. Η διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) έχει εφαρµογή και για το Ταµείο Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ).
5.α. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α’ που συµπληρώνουν
µέχρι 30.6.2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), ως ηµεροµηνία µετάταξης στην
επόµενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 1.7.2011. Κατά τα
λοιπά έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην περίπτωση α’.»
β. Η παράγραφος 17 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των παραγράφων 14
και 15 ορίζεται η 1.7.2011.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του α.ν.
1846/1951, όπως ισχύει σήµερα, προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Προκειµένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγόνους
που συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος µε αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωµα σε σύνταξη παρατείνεται για το χρονικό διάστηµα µεταξύ του επόµενου της ενηλικίωσης µήνα και µέχρι το µήνα έναρξης του
ακαδηµαϊκού έτους.»
7.α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 1759/1988 (Α’ 50)
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η αληθινή έννοια του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.δ 4104/1960 ( Α’ 147), είναι ότι
οι προβλεπόµενες από αυτό προσαυξήσεις των συντάξεων για
παιδιά χορηγούνται µέχρι το χρόνο συµπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου,
όπως ισχύει.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 95/30/31.7.1973
(Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η καταβολή της απονεµηθείσης συντάξεως από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται κάθε µήνα, ή δίµηνο, ή τρίµηνο µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα.
Μηνιαία σύνταξη που προκαταβλήθηκε σε αποβιώσαντα εντός
µηνός ή διµήνου ή τριµήνου συνταξιούχο δεν αναζητείται.»
8.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α’ 165),
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 44 του v. 3986/2011 (A’ 152) και όπως νοείται µετά την
έναρξη ισχύος της παραγράφου 8 του άρθρου 63 του ν.
3996/2011 (Α’ 170), καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 (Α’ 152), εφαρµόζονται από 1.7.2011 για όσους είναι
ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύµφωνα µε τις παραγράφους
αυτές, από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
β. Ο περιορισµός του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), όπως ισχύει µετά την
τροποποίηση της παραγράφου αυτής µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011, εφαρµόζεται από 1.7.2011 για
όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
9.α. Το άρθρο 4 του Κανονισµού «Κατάσταση Προσωπικού
ΟΓΑ» όπως εγκρίθηκε δυνάµει της υπουργικής απόφασης
177647/8720/1961 (Β’ 320), και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκάστοτε προβλεπόµενες από τις διατάξεις του «Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» Υγειονοµικές Επιτροπές είναι αρµόδιες να
αποφαίνονται για τα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις
του παρόντος Κανονισµού θέµατα υγείας του οποιασδήποτε νοµικής κατάστασης, σχέσης και κατηγορίας προσωπικού του ΟΓΑ,
για το υπό πρόσληψη προσωπικό, ως και για την απόλυση υπαλλήλου για σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισµού.»
β. Τα άρθρα 54, 55, 56, 164, 165, 166 και 167 του ν. 3528/2007
(Α’ 26) έχουν εφαρµογή και στο προσωπικό του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
γ. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
δ. Στο άρθρο 2 του ν. 3050/2002 (Α’ 214) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (Α’ 151),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο Γ του άρθρου 46 του
ν. 3863/2010 (Α’ 115) εφαρµόζεται και για το Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).»
10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24
του ν. 3965/2011 (Α’ 113), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 9 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από
2.3.2011 και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου και του Ο.Π.Α.Δ., και για όλους τους εκκρε-
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µείς λογαριασµούς αυτών.»
11. Στο τέλος του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. οικ.
2/7029/0094/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 213) «Περί
κανονισµού παροχών του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ)», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 50 ως εξής:
«50. Η υγειονοµική περίθαλψη (νοσοκοµειακή, εξωνοσοκοµειακή, οδοντιατρική, φαρµακευτική) των τακτικών υπαλλήλων του
Βαρβακείου Ιδρύµατος που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς
και των µελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ), σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δηµοσίου
και για τα µέλη των οικογενειών αυτών.
Οι προβλεπόµενες υπέρ του ΟΠΑΔ εισφορές ασφαλισµένων
επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούµενων
περίθαλψης, µαζί µε την εργοδοτική εισφορά, παρακρατούνται
από τις αποδοχές και αποδίδονται στον ΟΠΑΔ, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του ν.
2768/1999 (Α’ 273), όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α’150).
Η ανωτέρω υγειονοµική περίθαλψη παρέχεται και σε όσους
υπαλλήλους του Ιδρύµατος συνταξιοδοτηθούν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του ΟΠΑΔ.
Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται από την πρώτη του επόµενου µήνα της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.»
12.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου
3 του άρθρου 44 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«η. Το προσωπικό του τ. Ταµείου Επικουρικής Ασφά- λισης
Προσωπικού ΕΥΔΑΠ που µεταφέρθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) και
υπηρετούσε την 5η Αυγούστου 2011 στη Διεύθυνση της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του ως άνω νόµου, µεταφέρεται στο
ΕΤΕΑΜ µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που
κατέχει.»
β. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α’ του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο, οι ενιαίες υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών του Ταµείου στεγάζονται στο κτίριο συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 του από 10 Μαΐου 1958 βασιλικού διατάγµατος (Περί Κανονισµού Διοικητικής Οργάνωσης
του ΤΣΑΥ) (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των Αντιπροσωπειών χορηγείται από το ΕΤΑΑ-Τοµείς Υγειονοµικών, ποσό κατ’
έτος στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, βάσει προϋπολογισµού, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ
µετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονοµικών.»
δ. Στο άρθρο 45 του π.δ. 266/1989 (Α’ 127) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. Στο Υποκατάστηµα Ασφαλισµένων του Τοµέα Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), που συστήθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 3655/2008, µπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι από το αυτοδίκαια αποσπασµένο προσωπικό της ΔΕΗ.»
ε. Η περίπτωση α’ του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του ν. 3586/2007 (Α’ 151), όπως αντικαταστάθηκε µε
την παράγραφο 4α του άρθρου 21 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) ασφαλισµένους και συνταξιούχους και».
13. Τα µέλη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.) αυξάνονται κατά δύο (2). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα προσόντα διορισµού
όλων των µελών της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρµογή και µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού των ως άνω µελών,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
διορίζονται χωρίς άλλη διαδικασία δύο (2) µέλη της Ε.Α.Α. µε θητεία όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών.
14. Η από 16.4.2010 σύµβαση παροχής υπηρεσιών µεταξύ του
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Ο.Α.Ε.Ε. και της εταιρίας µε την επωνυµία «Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.», η οποία αφορά στην αποστολή ταχυδροµικών
αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου και δεµάτων, καθώς και
οι κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής διενεργηθείσες πράξεις
και δαπάνες θεωρούνται νόµιµες.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α’ 130)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται η ρύθµιση οφειλών, οι οποίες: είτε α)
έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε
δόλο, από διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και
τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α’ 151).»
16. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α’ εξαιρούνται επίσης η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920.
Για τα νοµικά πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να καθορίζονται διαδικασίες επιλογής των
µελών και συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου, να ρυθµίζονται θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα.»
17.α. Για τους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ οι
οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης κατά το
άρθρο 48 του ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώµατος
συνέχισης αντίστοιχων προηγούµενων ρυθµίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιηµένης,
την 31.12.2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση
υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 µέχρι την 31.10.2011.
Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη
υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και είναι
συνεπείς µε τους όρους της ρύθµισης.
Δικαίωµα υπαγωγής µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για µία και µόνο φορά
και στους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ οι οποίοι
έχουν απωλέσει το δικαίωµα συνέχισης της ρύθµισης, κατά το
άρθρο 48 του ν. 3943/2011.
β. Δικαίωµα υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 παρέχεται και στους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κοινών και οικοδοµικοτεχνικών έργων ανεξάρτητα αν κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης απασχολούν ή όχι υπαλλήλους, µε κεφαλαιοποίηση των µέχρι 31.12.2010 οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών µετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίµων και λοιπών
εξόδων διοικητικής εκτέλεσης. Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής
στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011, υποβληθεί µέχρι την 31.10.2011
παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιηµένης οφειλής.
Το ποσό που θα καταβάλλεται σε µηνιαία βάση στην περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την
31.12.2010 κεφαλαιοποιηµένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό
αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ και 0,80% για οφειλές
άνω των 300.000,00 ευρώ.
γ. Ως προς την αναστολή λήψης αναγκαστικών µέτρων για το
χρονικό διάστηµα µέχρι 31.10.2011, ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011.
δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.
3943/2011.
18. Στο άρθρο 286 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων 40 έως και 44 της
παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρχίζει
από την 1η Ιουλίου 2012. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί από
1.1.2011, εν όψει της άσκησης των αρµοδιοτήτων που αναφέρο-
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νται στις ως άνω διατάξεις είναι ισχυρές και αναπτύσσουν όλες
τις έννοµες συνέπειες αυτών. »
19.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 11 του
άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ρευστοποίηση µέρους του ενεργητικού του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ.
και Α.Φ. και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δηµοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. πριν
από την ηµεροµηνία λήξης τους, προκειµένου να αποδοθούν σε
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. χρηµατικά ποσά σε εκτέλεση των οριζοµένων
στα προηγούµενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την
Τράπεζα της Ελλάδος.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.
3863/2010 (Α’ 115) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ΦΚΑ δύνανται µε αποφάσεις των Δ.Σ. τους να δίνουν εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ανταλλαγή ή αντικατάσταση των τίτλων αυτών µε άλλους τίτλους του Ελληνικού
Δηµοσίου, χωρίς αυτό να συνιστά κακή διαχείριση.»
20. Οι ασφαλισµένοι του Τοµέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται
στον Τοµέα για τις παροχές ασθενείας, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
21. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν.
3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού
είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»
22. Η παράγραφος 15 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται επίσης και άλλα σχετικά θέµατα και λεπτοµέρειες.»
23. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.
1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν.
3899/2010 και αφότου άρχισε να ισχύει αυτό, προστίθεται εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
"Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας", µε έδρα την Αθήνα.»
24. Καταργούνται η «Υπηρεσία Εργατικού Συµβούλου Βόννης»
και οι «Υπηρεσίες Εργατικού Ακολούθου Μονάχου, Φρανκφούρτης, Στουτγάρδης, Αµβούργου και Ντύσσελντορφ» του άρθρου
18 του π.δ. 368/1989 (Α’ 163), όπως έχει τροποποιηθεί µε το
άρθρο 11 του π.δ. 436/1991 (Α’ 159) και το άρθρο 1 του π.δ.
263/1997 (Α’ 190) και ισχύει σήµερα.
25.α. Η περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ.
152/1991 (Α’ 61), που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36
του ν. 2956/2001 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
« δ) Τµήµα Διαχείρισης της Πληροφόρησης.
Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διακίνηση του πληροφοριακού υλικού για τα θέµατα της εργασίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη και εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών µέσων για την
παρουσίαση και προβολή των θεµάτων αυτών στον παγκόσµιο
ιστό του διαδικτύου, στα πλαίσια, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της εγκαθίδρυσης της ηλεκτρονικής διοίκησης. Του Τµήµατος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή
ΤΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι
των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής, των κλάδων
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών.»
β. Το άρθρο 6 του π.δ. 152/1991 (Α’ 61), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του π.δ. 293/1992 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Προϊστάµενοι Οργανικών θέσεων
1. Της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Θετικών Επιστηµών.
2. Των Τµηµάτων: α) Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρµογών, β) Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης Εξοπλισµού και γ) Υποστήριξης Συστηµάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής
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προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών.»
26. Η παράγραφος 1B, που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), δυνάµει
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α’ 170),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1Β. Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος, της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά και Ελευσίνας και τα µέλη της οικογενείας τους,
που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) για
την περίοδο από 1.3.2009 µέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συµπλήρωσης ηµερών ασφάλισης.»
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των παραπάνω νοµοσχεδίων.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης – Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 15 Σεπτεµβρίου 2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
τρεις συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το
νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής ενηµερώνει ότι κατά
τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Καραθανασόπουλο Νικόλαο.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Ροντούλης
Αστέριος, µε παρόµοια επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση
του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βορίδης Μαυρουδής.
Τέλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου
ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Δηµήτριος Κουσελάς, Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, επί δεκαπέντε λεπτά.
Ορίστε, κ. Κουσελά, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά στη σηµερινή χρονική συγκυρία το νοµοσχέδιο που έχω την τιµή να εισηγούµαι αποκτά
κοµβική σηµασία για τη χώρα µας και την Ευρωζώνη. Βασικός
του στόχος είναι η αναγκαία παραπέρα θωράκιση, αλλά και η
στήριξη του τραπεζικού συστήµατος, θωράκιση που γίνεται
πράξη µε την ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και ελέγχου του
τραπεζικού συστήµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να διασφαλιστούν πλήρως και µε τον πιο αποτελεσµατικό
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τρόπο τα συµφέροντα των καταθετών, αλλά και η γενικότερη
αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος.
Παράλληλα, εισάγονται για πρώτη φορά συγκεκριµένα µέτρα
εξυγίανσης, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση της
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας απέναντι στους σοβαρούς
συστηµικούς κινδύνους µιας ευρύτερης κρίσης στην Ευρωζώνη,
αλλά και διεθνώς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι καθήκον της
Κυβέρνησης, όλων µας, ολόκληρου του πολιτικού συστήµατος,
να λειτουργήσουµε υπεύθυνα και µε πλήρη επίγνωση της σηµερινής κατάστασης, των προκλήσεων και των κινδύνων που αυτή
συνεπάγεται για τη χώρα µας και την Ευρωζώνη και να πάρουµε
ουσιαστικές αποφάσεις, γι’ αυτά τα ζητήµατα ούτως ώστε να
εµπνεύσουµε ασφάλεια και σιγουριά στους πολίτες, στους καταθέτες, στους καταναλωτές, αλλά και τους επιχειρηµατίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η εδώ προτεινόµενη περαιτέρω αυστηροποίηση της εποπτείας, αλλά και των δυνατοτήτων
παρέµβασης που δίνει το νοµοσχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την άµεση και επαρκή εξεύρεση λύσεων στα όποια προβλήµατα κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών µε την αξιοποίηση όπου και εφόσον χρειαστεί του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, που ήδη, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει συγκροτηθεί και στη χώρα µας.
Οι θεσπιζόµενες ρυθµίσεις λαµβάνουν υπ’ όψιν ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων της Γερµανίας, της Ολλανδίας, του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, καθώς και τα µέχρι στιγµής γνωστά αποτελέσµατα της σχετικής διαβούλευσης που έγινε
για το ζήτηµα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε
σχέδιο ευρωπαϊκής οδηγίας εντός του τρέχοντος έτους.
Ουσιαστικά, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, στήνετε
ένα σύγχρονο και πολύπλευρο δίχτυ θωράκισης του τραπεζικού
µας συστήµατος, των καταθέσεων και τελικά της οικονοµίας της
χώρας µας, απέναντι στις επιθέσεις των αγορών και στα ευρύτερα προβλήµατα που δηµιουργούνται σήµερα στο τραπεζικό
σύστηµα. Το δίχτυ αυτό είναι απαραίτητο, µέχρις ότου οι τράπεζες αποκτήσουν οµαλή πρόσβαση στις αγορές, για να µπορέσουν να διοχετεύσουν επαρκή ρευστότητα στην πραγµατική
οικονοµία που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη.
Με αυτές τις παραδοχές, το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα βήµα
εκσυγχρονισµού του τραπεζικού συστήµατος µε καθαρούς κανόνες και ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στην
εποπτεία, τη ρύθµιση, αλλά και την εξυγίανση. Για τα θέµατα
αυτά έχουν εγερθεί κάποιες ενστάσεις από τις τράπεζες που ζητούν τον προσδιορισµό σαφέστερων κριτηρίων και προϋποθέσεων για την προληπτική παρέµβαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ο Υπουργός έχει επιφυλαχθεί να τεθούν σαφέστερα
κριτήρια, ειδικά για τις προστιθέµενες νέες προληπτικές αρµοδιότητες και τις παρεµβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου να υπάρχει η αναγκαία ασφάλεια δικαίου και η
αποσαφήνιση των προθέσεων του νοµοθέτη.
Οι αιτούµενες ωστόσο εξειδικεύσεις –να το υπογραµµίσω
αυτό- δεν µπορούν, υπό από τις σηµερινές συνθήκες, που είναι
ιδιαίτερα ρευστές, παρά να έχουν ένα ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να φθάνουν στο άλλο
άκρο, να δένουν τα χέρια της εποπτικής αρχής απέναντι σε καταστάσεις που χρήζουν άµεσης και αποφασιστικής παρέµβασης.
Σε µια τόσο ευαίσθητη περίοδο, οι παρεµβάσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος πρέπει να είναι ευέλικτες, ταχύτατες και αποτελεσµατικές. Δηλαδή να µην προσκρούουν σε νοµικίστικα, διαδικαστικά ή σε κάθε λογής εµπόδια, που ενδεχόµενα να προτάξουν
τα ιδιαιτέρως έµπειρα νοµικά τµήµατα κάποιων προβληµατικών
τραπεζών, προκειµένου οι διοικήσεις τους να αποφύγουν τον
έλεγχο ή τη συµµόρφωση. Πόσω µάλλον οι τράπεζες στηρίζονται, σχεδόν στο σύνολό τους, µε ευρύτατες δηµόσιες ενισχύσεις και εγγυήσεις. Σε κάθε περίπτωση, προέχει η διασφάλιση
των καταθετών αλλά και της συνολικής σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος.
Για όσους τυχόν ανησυχούν ότι δροµολογείται επανακρατικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, µέσω του Ταµείου Χρηµα-
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τοπιστωτικής Σταθερότητας ή των νέων παρεµβάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, θέλω εδώ να υπογραµµίσω ότι η Τράπεζα
της Ελλάδος, δεν αποτελεί το «µακρύ βραχίονα του κράτους».
Είναι, θα έλεγα, µακρύ χέρι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.
Δεύτερον, διευκρινίζεται ότι η υπαγωγή υπό κρατικό έλεγχο
κάποιων τραπεζών, όπου και εφόσον χρειαστεί, θα είναι προσωρινή.
Το κράτος θα συµµετάσχει µόνο εάν οι µέτοχοι ή άλλοι κεφαλαιούχοι δεν προθυµοποιηθούν να βάλουν τα αναγκαία κεφάλαια
για την απαιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, και θέλω να το τονίσω αυτό, για διάσωση των υφιστάµενων µετόχων µε τα χρήµατα των φορολογούµενων. Είναι δανεικές ενισχύσεις από το µηχανισµό στήριξης.
Πρόκειται για διάσωση και εξυγίανση των τραπεζών σαν οικονοµικών οντοτήτων και κατ’ επέκταση του τραπεζικού συστήµατος,
χωρίς το οποίο καµµία σύγχρονη οικονοµία δεν µπορεί να ελπίζει
σε ανασύνταξη και ανάπτυξη.
Παράλληλα, µε το νοµοσχέδιο αυτό κυρώνεται, βάσει του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η Σύµβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, του EFSF, και οι
τροποποιήσεις που ακολούθησαν µέχρι σήµερα σύµφωνα µε τις
αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011 και ορίζονται ταυτόχρονα οι χρόνοι ισχύος τους. Με
βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις της αντίστοιχης ΣύµβασηςΠλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας έχει πλέον στη διάθεσή του τρία πολύ σηµαντικά εργαλεία.
Πρώτον, θα µπορεί να διασώζει τράπεζες. Η ανακεφαλοποίησή
τους θα επιτυγχάνεται έµµεσα µέσω χορήγησης δανείου σε
χώρα που πλήττεται από τραπεζική κρίση. Η χώρα µας, θα αξιοποιεί τέτοιες ενισχύσεις µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας που θεσπίστηκε µε το πρώτο µνηµόνιο του προγράµµατος στήριξης. Δεύτερον, θα µπορεί να αγοράζει οµόλογα
υπερχρεωµένων χωρών τόσο στην πρωτογενή, όσο πλέον και
στη δευτερογενή αγορά, τα οποία θα µπορούν να διατηρούνται
µέχρι το τέλος της διάρκειάς τους ή να πωλούνται νωρίτερα. Τρίτον, θα µπορεί να βοηθά µε προληπτικά δάνεια, στην περίπτωση
που µια χώρα δέχεται πιέσεις από τις χρηµαταγορές.
Αυτά τα νέα εργαλεία είναι πολύ σηµαντικά, αρκεί να σκεφτεί
κανείς πως όταν πριν δυο χρόνια η χώρα µας βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης και των επιθέσεων των αγορών, όχι µόνο δεν
υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες αλλά ήταν µάλλον αδιανόητο πως
θα µπορούσαν ποτέ να υπάρξουν τέτοια εργαλεία αµοιβαίας εγγύησης και στήριξης στην Ευρωζώνη.
Ο νέος ρόλος του EFSF αποτελεί στην ουσία την απάντηση
της Ευρωζώνης, δυστυχώς, αρκετά καθυστερηµένα, στις αλλεπάλληλες πιέσεις που ασκούν στη χώρα µας και συνολικότερα
στην Ευρωζώνη οι λεγόµενες αγορές. Είναι µια απάντηση, που
βασίζεται ωστόσο σε δύσκολες και λεπτές ισορροπίες και αυτό
το βλέπουµε καθηµερινά µεταξύ των εταίρων, αλλά και στο εσωτερικό κάθε χώρας-µέλους.
Η όσο γίνεται ταχύτερη υιοθέτηση από τα εθνικά κοινοβούλια
των χωρών-µελών της Ευρωζώνης και η ενεργοποίηση αυτού του
µηχανισµού, έχει κρίσιµη σηµασία για την εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος στήριξης και τη λήψη του νέου πακέτου ενισχύσεων για τη χώρα µας, ενός πακέτου, που δεν θα δώσει,
απλά µια ανάσα αλλά θα ανοίξει νέες δυνατότητες για την αντιµετώπιση του δηµόσιου χρέους και την ανάταξη της οικονοµίας
µας.
Βασική προϋπόθεση, βέβαια, για όλα αυτά είναι η τήρηση των
συµφωνηθέντων στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Δεν πρέπει και θέλω να το υπογραµµίσω αυτό- να δώσουµε λαβή ή άλλοθι
σε όσους ήδη επιχειρούν να ακυρώσουν ή να υπονοµεύσουν τη
Συµφωνία της 21ης Ιουλίου.
Η Συµφωνία της 21ης Ιουλίου αποτελεί ένα ορόσηµο για τη
χώρα µας και είναι εγγύηση για την από δω και πέρα πορεία.
Μόνο έτσι αποµακρύνεται ο κίνδυνος να βιώσει η χώρα και ο
λαός µας τις καταστροφικές συνέπειες µιας χρεωκοπίας, που
απειλεί να µας γυρίσει δεκαετίες πίσω, µηδενίζοντας κατακτήσεις ολόκληρων γενιών, τους κόπους, αλλά και τις µεγάλες θυσίες του λαού µας, για να βγούµε από το τούνελ µιας
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πολύπλευρης κρίσης χρέους, δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, κρίσης αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας, που θα έλεγα ότι είναι
προϊόν χρόνιων αστοχιών αλλά και παραλείψεων.
Η επικύρωση του EFSF έχει, όµως, κρίσιµη σηµασία για τη γενικότερη ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις,
όπως αυτή που µαστίζει σήµερα ολόκληρη την Ευρώπη και η
οποία δεν είναι, όπως ορισµένοι βολικά θα ήθελαν να την εµφανίσουν, µόνο θέµα ή πρόβληµα ελληνικό.
Ειδικά στη φάση που βρισκόµαστε σήµερα, προϋπόθεση για
να ξεφύγουµε από τη διπλή παγίδα της ύφεσης και της ανεργίας,
προϋπόθεση για να µπορέσουµε να βελτιώσουµε τη στήριξη και
τη ρευστότητα της πραγµατικής οικονοµίας, είναι να επικυρωθούν απ’ όλα τα εθνικά κοινοβούλια και να εφαρµοστούν χωρίς
κακοφωνίες, προβλήµατα ή καθυστερήσεις από τους εταίρους
µας, οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου για το νέο σχήµα στήριξης
της χώρας και για το νέο ρόλο του EFSF, τον οποίον καλούµαστε
να κυρώσουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Πρέπει όλα αυτά να ενεργοποιηθούν το ταχύτερο, ώστε να σταµατήσει η διεθνής σπέκουλα και οι αφόρητες πιέσεις που δέχεται το τελευταίο χρονικό
διάστηµα η χώρα µας, για να υπάρξει αίσθηµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και προοπτικής για τους επενδυτές, τους καταθέτες
και πάνω απ’ όλα για τους πολίτες αυτής της χώρας.
Πιστεύω ότι δεν έχουµε σήµερα κανένα περιθώριο να διακινδυνεύσουµε µε ολιγωρίες, υπαναχωρήσεις ή αστοχίες, την υπογραφή και την υλοποίηση της συµφωνίας της 21ης Ιουλίου, µιας
συµφωνίας που βάζει σε τάξη τις δανειακές ανάγκες της χώρας
για τα επόµενα είκοσι µε τριάντα χρόνια, καθιστά πάνω απ’ όλα
διαχειρίσιµο το δηµόσιο χρέος, εξασφαλίζει χαµηλό επιτόκιο, ιδιαίτερα σηµαντική περίοδο χάριτος και µείωση του χρέους µε τη
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, µιας συµφωνίας, που παρέχει
στη χώρα µας ένα νέο πακέτο στήριξης ύψους 109 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πέραν, των 110 δισεκατοµµυρίων του πρώτου πακέτου στήριξης. Μιας συµφωνίας, που προβλέπει τη συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα µε την επιµήκυνση ή την ανταλλαγή οµολόγων για την περίοδο από το 2011 µέχρι το 2020, µέσα από µία
σύνθετη διεθνή χρηµατοπιστωτική διαδικασία που κινητοποιεί κεφάλαια τα οποία υπερβαίνουν τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Η συµφωνία της 21ης Ιουλίου και ο νέος ρόλος του EFSF, είναι
αναγκαία για τη θωράκιση και της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.
Τα µεγέθη της Ελλάδας από µόνα τους µπορεί να µην την καθιστούν τη «µοιραία χώρα» για την επιβίωση και το µέλλον του
ευρώ. Όµως, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πείσει ότι µπορεί να
λύσει αποτελεσµατικά το ελληνικό πρόβληµα, δεν θα µπορεί να
πείσει ότι είναι ικανή να λύσει ούτε το δικό της δοµικό πρόβληµα
και την ευρύτερη κρίση που απειλεί τις χώρες-µέλη. Γι’ αυτό και
η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος-µέλος και πάνω απ’ όλα εµείς,
οφείλουµε να υπερασπιστούµε τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου,
αποφάσεις ζωτικές για την αξιοπιστία της απέναντι στις διεθνείς
αγορές, αν όχι για το γενικότερο µέλλον και την προοπτική της.
Η Κυβέρνηση, παίρνει ήδη και µε αυτό το νοµοσχέδιο τα κατάλληλα µέτρα, για να έχουµε σταθερότητα και πολλαπλή εγγύηση
ευστάθειας στο τραπεζικό µας σύστηµα που είναι αναπόσπαστο
κοµµάτι του ευρωσυστήµατος.
Στη σηµερινή πρωτόγνωρα απαιτητική και εξαιρετικά δύσκολη
συγκυρία για τη χώρα µας, πρέπει να είµαστε ενωµένοι, ψύχραιµοι και προσηλωµένοι στην επίτευξη των στόχων µας. Αυτός είναι
ο µόνος τρόπος για να πάψουµε να θεωρούµεθα ο εύκολος στόχος, ο αποδιοποµπαίος τράγος για κάθε πρόβληµα της Ευρώπης, για κάθε πρόβληµα, ακόµα και εσωτερικό, των εταίρων µας
αποκτώντας µυθικές διαστάσεις πολύ µεγαλύτερες του πραγµατικού οικονοµικού µεγέθους της χώρας και των ευθυνών της για
την ευρύτερη συστηµική κρίση της Ευρωζώνης και της παγκόσµιας οικονοµίας. Πρέπει να δείξουµε σε κάθε κατεύθυνση, πως
η χώρα µας ναι µεν έχει πρόβληµα που απαιτεί ολοκληρωµένη
διευθέτηση και λύση αλλά δεν είναι αυτή το µείζον πρόβληµα της
Ευρωζώνης και της παγκόσµιας οικονοµίας στην παρούσα κρίση.
Με αυτές τις σκέψεις και σ’ αυτό το πλαίσιο, σας καλώ να ψηφίσετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο εισηγη-

17247

τής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα οικονοµικής και κοινωνικής
κατάρρευσης. Η εξέλιξη οφείλεται στις επί µακρόν εγγενείς και
ευρωπαϊκές αδυναµίες, αλλά κυρίως στις εσφαλµένες επιλογές
της Κυβέρνησης και στη λανθασµένη θεραπευτική αγωγή για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Η Κυβέρνηση όµως, συνεχώς αποδεικνύει ότι έχει έλλειµµα
πολιτικού θάρρους, ενώ διαθέτει πλεόνασµα αµετροέπειας, αλαζονείας και πολιτικού θράσους. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες της,
τις επιρρίπτει στα πολιτικά κόµµατα, στους δηµοσιογράφους,
στους ακαδηµαϊκούς, στους επιχειρηµατίες και εν γένει στους
πολίτες οι οποίοι διατυπώνουν διαφορετική άποψη από την Κυβέρνηση.
Η κατ’ εξοχήν και διαχρονικά θορυβοποιός πολιτική παράταξη
της χώρας, θέλει να επιβάλλει τη σιωπή. Αυτή η επιβολή σιωπής
όµως θυµίζει άλλες εποχές και άλλα καθεστώτα. Συγκεκριµένα
παραδείγµατα; Οι πρακτικές της σε σχέση µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή και το γραφείο προϋπολογισµού της Βουλής.
Η Κυβέρνηση, θεωρεί έγκληµα το γεγονός ότι µέλη της καταγγέλλουν εσκεµµένη διόγκωση του ελλείµµατος του έτους 2009
και αναδεικνύουν το σηµερινό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό της
χώρας και τα καρατοµεί. Όµως η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα
πρέπει να κατανοήσει ότι η «σιωπή των αµνών» δεν βοηθάει τη
χώρα και η προσπάθεια να την επιβάλλει επί µακρόν είναι ατελέσφορη.
Τα θέµατα είναι εξαιρετικά σοβαρά, αφού καθορίζουν τη διαδροµή της χώρας και πρέπει ολόπλευρα να διερευνηθούν. Η
αλήθεια, εν τέλει, θα αποκαλυφθεί.
Εµείς, από τα τέλη του 2009, επισηµάναµε ότι ηγετικοί κύκλοι
της Κυβέρνησης υλοποιούσαν τον κρυφό σχεδιασµό τους. Μεταξύ άλλων ενδεικτικά µαταίωσαν ώριµες δηµόσιες πράξεις του
2009, µετέφεραν εισπράξεις του 2009 στο 2010, µετέτρεψαν
πληρωµές του 2010 στο 2009, έχασαν κάθε έλεγχο στα έσοδα,
άργησαν να πάρουν µέτρα, ενσωµάτωσαν στα ελλείµµατα και
στα χρέη εγγυήσεις των ΔΕΚΟ, κάτι που παραδέχεται και ο
πρώην Υπουργός Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ κ. Χριστοδουλάκης,
ο οποίος αναφέρει ότι άλλες χώρες δεν περιελάµβαναν τις εγγυήσεις των ΔΕΚΟ στο κρατικό χρέος. Αυτό είναι κάτι που επισηµαίνει και ο κ. Στουρνάρας στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Σήµερα υπάρχουν αντίστοιχες σχετικές καταγγελίες από µέλη
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία µε τροπολογία στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου παύονται.
Η Κυβέρνηση όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέρει µεγάλη ευθύνη και για τη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας. Τα
αρνητικά αποτελέσµατα των χειρισµών της είναι απτά, είναι µετρήσιµα.
Η ύφεση είναι µεγάλη, πολύ βαθύτερη από τις αρχικές και τις
πρόσφατες εκτιµήσεις και παρατεταµένη. Το εσωτερικό χρέος
δηµιουργεί ασφυξία στην αγορά. Η ανεργία διογκώνεται δραµατικά. Η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας επιδεινώνεται. Το κόστος δανεισµού έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι δεν επιτυγχάνονται, τα έσοδα καταρρέουν, οι πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
βουλιάζει, το έλλειµµα διογκώνεται.
Ενδεικτικά το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης είναι αυξηµένο κατά 22% το πρώτο οκτάµηνο του έτους, σε σχέση µε την
αντίστοιχη περσινή περίοδο, έναντι ετήσιας πρόβλεψης για µείωση κατά 4%. Πρόκειται συνεπώς για πραγµατικό δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό.
Χρειάστηκαν µάλιστα απανωτές συνεδριάσεις των κυβερνητικών οργάνων, για να επιβεβαιωθεί η αποτυχία και τα αδιέξοδα
της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής, τόσο στην
έµπνευση όσο και στην εκτέλεση, τόσο στην επίτευξη της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής όσο και στην υλοποίηση
των διαρθρωτικών αλλαγών.
Έτσι, σήµερα η Κυβέρνηση αναγκάζεται να αναλάβει νέες δεσµεύσεις, να προσθέσει νέους κεφαλικούς φόρους, να επιβάλλει
ειδικό τέλος στα ακίνητα. Ο νέος όµως έκτος φόρος στα ακίνητα,
πρώτον αναδεικνύει την αναξιοπιστία της Κυβέρνησης, αφού ο
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ίδιος Υπουργός Οικονοµικών πριν από δύο µήνες έλεγε ότι το
ακίνητο είναι ήδη πολύ επιβαρυµένο και οι λογαριασµοί της ΔΕΗ
δεν είναι ο µοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους.
Δεύτερον, θα «αφυδατώσει» πλήρως την ήδη στεγνή αγορά
και θα βαθύνει και άλλο την ύφεση.
Τρίτον, θα αποδειχθεί οικονοµικά αναποτελεσµατικός, αφού
σύµφωνα και µε την Τράπεζα της Ελλάδος, η περαιτέρω αύξηση
της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουµένων θα
οδηγήσει σε µείωση αντί για αύξηση των εσόδων.
Τέταρτον, καταδεικνύει την αδυναµία της Κυβέρνησης να
αντλήσει ισοδύναµα ποσά, τόσο από το σκέλος των δαπανών,
όπου αυτές είναι σηµαντικά αυξηµένες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό, όσο και στο σκέλος των εσόδων, όπου αδυνατεί να
εισπράξει το ΕΤΑΚ του 2009 και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
του 2010 και του 2011.
Πέµπτον, επιβεβαιώνει τον πανικό της Κυβέρνησης, αφού περιλαµβάνει πολύ υψηλότερους από τις αρχικές ανακοινώσεις συντελεστές, ενώ ακόµα και ο µειωτικός συντελεστής παλαιότητας
εφαρµόζεται αντίστροφα, ως αυξητικός συντελεστής νεότητας,
ώστε να επιβαρύνονται όσοι κατέχουν νεότερα ακίνητα και όχι
να ελαφρύνονται εκείνοι που διαθέτουν παλαιότερα.
Και γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαµβάνεται αυτό το
µέτρο; Για να επιτευχθούν, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 2011 και για να µπορέσουµε να έχουµε
ένα µικρό πρωτογενές πλεόνασµα το 2012. Η Κυβέρνηση όµως,
πρώτον, αποκρύπτει ότι σήµερα το πρωτογενές έλλειµµα είναι
αυξηµένο έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και σηµαντικά υψηλότερο απ’ αυτό που έχετε προϋπολογίσει για όλο το
έτος.
Δεύτερον, αγνοεί ότι η όποια µείωσή του θα οφείλεται σε
«µέτρα µίας χρήσης», “one off”, όπως είναι το τέλος των ακινήτων και οι έκτακτες εισφορές νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επιλογές που δεν εξασφαλίζουν βιώσιµη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Τρίτον -και πολύ σηµαντικό- λησµονεί τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της Κυβέρνησης ύψους 6,5 δισ. Ευρώ, που έχουν συσσωρευθεί την τελευταία διετία, 80% το 2010 και 20% το 2011,
δηλαδή 6,5 δισ. επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, η εξόφληση των
οποίων θα επιδράσει αρνητικά και ανοδικά στις πρωτογενείς δαπάνες. Κρύβει, συνεπώς, η Κυβέρνηση το έλλειµµα κάτω από το
χαλί.
Τέταρτον, αγνοεί ότι σε µία χώρα όπως είναι η Ελλάδα, χώρα
µε υψηλούς τόκους, τεράστιο χρέος και βαθιά ύφεση, δεν αρκούν τα µικρά πρωτογενή πλεονάσµατα, για να αντιµετωπίσουµε
το ύψος και τη δυναµική του δηµοσίου χρέους, αλλά τουλάχιστον οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί.
Το ζητούµενο συνεπώς σήµερα είναι εγχώριες πολιτικές και
κοινωνικές δυνάµεις µε συνέπεια, συντεταγµένα και αποφασιστικά να εντείνουµε την προσπάθεια για δηµοσιονοµική εξυγίανση, πειθαρχία και ανάταξη της οικονοµίας, σταθεροί στους
στόχους, αλλά προσανατολισµένοι στην άµεση επανεκκίνηση της
οικονοµίας και οι εταίροι µας να εφαρµόσουν πρακτικές κοινωνικής αλληλεγγύης. Μόνο τότε το παίγνιο θα καταστεί θετικού
αθροίσµατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται η Σύµβαση-Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, του
EFSF, την οποία κυρώνουµε σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι όλο αυτό το
χρονικό διάστηµα από το πρώτο Πλαίσιο µέχρι και την τελευταία
τροποποίησή του η Ευρώπη αντιµετώπισε την κρίση χρέους
στους κόλπους της διστακτικά, συµβιβαστικά, µε ηµίµετρα, επιδεικνύοντας αργά αντανακλαστικά. Σήµερα συνειδητοποιεί ότι
αυτή η κρίση είναι συστηµική και απειλεί την ίδια τη βιωσιµότητα
του κοινού νοµίσµατος. Αναγκάστηκε, συνεπώς, αν και καθυστερηµένα, έστω και συµβιβαστικά, να προβεί στις διορθωτικές αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, να βελτιώσει τους όρους δανεισµού και
να διευρύνει την ευελιξία του Μηχανισµού Στήριξης, του EFSF,
αποφάσεις σηµαντικές και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη
και τις οποίες υποστηρίζουµε, παρά το γεγονός ότι θεωρούµε
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αναγκαία και τη χρηµατική ενίσχυση του Ταµείου, ώστε αυτό να
καταστεί αξιόπιστο από τις αγορές. Διότι µε την αναγκαία ευελιξία που του προσέδωσαν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις
το Ταµείο πλησιάζει στα χρηµατοδοτικά του όρια, όρια που τεστάρονται στην περίπτωση αρκετών µεγαλύτερων ευρωπαϊκών
χωρών.
Διαφωνούµε όµως και µε την ενσωµάτωση στο κείµενο της
21ης Ιουλίου της πρόβλεψης για παροχή εγγυήσεων, εγγυήσεις
οι οποίες, σύµφωνα µε την τροπολογία που έχει κατατεθεί στο
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, θα παρέχονται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Οργανισµό Διαχείρισης
Χρέους.
Τα µεταγενέστερα της ευρωπαϊκής απόφασης γεγονότα και η
ατυχής διµερής Συµφωνία Ελλάδας και Φινλανδίας, επιβεβαιώνουν τις ενστάσεις που έχουµε διατυπώσει. Ο Υπουργός Οικονοµικών άνοιξε ο ίδιος το «κουτί της Πανδώρας». Δηµιουργήθηκε
έτσι προηγούµενο και για µια σειρά από χώρες που θέλουν ίση
µεταχείριση, αλλά όχι εγγυήσεις. Και έτσι αναγκάστηκε να ζητήσει από τα κοινοτικά όργανα να το κλείσουν αυτό το κουτί, δηµιουργώντας ουσιαστικό πρόβληµα στην πορεία υλοποίησης των
ευρωπαϊκών αποφάσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου επιχειρείται επίσης, η ενδυνάµωση του πλαισίου εποπτείας, ελέγχου και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Είναι
γεγονός ότι η εύρυθµη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος
αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική κατανοµή των οικονοµικών πόρων.
Σήµερα όµως, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εξαιτίας, κυρίως, της κυβερνητικής ανεπάρκειας, βρίσκεται αντιµέτωπο µε
πολλές, µεγάλες και διευρυνόµενες προκλήσεις. Προκλήσεις
που απορρέουν από την επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης, από τις συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας και αξιολόγησης των τραπεζών, αποτέλεσµα των
αντίστοιχων υποβαθµίσεων της χώρας, από τον αποκλεισµό των
πιστωτικών ιδρυµάτων από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων, από τη συρρίκνωση του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης µε
τον περιορισµό τόσο της ζήτησης, όσο και της προσφοράς τραπεζικών πιστώσεων, από την χειροτέρευση της ποιότητας του
δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιτίας
της βίαιης και µεγάλης επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, από την έντονη και συνεχή εκροή καταθέσεων λόγω της οικονοµικής αβεβαιότητας και
των κυβερνητικών παλινωδιών.
Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν ορατές και δυσµενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσµατικότητα, στην ποιότητα χαρτοφυλακίου των ελληνικών
τραπεζών. Και αυτές, εν αναµονή της αποτίµησης των ζηµιών
που θα υποστούν οι τράπεζες από τη συµµετοχή τους στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αλλά και του διαγνωστικού
ελέγχου που πραγµατοποιείται στα δανειακά χαρτοφυλάκια
τους. Έλεγχος τη χρονική στιγµή που νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξαιτίας της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής πνίγονται
από ρευστότητα και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.
Αυτή η εικόνα επιτάσσει την ανάγκη συνετής και διορατικής
διαχείρισης της κατάστασης, τόσο από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
όσο και από την πολιτεία: Πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τη φύση και το ύψος των
κινδύνων που αναλαµβάνουν, να ενισχύσουν ποιοτικά και ποσοτικά την κεφαλαιακή τους επάρκεια και να συγκρατήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ώστε να αποφύγουν την προσφυγή τους
στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Και πολιτεία, η
οποία οφείλει να λαµβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονοµίας και για την επαρκέστερη µάκρο και
µίκρο-προληπτική εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Άλλωστε, η πρόσφατη παγκόσµια κρίση ανέδειξε τα κενά εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος, τόσο σε εγχώριο όσο και σε
διασυνοριακό επίπεδο. Είναι αναγκαία συνεπώς, η ενίσχυση της
προληπτικής εποπτείας και των µέτρων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων µε την απονοµή επιπρόσθετων αρµοδιοτήτων
στις εποπτικές αρχές και τη διασφάλιση ότι οι αρχές αυτές, σε
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όλα τα κράτη-µέλη, θα έχουν διαθέσιµα µια σειρά από οµογενοποιηµένα εποπτικά εργαλεία, για τον έλεγχο της φερεγγυότητας
των οργανισµών, τη διατήρηση της σταθερότητας του οικονοµικού συστήµατος και την προστασία των καταναλωτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό φαίνεται να επιδιώκει η Κυβέρνηση και µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, δίνοντας όµως, στην Τράπεζα της Ελλάδος
ευρύτατη διακριτική ευχέρεια καθοριστικής και ουσιώδους παρέµβασης στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Όµως, σε
ορισµένες περιπτώσεις, προβλέπονται υπερβολικές ρυθµίσεις.
Υπάρχουν ασάφειες, ενώ ορισµένες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση και µε το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο.
Συµπερασµατικά, η Νέα Δηµοκρατία διαχρονικά, έχει αποδείξει ότι δεν είναι ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ που αντιδρούσε καταστροφικά όταν ήταν στην Αντιπολίτευση, ένα ΠΑΣΟΚ που θυσίαζε τα
πάντα για να καταλαµβάνει και να κατέχει την εξουσία, προκειµένου να µας πάει πότε από τον τρίτο και πότε από τον τέταρτο
δρόµο προς το σοσιαλισµό.
Εµείς, µε ευθύνη, παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούµε για
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, όπως είναι τα οκτώ πρώτα άρθρα
που περιµένουµε τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και τις τροποποιήσεις της Κυβέρνησης, και τις αντιρρήσεις που
έχουµε σε τροπολογίες και για την παροχή εγγυήσεων και για το
τέλος ακινήτων, ψηφίζουµε θετικά επί της αρχής το νοµοσχέδιο
λόγω της κύρωσης της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από το Βήµα τους εισηγητές
του ΚΚΕ και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που µου παραχώρησαν τη σειρά. Υπάρχει µία ανειληµµένη υποχρέωση, την
οποία δεν µπορώ να αναβάλω. Ευχαριστώ και πάλι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το συζητούµενο
νοµοσχέδιο είναι µία ευκαιρία και µία αφορµή για «να κάνετε ταµείο» και να «κάνουµε γενικά ταµείο» –όλος ο ελληνικός λαός το
κάνει αυτό- στην πορεία εφαρµογής της οικονοµικής κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτές τις ώρες και αυτές τις ηµέρες, κανείς δεν συγκλονίζεται
για την υποπαράγραφο 3 του άρθρου 15 του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Όλοι συζητούν για το αν µπορούν να πληρώσουν το
νέο χαράτσι στα ακίνητα, το οποίο αναγγείλατε πριν από λίγες
ηµέρες και τρεις ηµέρες µετά το εξαπλασιάσατε για τους αδύνατους και το διπλασιάσατε για τα ακριβότερα ακίνητα.
Τις τελευταίες ώρες όλοι συζητούν για τα νέα µέτρα. Τις τελευταίες ώρες η Κυβέρνηση µε προεξάρχοντα τον κ. Βενιζέλο
στο ρόλο του πρωθυπουργεύοντα πια και όχι του Αντιπροέδρου
µέσα από µία δραµατοποίηση της κατάστασης –να γυρίσει πίσω
ο Πρωθυπουργός από το Λονδίνο που είχε ήδη φθάσει πηγαίνοντας προς τις Ηνωµένες Πολιτείες- φτιάχνει κλίµα για τα νέα
µέτρα που θα ληφθούν µέσα στο 2011 και για τον προϋπολογισµό του 2012, ο οποίος σε συµφωνία µε τη Νέα Δηµοκρατία θα
ψηφιστεί τον Οκτώβριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενάµισι χρόνο τώρα τα πάντα
δείχνουν ότι η πολιτική του µνηµονίου, όπως τη συµφώνησε µε
την τρόικα η Κυβέρνηση και την εφαρµόζει, είναι µία λάθος πολιτική, ότι η κατανοµή των βαρών στον ελληνικό λαό είναι κραυγαλέα άδικη, γιατί την πληρώνουν τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα, ενώ οι πλούσιοι δεν έχουν «βάλει το χέρι στην
τσέπη». Επιπλέον, η Κυβέρνηση βαρύνεται και µε µία κραυγαλέα
διαχειριστική ανικανότητα και αποτυχία, µε αποτέλεσµα την ίδια
ώρα που εξοργίζει την µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού
µε τα συνεχή χαράτσια, να έχει καταστεί και αναξιόπιστη απέναντι στους δανειστές µας, διότι αποτυγχάνει στην υλοποίηση των
δεσµεύσεων που συνοµολογεί και των στόχων που θέτει.
Η διπλάσια ύφεση όµως, κύριε Οικονόµου, δεν είναι µετεωρο-
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λογικό φαινόµενο που έπεσε από τον ουρανό, είναι καρπός της
δικής σας πολιτικής. Όταν υπερφορολογείτε τους ίδιους και
τους ίδιους, χωρίς να περιορίζετε τη φοροδιαφυγή και την παραοικονοµία, θα προκύψει ύφεση. Όταν κόβετε το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων κατά 30%, θα προκύψει ύφεση. Όταν
έχετε τα κοινοτικά κονδύλια «να κοιµούνται», θα προκύψει
ύφεση. Όταν δεν έχετε κάνει τίποτε για να περιορίσετε γραφειοκρατία και διαφθορά, που σκοτώνουν την ανάπτυξη, θα προκύψει ύφεση.
Την ίδια ώρα που η ανεργία έχει επιστρέψει σε ποσοστά της
δεκαετίας του ’60, εσείς πετάτε κυριολεκτικά στον αέρα
280.000.000 ευρώ για να φτιάξετε –εσείς που καταργήσατε τα
«γαλάζια» «STAGE»- τα πράσινα «STAGE» µέσω των µη κυβερνητικών οργανώσεων, που στήνονται ως παραµάγαζα σε γραφεία κυβερνητικών Βουλευτών. Τα κοινοτικά κονδύλια για τη
στήριξη της απασχόλησης και για τη µείωση της ανεργίας από
το ΕΣΠΑ έχουν απορρόφηση 6,2%.
Θα πει κανείς: Γιατί τα λέτε αυτά; Τα λέω, διότι η καινούργια
θεωρία της Κυβέρνησης, δια στόµατος Βενιζέλου, είναι ότι και
αν δεν φθάσει το χαράτσι στα ακίνητα και πάρουµε και άλλα
µέτρα, 1 δισεκατοµµύριο, 2 δισεκατοµµύρια, 2,5 δισεκατοµµύρια
-δεν ξέρω πού «θα κάτσει η µπίλια» από αυτήν την τηλεδιάσκεψηδεν θα φταίει η Κυβέρνηση που έπεσε έξω στους υπολογισµούς
της, δεν θα φταίει η Κυβέρνηση για το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, την υστέρηση εσόδων, την υπέρβαση δαπανών, αλλά θα
φταίνε όσοι διαµαρτύρονται για το χαράτσι στα ακίνητα, όσοι
βγάζουν κραυγές, λέγοντας: δεν έχω, δεν αντέχω, δεν µπορώ.
Αυτοί θα φταίνε.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτά αυτό δεν πείθει πια κανέναν.
Και κάτι ακόµη: Πριν από δύο εβδοµάδες ορισµένοι στο
ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιµοι να πανηγυρίσουν, εθνικά υπερήφανοι, διότι
ξεκίνησε η πολιτική αναδιαπραγµάτευση. Η τρόικα «µάζεψε τα
βρεγµένα της» και πήγε πίσω και θα λυνόταν το θέµα σε πολιτικό
επίπεδο στο Eurogroup. Η πολιτική διαπραγµάτευση που ζητήσατε, σκηνοθετώντας αυτήν την εικόνα, γίνεται τώρα και γίνεται
µε όρους µειωτικούς και ταπεινωτικούς για την ελληνική διοίκηση, την ελληνική Κυβέρνηση και µε όρους επώδυνους για το
ελληνικό λαό.
Το µνηµόνιο Νο 1 πέρυσι το Μάιο ήταν ένα γενικό πλαίσιο που
άφηνε περιθώρια σχετικά µικρά, αλλά υπαρκτά στην Κυβέρνηση
για το πώς θα το πετύχει. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα ήταν
ένας οδικός χάρτης πιο δεσµευτικός, πιο περιοριστικός, πιο
σαφής από το πλαίσιο του αρχικού µνηµονίου, µε στόχους, µε
χρονοδιαγράµµατα, µε το ποιος κάνει τι.
Το προϊόν της δικής σας αποτυχίας και της δικής σας επαναδιαπραγµάτευσης τώρα είναι να διαπραγµατεύεται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Βενιζέλος, µε τους τεχνικούς
υπαλλήλους της τρόικας, προκειµένου να προκύψει τελικά και
να προσυπογραφεί από την Κυβέρνηση και να ανακοινωθεί στον
ελληνικό λαό ένας τυφλοσούρτης. Θα είναι ένας τυφλοσούρτης,
ο οποίος θα έχει το χαρακτήρα ενός γύψου πάρα πολύ προσδιορισµένου, πάρα πολύ αντιλαϊκού.
Έρχοµαι στις τροπολογίες, γιατί δεν καταλαβαίνω, κύριε Σταϊκούρα, όταν όλος ο κόσµος βογκάει από το τέλος στα ακίνητα,
όταν όλος ο κόσµος υποψιάζεται και διαµαρτύρεται για την καρατόµηση της ΕΛΣΤΑΤ -και αυτά είναι τα βασικά κοµµάτια του
συζητούµενου νοµοσχεδίου- εσείς το υπερψηφίζετε και αυτό επί
της αρχής, επειδή συµφωνείτε µε την κύρωση του EFSF.
Εγώ ξέρετε τι βλέπω; Όσο νιώθετε σιγουριά ότι περάσατε
µπροστά στις δηµοσκοπήσεις, «αλλάζετε βιολί». Γίνεστε µνηµονιακότεροι και προβάλλετε τους εαυτούς σας ως τους καλύτερους διαχειριστές για την εφαρµογή της πολιτικής που έχει
συναποφασιστεί από την τρόικα µε το µνηµόνιο, µε µικροπαραλλαγές που θα λειτουργήσουν ως φερετζές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Πείτε µου: Ποια αρχή υπερψηφίζετε σε ένα νοµοσχέδιο-κουρελού, που το βασικό του θέµα είναι 4,5 δισεκατοµµύρια χαράτσι
στο ακίνητο; Ποια αρχή υπερψηφίζετε, όταν αυτό το νοµοσχέδιο
έχει την καρατόµηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, το οποίο τι έκανε; Έκανε ό,τι έκανε και
το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, δηλαδή, προσπάθησε
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να στείλει το µαντάτο στην Κυβέρνηση ότι οι αριθµοί πάνε λάθος.
Και η Κυβέρνηση, αντί «να δει την καµπούρα της», ότι κάποιοι
αριθµοί πάνε λάθος και δείχνουν την αποτυχία αυτής της πολιτικής, σκοτώνει τον αγγελιαφόρο. Εξώθησε σε παραίτηση την κ.
Μπαλφούσια και τώρα καρατοµεί τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, που η ίδια διόρισε και που, µάλιστα, οι ίδιοι
λένε ότι και πολιτικά ανήκουν στο χώρο της.
Σας ερωτώ και εσάς της Κυβέρνησης που το φέρατε και εσάς
της Νέας Δηµοκρατίας που το υπερψηφίζετε επί της αρχής: Τι
σόι Ανεξάρτητη Αρχή είναι αυτή που την αποφασίζει µε τέσσερα
πέµπτα η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και που καρατοµείται µε µία υπουργική τροπολογία;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μα, τι σηµασία έχει αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι κοµµάτι του νοµοσχεδίου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό είναι τροπολογία.
Διορθώστε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ησυχία, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, έχει
ανοίξει ένα θέµα µε τις καταγγελίες για «µαγείρεµα» στοιχείων,
για ενός ανδρός αρχή στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, για
πρακτικές «yes, man» απέναντι στις απαιτήσεις της Eurostat και
των δανειστών µας.
Εµείς θέσαµε και στην Επιτροπή της Βουλής –και χαίροµαι
γιατί σ’ αυτό συντάχθηκαν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης,
µαζί και οι ανεξάρτητοι, οι προερχόµενοι από το χώρο του
ΠΑΣΟΚ- το αίτηµα να ενεργοποιηθεί το άρθρο 41Α’ του Κανονισµού της Βουλής, έτσι ώστε να έλθουν όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά να έλθει και να µας πει τη
γνώµη του και να µας δώσει εξηγήσεις και ο τότε Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Παπακωνσταντίνου. Το θέµα προφανώς είναι σοβαρό και θίγει και την αξιοπιστία και τη νοµιµότητα και
αναζωπυρώνει τη διαµάχη για τα «Greek statistics».
Έρχοµαι στο κεφάλαιο για τις τράπεζες, που είναι όντως το
σηµαντικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου στην αρχική του µορφή,
πριν του «αλλάξει τα φώτα» πάλι µε τις γνωστές τροπολογίες η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τι συµβαίνει µε τις τράπεζες; Χρόνια
τώρα έχουµε ιδιωτικοποίηση των κερδών, κρατικοποίηση των ζηµιών. Το κράτος έχει δώσει σε ρευστά οµόλογα και εγγυήσεις
δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ και µε Νέα Δηµοκρατία και µε
ΠΑΣΟΚ, πολλαπλάσια της χρηµατιστηριακής αξίας των τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες έχουν προβλήµατα και τώρα
ενισχύεται η αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου, µε ενδιάµεσο την Τράπεζα της Ελλάδος, απαξιωµένες αυτές
οι τράπεζες να αλλάξουν χέρια ή ένα µεγάλο τους µέρος έναντι
πινακίου φακής.
Αυτή είναι η ουσία του νοµοσχεδίου και γι’ αυτό βλέπετε σε
µία πρακτική, που επιφανειακά θα µπορούσε κανείς να τη διαβάσει -πολύ επιφανειακά- ως δυνατότητα κρατικοποίησης, να συναινεί η Κυβέρνηση µε την τρόικα στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη εκδοχή. Αυτό συµβαίνει γιατί είναι κρατικοποίηση των
ζηµιών και γιατί είναι το όχηµα για την αλλαγή χεριών στις τράπεζες και για τον περαιτέρω αφελληνισµό του τραπεζικού συστήµατος έναντι παρά πολύ ευτελούς τµήµατος.
Έρχοµαι στο τέλος των ακινήτων, που είναι για το 99% του ελληνικού λαού «το ψητό» αυτού του νοµοσχεδίου. Δεν µας τα είχατε πει αυτά. Είναι έξω από το µεσοπρόθεσµο. Είναι απόδειξη
και οµολογία της αποτυχίας της πολιτικής σας και είναι και ένα
κραυγαλέα άδικο µέτρο.
Ο κ. Βενιζέλος, που είναι ρητορικά δεινότατος, το αποκάλεσε
«χαµηλό ευτελές ασφάλιστρο κινδύνου», που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες –λέει- για τη διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας
τους. Αλήθεια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Τελείωσε η ιδιοκτησία. Τέρµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Όλος ο κόσµος ξέρετε τι
λέει; Λέει ότι είναι υποχρέωση όλων –και των ανάπηρων και των
ανέργων και των φτωχών- να πληρώνουν ένα είδος ενοικίου στο
σπίτι που απέκτησαν µε πολλούς κόπους, επειδή είσαστε ανίκανοι να περιορίσετε την παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή, να βάλετε τους πλούσιους να πληρώνουν φόρους και επειδή είσαστε
ανίκανοι, παρά τις περικοπές των µισθών, των συντάξεων, του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, να περιορίσετε τις σπατάλες του πελατειακού σας κράτους, τα ακριβά έργα, τις ακριβές
προµήθειες, τις «µίζες», τους εξοπλισµούς, τα δώρα στη διαπλοκή και στέλνετε το λογαριασµό.
Επειδή αυτή η τροπολογία είναι γραµµένη και στο γόνατο»…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να διακόψω λίγο το διάλογο στην πολυκατοικία για να ακουστώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µη θορυβείτε. Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επειδή αυτές οι ρυθµίσεις
είναι «γραµµένες» στο γόνατο, δείχνοντας εκτός από την αποτυχία και την ανικανότητα και την προχειρότητα, έρχεται η Κυβέρνηση τέσσερις µέρες µετά την αρχική ανακοίνωση δια στόµατος
του κ. Βενιζέλου την προπερασµένη Κυριακή και λέει: Ξεχάστε
αυτά που σας είπα ότι οι φτωχοί και τα φτωχά ακίνητα, τα φτηνά
ακίνητα θα πληρώνουν µισό ευρώ το τετραγωνικό και το πάει στα
3 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή έξι φορές επάνω. Λέει, επίσης:
Ξεχάστε ότι η οροφή θα είναι δέκα ευρώ». Και το πάει στα 20
ευρώ, δηλαδή δύο φορές επάνω. Εδώ, πέρα από την αναλγησία,
την κοινωνική σκληρότητα, την προχειρότητα, τη γονατογραφία,
υπάρχει η περαιτέρω κοινωνική αδικία, γιατί είναι έξι φορές
επάνω στα λαϊκά νοικοκυριά, δύο φορές επάνω στα ακριβά.
Κλείνω λέγοντας ότι είναι φανερό για ποιους λόγους καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αν µπορεί να βρει κανείς
µία αρχή σε αυτή τη νοµοθετική «κουρελού».
Να πω και κάτι ακόµη. Η πλειοψηφία των άρθρων αυτού του
νοµοσχεδίου είναι η ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο τριών οδηγιών για το ηλεκτρονικό χρήµα, κ.λπ.. Αυτές οι οδηγίες δεν θα
συζητηθούν ουσιαστικά καθόλου, θα εγκριθούν µε την τακτική
ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσαµε και αµφιβάλλω εάν οι συνάδελφοι
που θα τις ψηφίσουν τις έχουν διαβάσει καν.
Σας λέω ότι γι’ αυτές τις οδηγίες που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, χρειάστηκαν µήνες και χρόνια συζήτησης και διαπραγµατεύσεων. Αυτός ο τρόπος του νοµοθετείν,
σας οδηγεί, κύριε Οικονόµου, να τροποποιείτε στο άρθρο 47 διατάξεις που έχετε ψηφίσει το 2011. Και µετά, µας λέτε ότι θα
απλουστεύσετε τη νοµοθεσία, θα φτιάξετε απλό φορολογικό σύστηµα και θα περιορίσετε τη γραφειοκρατία. Μα, εσείς έχετε
τόση εµπιστοσύνη στα νοµοθετικά σας µέτρα, που πριν στεγνώσει το µελάνι του Εθνικού Τυπογραφείου, φέρνετε τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδηµούλη.
Έχει ζητήσει το λόγο, για ένα λεπτό, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κεφαλογιάννης.
Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μόνο διευκρινιστικά για
την τοποθέτηση του κ. Παπαδηµούλη. Έχει δίκιο ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένας αχταρµάς. Περιλαµβάνει, όµως, µία πολύ σοβαρή διάταξη µέσα που είναι η κύρωση της σύµβασης Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF.
Αυτό ψηφίζουµε βασικά και γι’ αυτό ψηφίζουµε επί της αρχής.
Δεν ψηφίζουµε, όµως, την τροπολογία –όπως κακώς είπε, και το
ανέφερε και ο εισηγητής µας ο κ. Σταϊκούρας- η οποία καρατοµεί
το Διοικητικό Συµβούλιο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες αποκτούν και ένα δραµατικό
χαρακτήρα σε µία προσπάθεια αποπροσανατολισµού της κοινής
γνώµης, ο συναγερµός, η αναβολή του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι τηλεδιασκέψεις του Υπουργού Οικονοµικών µε την τρόικα, δεν µπορούν να αποκρύψουν
ορισµένα πολύ σηµαντικά, κατά τη γνώµη µας, και πολύ σοβαρά
συµπεράσµατα, χρήσιµα για την περαιτέρω εξέλιξη των πραγµά-
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των.
Το πρώτο βασικό ζήτηµα είναι ακριβώς ότι σήµερα φαίνεται
καθαρά ποια είναι αυτή η αξιοπιστία της Κυβέρνησης –και όχι
µόνο της Κυβέρνησης- αλλά και των εταίρων της, Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Κατ’ αρχάς, αυτό που ισχυριζόταν προεκλογικά,
ότι έχει τη µαγική συνταγή που θα οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο
από την κρίση, αποδείχθηκε µία φενάκη στην καλύτερη περίπτωση. Όχι µόνο δεν υπήρχε τέτοια συνταγή, αλλά ακριβώς το
µείγµα αυτής της πολιτικής οδήγησε το λαό σε ραγδαία επιδείνωση της θέσης του και ταυτόχρονα, σε αύξηση των ρυθµών της
ύφεσης. Για το 2011 προβλέπει ότι η µείωση του ΑΕΠ θα υπερβεί
ή θα προσεγγίσει το 5,5%.
Δεύτερο ζήτηµα. Όλα αυτά τα οποία καλλιεργούσε το προηγούµενο διάστηµα, τα οποία αποδείχθηκαν ευχολόγια, ότι δηλαδή πολύ σύντοµα µε τα µέτρα τα οποία συνοµολογήσαµε και
συµφωνήσαµε µε την τρόικα θα µας οδηγήσουν πολύ γρήγορα
στο να βγούµε στην αγορά και να έχουµε ανάκαµψη της οικονοµίας. Μόνο που αυτή η ανάκαµψη, µε βάση τις σηµερινές εκτιµήσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ούτε για το 2012
προβλέπεται. Και εκεί ύφεση προβλέπει µε ρυθµούς περίπου του
2,5%.
Τρίτο ζήτηµα. Για ποια αξιοπιστία µιλά η Κυβέρνηση, όταν
έχουµε τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία; Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο είχαµε πει όταν ο κ. Παπακωνσταντίνου ερχόταν εδώ στη Βουλή και έλεγε ότι σήµερα δεν
πρόκειται να υπάρξουν πειραγµένα µεγέθη, ότι ακριβώς και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χρησιµοποιεί και αξιοποιεί τη δηµιουργική
λογιστική, όπως τη χρησιµοποίησαν και την αξιοποίησαν και οι
προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
Και τη χρησιµοποιεί και αξιοποιεί τη δηµιουργική στατιστική,
ακριβώς για να διαµορφώσει ένα τέτοιο ευνοϊκό πεδίο, ούτως
ώστε να δικαιολογηθούν τα αντιλαϊκά µέτρα, τα οποία χαρακτηρίζουν την πολιτική τους.
Βεβαίως, καταρρίπτεται η όποια αξιοπιστία των διαφόρων ανεξάρτητων αρχών, όπως της ΕΛΣΤΑΤ Ανεξάρτητης Αρχής, η αξιοπιστία των µεθόδων των ερευνών και των στατιστικών δεδοµένων
που δίνει. Πλέον φαίνεται καθαρά ότι, όχι µόνο ανεξάρτητη και
αξιόπιστη δεν είναι, αλλά είναι πλήρως, άµεσα ενταγµένη και
εξαρτηµένη από την κυβερνητική πολιτική, από τα εκάστοτε συµφέροντα της αστικής τάξης.
Και δεν είναι µόνο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αποκαλύπτεται
πλέον ότι υπάρχει µία συνενοχή, µία σύµφυση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής µε τη Eurostat, γιατί και η EUROSTAT είναι
µέσα στο παιχνίδι και µάλιστα, είναι πρωταγωνιστής στο παιχνίδι
του µαγειρέµατος των στοιχείων. Άρα, λοιπόν και η ίδια η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή και η αξιοπιστία της αποδεικνύεται βαθύτατα αναξιόπιστη.
Συνεπώς, το µαγείρεµα δεν είναι ίδιον και προνόµιο µόνο της
ελληνικής πολιτικής ζωής, αλλά είναι ίδιον και προνόµιο της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγµα που αποτελεί µία ακόµα επιβεβαίωση του εκφυλισµού του κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος, το οποίο µε συνέπεια και πιστότητα
υπηρετείτε.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει αυτό που τόνισε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Τι είχαµε πει τότε, στις 15 Νοέµβρη 2010, µε
βάση την αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειµµα και το
χρέος; Είχαµε πει ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνέπεια
της αλλαγής του λογιστικού προτύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και πρόκειται για µία κίνηση-πρόφαση µε σκοπό να αιτιολογηθούν και να δικαιολογηθούν στη συνείδηση της κοινής γνώµης
τα βαρύτατα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα που θα παρθούν, δηλαδή η κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, που θα γίνει µετά
από όλα αυτά.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι απορίας άξιο πώς ορισµένα κόµµατα εξακολουθούν ακόµη να επιµένουν ότι σήµερα
έχουµε να κάνουµε µε την κρίση χρέους στην ελληνική οικονοµία
και το βασικό είναι το πώς θα διαχειριστούµε τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος.
Το δεύτερο βασικό συµπέρασµα, το οποίο υπάρχει, είναι ότι
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αυτή η απόφαση για την οποία η Κυβέρνηση πανηγύριζε και εξακολουθεί ακόµη να τη θεωρεί ως το µάννα εξ ουρανού –η απόφαση είναι του Συµβουλίου Κορυφής της 21ης Ιουλίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση- δεν αποτελεί τίποτα άλλο, παρά ένα προσωρινό, ένα εύθραυστο συµβιβασµό που έγινε ανάµεσα στα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση των
υπερχρεωµένων χωρών. Όµως, αυτός ο συµβιβασµός καθηµερινά αµφισβητείται. Και αµφισβητείται, γιατί αφ’ ενός µεν υπάρχουν ακόµη διαφωνίες στον επιµερισµό της ζηµιάς ανάµεσα στα
κράτη και στις τράπεζες και αφ’ ετέρου γιατί οξύνεται, επιβραδύνονται οι ρυθµοί ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα να επιβεβαιώνεται η αυξηµένη δυσκολία της αστικής
διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης.
Έτσι, λοιπόν, δεν είναι ζήτηµα απλώς και µόνο λανθασµένων
ή καθυστερηµένων χειρισµών ή αδυναµίας της Κυβέρνησης να
συνταχθεί µε τις επιλογές. Είναι συνολικότερο ζήτηµα που επιβεβαιώνει ότι η κρίση είναι πολύ βαθιά, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος και µέσα από αυτήν τη διαδικασία δεν µπορεί
να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού. Αυτό φαίνεται πολύ
καθαρά, από τη στιγµή που, ενώ τσακώνονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για το πώς θα γίνει ο επιµερισµός των ζηµιών, ταυτόχρονα οµονοούν, συµφωνούν και από κοινού δροµολογούν και
κλιµακώνουν τις αντιλαϊκές επιθέσεις στους λαούς, στην εργατική τάξη, στη χώρα µας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τρίτο ζήτηµα είναι ότι η αντιλαϊκή επίθεση θα κλιµακωθεί.
Δεν υπάρχει ηµεροµηνία λήξης. Απ’ αυτήν την άποψη, τα νέα ζητήµατα τα οποία συζητούνται, για διεύρυνση της εργασιακής
εφεδρείας, για µαζικές απολύσεις στο δηµόσιο, για περαιτέρω
µείωση των µισθών και των συντάξεων, είναι µέτρα που κινούνται
σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και του σηµερινού σχεδίου
νόµου είναι το περιβόητο νέο τέλος για τα ακίνητα, το οποίο θα
ενσωµατωθεί στους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Πρόκειται για µία
πρόκληση, η οποία ξεπερνά ό,τι έχουµε δει µέχρι τώρα, από
άποψη αντιλαϊκότητας, αλλά και ταξικότητας ταυτόχρονα, όταν
συνδέει την πληρωµή ενός φόρου µε ένα απαραίτητο αγαθό για
την επιβίωση του ανθρώπου, που είναι ο ηλεκτρισµός, η ενέργεια.
Μάλιστα, φτάνει σε σηµείο να τον απειλεί λέγοντας: αν δεν
πληρώσεις το συγκεκριµένο χαράτσι, θα σου κόψω το ηλεκτρικό
ρεύµα, θα σε τιµωρήσω και από πάνω. Φτάνει, δηλαδή, στο σηµείο να τον οδηγεί µ’ αυτήν την επιλογή στην απόλυτη εξαθλίωση, στην απόλυτη φτώχεια, χωρίς κανέναν απολύτως
ενδοιασµό. Μάλιστα, όλο αυτό το προβάλλει µε ιδιαίτερη αποφασιστικότητα.
Εµείς λέµε ότι αυτό το µέτρο όχι µόνο αποτελεί τη σταγόνα
που ξεχειλίζει το ποτήρι, αλλά αποτελεί και µία περίτρανη επιβεβαίωση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πρέπει να υπάρχει καµµία
αυταπάτη. Πρέπει ο καθένας να πάρει θέση. Εµείς θα ζητήσουµε
να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία για τη συγκεκριµένη τροπολογία
και θα δούµε εδώ τι στάση κρατά ο καθένας, χωρίς βεβαίως να
έχουµε αυταπάτες, γιατί ακριβώς υπάρχει µία συνολικότερη
στρατηγική συµφωνία ανάµεσα στα κόµµατα του ευρωµονόδροµου για την ανάγκη υλοποίησης αυτών των µέτρων, τα οποία
έχουν µακρόχρονη στόχευση, αφ’ ενός µεν να πληρώσει ο λαός
«τα σπασµένα» της κρίσης, της δηµοσιονοµικής εκτροπής και
του χρέους και, αφ’ ετέρου, να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα
και η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Το τέταρτο συµπέρασµα είναι ότι σήµερα έχουµε παραδείγµατα για την αποτελεσµατικότητα του κινήµατος και το φόβο που
έχουν οι εκµεταλλευτές του λαού απέναντι στο λαϊκό παράγοντα.
Βγαίνει και φωνάζει η τρόικα και απειλεί την Κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει πρόσθετα µέτρα, γιατί ο λαός δεν δέχεται «να βάλει
το κεφάλι του στον ντορβά» και αρνείται να πληρώσει αυτά τα
χαράτσια, γιατί δεν µπορεί, επειδή τον έχουν φτάσει στη χρεωκοπία και την εξαθλίωση!
Αυτός ακριβώς ο φόβος, λοιπόν, επιβεβαιώνεται, ότι δηλαδή
αν ο λαός πιστέψει στη δύναµή του, µπορεί να καταφέρει να συντρίψει τα σχέδια και τους αισχρούς εκβιασµούς, τους οποίους
του εξαπολύουν καθηµερινά. Αυτός ο αισχρός εκβιασµός πρέπει
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να επιστραφεί, γιατί είναι καθαρό ότι είτε έχουµε ελεγχόµενη
χρεωκοπία και µερικό «κούρεµα» είτε έχουµε ανεξέλεγκτη χρεωκοπία είτε συνεχιστεί αυτή η πολιτική µε τα αλλεπάλληλα βάρβαρα ταξικά, αντιλαϊκά µέτρα, όλα αυτά κινούνται στην ίδια
κατεύθυνση. Όλα αυτά έχουν την ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση, δηλαδή να χρεωκοπήσει ο λαός, η λαϊκή οικογένεια, για να σωθούν
τα µονοπώλια και το καπιταλιστικό σύστηµα.
Έτσι, λοιπόν, εµείς ως ΚΚΕ στηρίζουµε το οργανωµένο παλλαϊκό κίνηµα, που αρνείται να πληρώσει τα χαράτσια και διεκδικεί
να πληρώσει για την κρίση το κεφάλαιο, τα µονοπώλια και όχι
πλέον ο λαός. Πρέπει να αξιοποιήσουµε αυτήν την πολύ σοβαρή
εµπειρία για ένα γερό κίνηµα, για την ανασύνταξη του κινήµατος
στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους και στις γειτονιές, ένα
κίνηµα που δεν θα έχει µόνο αµυντικά χαρακτηριστικά, αλλά θα
αντιµετωπίσει και θα εµποδίσει την αντιλαϊκή επίθεση και, ταυτόχρονα, θα οικοδοµεί την κοινωνική συµπαράταξη και τη λαϊκή
αντεπίθεση, γιατί ακριβώς πλέον δεν πρέπει να έχει απολύτως
καµµία εµπιστοσύνη στα διάφορα µείγµατα και στις διάφορες
προτάσεις των άλλων κοµµάτων.
Προχθές ο κ. Σαµαράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εµφανίστηκε ως ο µάγος που έχει τις λύσεις. Θύµισε αυτό που
έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου πριν τις εκλογές: «έχω χρήµατα».
Εχθές ο κ. Σαµαράς έλεγε: «έχω τις λύσεις».
Όλα αυτά τι αποκρύπτουν; Όλα αυτά θέλουν να αποκρύψουν
τη βασική, στρατηγική συµφωνία που έχουν κάνει στο να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές και βεβαίως, να µην υπάρχει καµµία
εµπιστοσύνη σε εµβαλωµατικές και αποσπασµατικές προτάσεις
όπως το Ευρωοµόλογο που δεν αµφισβητούν την κρίση και το
χαρακτήρα του συστήµατος.
Όσον αφορά το µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας που προτείνετε να κυρώσουµε, αυτό
το οποίο φαίνεται είναι ότι καµµία ανακούφιση δεν προκύπτει
από τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Το αντίθετο µάλιστα για το
λαό. Νέοι εκβιασµοί, νέα αντιλαϊκά µέτρα, µέτρα που υποθηκεύουν το παρόν και το µέλλον του λαού. Αποτελεί µορφή ελεγχόµενης χρεοκοπίας και είναι ένας συµβιβασµός που επιµηκύνει το
δανεισµό, ανακυκλώνει το δηµόσιο χρέος, άρα επιµηκύνει πολύ
περισσότερο την αντιλαϊκή επίθεση.
Αυτές οι αποφάσεις δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ανισοµετρίας που οξύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις. Ο µηχανισµός αυτός αποτελεί
µέρος του συνολικότερου πακέτου µε τα µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα. Η υπερψήφιση του µηχανισµού αυτού από
τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά βεβαίως και από το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό, σηµαίνει αποδοχή της συνολικότερης εφαρµοζόµενης αντιλαϊκής πολιτικής.
Η διαπάλη η οποία εκφράζεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς για τον επιµερισµό των βαρών της
διαχείρισης των υπερχρεωµένων κρατών, για τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για να στηριχθούν οι χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι, αλλά
και να µπορέσει να παρεµβαίνει µέσα από διαµόρφωση τέτοιων
όρων στη χρηµατοδότηση των κρατών και των κυβερνήσεων, µε
παροχή ασφάλειας, εγγυήσεων δηλαδή στους πιστωτές, όπως
ήταν η προκειµένη περίπτωση µε τη Φινλανδία. Ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τη θωράκιση από περιπτώσεις ελεγχόµενης χρεοκοπίας και «κουρέµατος» του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
και των πιστωτών.
Αντανακλά αυτή η κατάσταση και οι εξελίξεις την επιβράδυνση, που ήδη καταγράφεται στις οικονοµίες αυτές, την ένταση
της ανισοµετρίας και της δυσκολίας διαχείρισης της κρίσης σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο, αλλά και στις ίδιες
τις Ηνωµένες Πολιτείες µε τις παρεµβάσεις τις οποίες έκανε.
Έτσι, λοιπόν, ενισχύονται οι τάσεις αναµόρφωσης στο αντιδραστικότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάθεση ενίσχυσης
της οικονοµικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι φυγόκεντρες τάσεις στην ίδια την Ευρωζώνη.
Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι ο χαρακτήρας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για µία ιµπεριαλιστική λυκοσυµµαχία, που οι διέξοδοι για το λαό δεν είναι τίποτα άλλο,
παρά η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η άρνηση πλη-
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ρωµής του χρέους σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας και οικονοµίας.
Απ’ αυτό απορρέει και η ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας, από
τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Θέλετε να θωρακίσετε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
γιατί αποτελεί την καρδιά του καπιταλιστικού συστήµατος µέσω
της ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδας.
Και προχωράει ταυτόχρονα στην ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών
οδηγιών, για να διαµορφωθούν συνθήκες ενοποίησης της εσωτερικής ευρωενωσιακής αγοράς και στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα, ούτως ώστε να αισθάνονται µεγαλύτερη διασφάλιση οι
κεφαλαιοκράτες και οι επενδυτές, οι ξένες άµεσες επενδύσεις
που θα ενσκήψουν –αν θα ενσκήψουν κι όταν θα ενσκήψουν- στη
χώρα µας.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία της ενίσχυσης του εποπτικού
ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος διευκολύνετε τη διαδικασία
εξαγορών και συγχωνεύσεων.
Βεβαίως, αυτή η εποπτεία –και ολοκληρώνω µ’ αυτό- δεν πρόκειται να έχει ευνοϊκές συνέπειες για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Η θηλιά των χρεών και δανείων θα παραµείνει και θα σφίγγει
ακόµα περισσότερο, γιατί επιδεινώνει τη θέση τους και βεβαίως,
όποια µέτρα εποπτείας κι αν πάρετε, από τη Βασιλεία Ι, Βασιλεία
ΙΙ δεν µπορούν να αποδειχθούν επαρκείς µηχανισµοί για να αποτρέψουν άλλες κρίσεις, να αµφισβητήσουν δηλαδή τους σιδερένιους νόµους της καπιταλιστικής οικονοµίας και το κυνηγητό του
κέρδους, που «γράφει στα παλιότερα των υποδηµάτων του» τα
όποια µέτρα εποπτείας και θωράκισης.
Από αυτήν την άποψη, εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής το
σύνολο του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συζητούµενο σχέδιο
νόµου ρυθµίζονται στα πρώτα οκτώ άρθρα θέµατα τραπεζικής
εποπτείας. Ενσωµατώνονται στο εσωτερικό µας δίκαιο τρεις κοινοτικές οδηγίες. Η µία αφορά το ηλεκτρονικό χρήµα, ενώ οι
άλλες δύο είναι επίσης οδηγίες που έχουν να κάνουν µε επιµέρους εναρµονίσεις νοµοθεσίας, πάλι για το θέµα της τραπεζικής
εποπτείας. Επίσης, κυρώνεται µία πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Είχε τεθεί, αλλά απεσύρθη, µία διάταξη που ρύθµιζε ζητήµατα του επικουρικού κεφαλαίου και των αποζηµιώσεων από
ατυχήµατα. Ευτυχώς, αυτή απεσύρθη. Ακόµα, κυρώνεται ο ευρωπαϊκός µηχανισµός στήριξης, ενώ διαλύεται το διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ και εισάγεται το χαράτσι στα ακίνητα.
Και εδώ βεβαίως µπορεί κανείς να αναρωτηθεί ποια είναι η
αρχή αυτού του σχεδίου νόµου. Ακόµα, µπορεί κανείς να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιου είδους νοµοθετικά
κείµενα. Επίσης, µπορεί κάποιος ακόµα να αναρωτηθεί εάν, εν
πάση περιπτώσει, κάποια στιγµή η Κυβέρνηση θα σεβαστεί κάποιες αρχές νοµοθετικής πρακτικής.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι συζήτηση για την αρχή του σχεδίου νόµου δεν µπορεί να γίνει. Θα µπορούσε να γίνει µια συζήτηση για την αρχή των επιµέρους αυτών νοµοθετικών –ας τις πω
έτσι- ενοτήτων και εκεί πραγµατικά θα ήταν µια γόνιµη και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ποιο είναι, όµως, σε τελευταία ανάλυση το κυρίαρχο στοιχείο
αυτού του σχεδίου νόµου; Μήπως είναι ένα σχέδιο νόµου για την
τραπεζική εποπτεία; Η απάντηση είναι όχι. Το κυρίαρχο στοιχείο
αυτού του σχεδίου νόµου, αυτό το οποίο κυριάρχησε στην κοινή
γνώµη, αυτό το οποίο έρχεται µ’ αυτή τη διαδικασία της τροπολογίας ως εξαιρετικώς επείγουσα ρύθµιση είναι στην πραγµατικότητα η φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα µέσω της ΔΕΗ.
Αυτό είναι που «χρωµατίζει» το σχέδιο νόµου, αυτό είναι το κεντρικό σηµείο του σχεδίου νόµου, αυτή είναι η αρχή πάνω στην
οποία πρέπει να συζητήσουµε. Με όλα τα υπόλοιπα λίγο ως πολύ
µπορεί να συµφωνεί ή να διαφωνεί κανείς.
Όµως, η µεγάλη συζήτηση, η µεγάλη παρέµβαση, η µεγάλη
δηµοσιονοµική αξία αυτού του σχεδίου νόµου δεν είναι η τραπεζική εποπτεία, δεν είναι η οδηγία για το χρήµα, δεν είναι προφα-
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νώς η κύρωση µιας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά η
επιβολή του τέλους στα ακίνητα.
Η Κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την
έγκριση της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας έχει κάνει τα εξής
το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Έχει αυξήσει το γενικό ΦΠΑ.
Έχει αυξήσει το ΦΠΑ στην εστίαση κατά δέκα µονάδες. Έχει επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα λεγόµενα υψηλά εισοδήµατα. Έχει
επιβάλλει έκτακτη εισφορά στη µεγάλη ακίνητη περιουσία. Θυµίζω ότι «µεγάλη ακίνητη περιουσία» είναι τα 200.000 ευρώ. Έχει
επιβάλλει έκτακτη εισφορά, ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έχει
επιβάλλει ειδικό τέλος στους επιτηδευµατίες.
Τονίζω ότι αυτά θα πρέπει να αθροιστούν, παρ’ ότι δεν είναι
φορολογική επιβάρυνση, µε τις ρυθµίσεις που έχουν γίνει στους
ηµιυπαίθριους και µε τις ρυθµίσεις που έγιναν τώρα στα αυθαίρετα. Γιατί και αυτά, ναι µεν δεν είναι φόροι, αλλά στην πραγµατικότητα είναι ποσά που πρέπει να καταβληθούν.
Έχω να κάνω µία απλή ερώτηση στην Κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία: «Έχετε σκεφθεί ότι, για να νοµοθετούµε, οφείλουµε να θέτουµε ηθικά κριτήρια στη νοµοθεσία;»
Η συζήτηση για τα ηθικά κριτήρια δεν είναι θεωρητική, διότι
πάντοτε γίνονται σταθµίσεις. Διότι µετά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έρχονται, θα επικαλούνται τη νοµιµότητα και θα λένε:
«Δεν ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόµος; Είναι νόµος του κράτους.
Να εφαρµοστεί!»
Και θα αντιλέγουν οι πολίτες: «Πώς δηλαδή µου επιβάλλετε τη
συµµόρφωση µε ένα νόµο, ο οποίος θίγει την ίδια την υπόστασή
µου και την ίδια τη δυνατότητα επιβίωσής µου και ο οποίος
νόµος έρχεται και συνδέει –ακούστε το σκάνδαλο, ακούστε την
εφιαλτική νοµοθεσία που ψηφίζει η Κοινοβουλευτική πλειοψηφία!- την είσπραξη ενός απαράδεκτου τέλους στα ακίνητα µε τι;
Με την ηλεκτροδότηση!».
Δεν δικαιούσαι να έχεις ρεύµα, πολίτη, αν δεν µπορείς να καταβάλεις το φόρο στα ακίνητα. Δεν θα σε διώξουµε µε το Ποινικό Δικαστήριο. Δεν θα σε πάµε στα Διοικητικά Δικαστήρια. Δεν
θα σου κατασχέσουµε την περιουσία σου. Τίποτα απ’ αυτά δεν
θα κάνουµε. Θα σου κόψουµε το ρεύµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτό ψηφίζει το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να ψηφίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Και αν ο άλλος πει κάτι απλό,
όπως «Δεν µπορώ. Δεν έχω, ρε αδερφέ. Δεν αντέχω να το πληρώσω», τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση; Τι θα εξηγήσετε
στους πολίτες; Όχι, θα κοπεί το ρεύµα! Εσύ που δεν µπορείς,
που, αφού πλήρωσες όλα τα χαράτσια, αφού πλήρωσες όλους
αυτούς τους φόρους, αφού πλήρωσες τον αυξηµένο φόρο εισοδήµατος, αφού πλήρωσες τον αυξηµένο ΦΠΑ, αφού έχασες τη
δουλειά σου, αφού βρίσκεσαι στην ανέχεια, όχι, ούτε ηλεκτρικό
ρεύµα θα έχεις! Αυτά νοµοθετείτε;
Και τώρα εδώ τι πρέπει να συζητήσουµε; Να κάνω εισήγηση
για το αν είναι καλές οι ρυθµίσεις για την τραπεζική εποπτεία;
Αυτά θα συζητάµε; Θα συζητάµε για το αν ο Επίτροπος µπαίνει
καλά, αν είναι «ορθή» η διάταξη ή αν θα πρέπει να την κάνουµε
λίγο διαφορετική;
Εγώ, λοιπόν, ρωτώ το εξής: Όταν θα εγερθεί το θεµελιώδες
δικαίωµα, το δικαίωµα του καθενός στην επιβίωσή του, στη διατήρηση των πόρων του, αυτό το θεµελιώδες ηθικό δικαίωµα, θα
του απαντήσετε: «Είναι νόµος και πρέπει να συµµορφωθείς!»; Ξέρετε τι διακινδυνεύετε µε αυτό; Την ακύρωση ακριβώς της ηθικής αξίας της νοµοθεσίας. Γιατί η νοµοθεσία αποκτά νόηµα και
βαρύτητα, όταν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε ένα ηθικοδικαιϊκό
πρόσταγµα, όταν αποσυνδέεται και γίνεται στην πραγµατικότητα
ένας εισπρακτικός, ανηλεής µηχανισµός χωρίς όριο, χωρίς λογική, χωρίς οποιονδήποτε συσχετισµό, χωρίς αναλογικότητα,
χωρίς τίποτα, µόνο και µόνο γιατί µας έλλειψε το 1,7 δισεκατοµµύρια.
Και ρωτούν οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Για την
πατρίδα 1,7 δισεκατοµµύρια; Να το δώσουµε! Τελειώσαµε;
Εµ, δεν τελειώσαµε! Γιατί έρχονται και άλλα. Γιατί θα έρθει ο
λαλίστατος κύριος Υπουργός, ο ευφραδέστατος κ. Βενιζέλος, µε
τον οποίο τελευταίως πρέπει όλο και περισσότερο να γνωριζόµαστε ξανά, και τι θα µας πει;
Θα µας πει ότι δεν υπάρχει καµµιά άλλη λύση και όποιος έχει
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καµµιά καλύτερη ιδέα να µας την πει, διότι σε τελευταία ανάλυση
αυτή είναι η κατάσταση και έτσι πρέπει να πάµε.
Και ερωτώ, λοιπόν, εγώ το απλό: Καµµία άλλη λύση; Και η οµολογία της αποσυνθέσεως του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και
της ανικανότητάς του ποιον βαρύνει; Τον πολίτη που του λέτε
ότι θα του κόψετε το ρεύµα; Αυτός είναι υπεύθυνος για το φοροεισπρακτικό µηχανισµό; Για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτυχία σας στο συγκεκριµένο σηµείο ποιος
βαρύνεται; Ο πολίτης; Αυτός που θα του κόψετε το ρεύµα; Αυτός
βαρύνεται;
Και δεν µου λέτε, για τις δαπάνες του δηµοσίου που σας ξέφυγαν, γι’ αυτές που µετά από τις οριζόντιες περικοπές και αυτές
έχουν αυξηθεί, ο πολίτης και γι’ αυτό; Για την επιλογή σας στην
πολιτική που κάνατε στο µεσοπρόθεσµο να µην βάλετε πραγµατικό χέρι στις δαπάνες και στο κόστος λειτουργίας του δηµοσίου,
µε αποτέλεσµα φυσικά τώρα να µην έχουν επιτευχθεί οι στόχοι
γιατί σας ξέφυγε η ύφεση, γιατί ήταν περισσότερη η ανεργία,
γιατί δεν τα µετρήσατε καλά, γι’ αυτό πάλι ο πολίτης φταίει;
Και στην επόµενη αστοχία σας, αυτή που έρχεται, γιατί κι αυτό
το µέτρο δεν θα αποδώσει τα προσδοκώµενα, τι θα µας πείτε; Τι
να κάνουµε, αποτύχαµε ξανά, φέρτε µερικά λεφτά ακόµα; Υπάρχει όριο; Σταµατάει κάπου αυτό; Υπάρχει ένα τέλος ή το τέλος
θα πρέπει να είναι πια η συλλογική αντίδραση της κοινωνίας,
αυτήν που θα έπρεπε να απεύχεστε, αυτήν που όλοι όσοι µας
παρακολουθούν θα έπρεπε να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να νοµοθετούν µε τα µάτια στην κοινωνία, µε πολλή προσοχή στο τι
επιβάλλουν;
Και για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ έρχονται δύσκολες
στιγµές, γιατί πρέπει κι εσείς να αποφασίσετε. Διότι η Κυβέρνηση
έχει αυτό το δρόµο που παρακολουθούµε. Γιατί τα κόµµατα της
Αντιπολίτευσης συναίνεση σε συρροή σφαλµάτων βεβαίως και
δεν είναι διατεθειµένα να δώσουν. Γιατί όταν επισηµαίναµε εµείς
εγκαίρως (-!-) όταν καταρτιζόταν το µεσοπρόθεσµο και τότε το
Υπουργείο Οικονοµικών για το µεσοπρόθεσµο έλεγε 2/3 από τις
δαπάνες, 1/3 από τα έσοδα, για να έχεις και «µαξιλαράκια», όταν
τα λέγαµε εµείς τότε, εν συνεχεία φέρατε το 50/50 και να τα.
Τώρα ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε και τα δύο, αυτό είναι το
δράµα. Θα αναγκαστείτε και βαριές περικοπές να κάνετε στο µισθολογικό κόστος του δηµοσίου και απολύσεις θα αναγκαστείτε
να κάνετε, αλλά και θα έχετε ξεζουµίσει και την αγορά. Θα τα
έχετε κάνει όλα.
Σ’ αυτήν την ανικανότητά σας θέλετε η Αντιπολίτευση να σας
κάνει παρέα; Σ’ αυτό είναι που πρέπει να οικοδοµηθεί και να χτιστεί µία συναίνεση; Λοιπόν, δεν υπάρχει καµµία συναίνεση. Κι
αυτό να είµαστε συνεννοηµένοι. Συναίνεση µπορούσε να υπάρξει
σε διάφορες στιγµές, από τη στιγµή όµως που θα είχε συµφωνηθεί ένα πλαίσιο για να αντιµετωπιστεί αυτή η κρίση. Συναίνεση
στο ότι εσείς προσπαθείτε να προστατεύσετε την εκλογική σας
πελατεία και τον κοινωνικό σας συσχετισµό κι αυτό θα το πληρώσει ολόκληρη η κοινωνία, συναίνεση σ’ αυτό, τουλάχιστον ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν έδωσε, δεν δίνει, δεν θα
δώσει! Αυτά να είναι καθαρές κουβέντες.
Θέλετε να νοικοκυρέψετε το ελληνικό δηµόσιο; Δύο χρόνια τι
έγινε; Τι γίνεται δύο χρόνια; Πώς πέρασαν έτσι; Για να είµαστε
µε τα ίδια ακριβώς ελαττώµατα, µε τις ίδιες ακριβώς αβελτηρίες
και να ελέγχεστε φυσικά και σε διεθνές επίπεδο για όλα αυτά τα
οποία δεν κατορθώσατε να κάνετε αυτά τα δύο χρόνια. Άρα, λοιπόν, όχι βεβαίως.
Εγώ απλώς στο σηµείο αυτό, σ’ αυτό το ένα λεπτό -τα δεκατέσσερα τα αφιέρωσα στην Κυβέρνηση- θέλω να ρωτήσω, η Νέα
Δηµοκρατία επιµένει στην επί της αρχής ψήφιση; Επιµένετε µε
αυτό το χαρακτήρα; Εσείς επιµένετε ότι βρίσκετε αρχή που πρέπει να ψηφίσετε; Το άκουσα το επιχείρηµα. Θέλετε να υποστηρίξετε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης.
Πρώτα απ’ όλα θα έπρεπε να αρνούµαστε -αυτοί που θα θέλαµε να δούµε τη λειτουργία του ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης- να έρχεται ο µηχανισµός στήριξης σε ένα νοµοσχέδιο
µπάλωµα. Ο µηχανισµός στήριξης θα έπρεπε να αποτελέσει το
αντικείµενο µιας αυτοτελούς µεγάλης συζήτησης για τη διαχείριση της κρίσης σε επίπεδο Ευρώπης. Ούτε αυτή η δυνατότητα
δεν δίδεται.
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Εγώ ρωτώ: Μπροστά σ’ αυτό, µπροστά στη σφαγή του κόσµου, µπροστά σ’ αυτό το απαράδεκτο που συνδέει ένα τέλος
ακινήτων –το άδικο αυτό τέλος ακινήτων- µε την ηλεκτροδότηση,
εσείς λέτε ότι ψηφίζεται την αρχή του νοµοσχεδίου; Αυτό οµολογώ εµένα µε αφήνει άφωνο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Βορίδη, ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς η Κυβέρνηση έχει την
κύρια ευθύνη για τη σωτηρία της χώρας. Ευθύνη που την αναδέχεται, δεν φυγοµαχεί. Όµως, η προσπάθεια –κι αυτό πρέπει να
το λάβουν υπ’όψιν τους τα κόµµατα- είναι εθνική. Όλοι πρέπει
να συµβάλουν. Δεν ζητάει κανένας την εύκολη συναίνεση. Ζητά
όµως όλοι να βάλουν πλάτη σ’ αυτή την προσπάθεια.
Είναι εύκολα τα κηρύγµατα ηθικής, που ακούσαµε και προηγουµένως. Όµως από την εµπειρία µου θέλω να πω το εξής:
Η µεγαλύτερη ανηθικότητα στην πολιτική γενικά είναι «να τάζεις και να µη βάζεις τίποτα». Εν προκειµένω, στη σηµερινή συγκυρία, η µεγαλύτερη ανηθικότητα για την πολιτική θα είναι να
αφήσει τη χώρα στο έλεος µιας χρεοκοπίας. Αυτό δεν το κάνει η
Κυβέρνηση.
Να βάλουν, λοιπόν, πλάτη τα κόµµατα σ’ αυτή την εθνική προσπάθεια. Εγώ το λέω µετά λόγου γνώσεως. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία
έχει τις µεγάλες ευθύνες, που φθάσαµε µέχρι εδώ. Η Νέα Δηµοκρατία δείχνει -όπως ακούσαµε τον Αρχηγό της στη ΔΕΘ- να
είναι ακόµη εκτός τόπου και χρόνου. Είδαµε στη ΔΕΘ τον εθνικολαϊκισµό στο µεγαλείο του.
Η Νέα Δηµοκρατία εξακολουθεί δυστυχώς –και λυπάµαι- να
µένει εγκλωβισµένη και αυτοπαγιδευµένη σε µια αντιµνηµονιακή
ρητορική και µε προµετωπίδα αυτή την ασάφεια, τη χίµαιρα του
«Ζαππείου» τάζει τα πάντα στον ελληνικό λαό, ακόµη και πολλές
εκλογές!
Ουσιαστικά αυτοεξαιρείτε κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, τον εαυτό σας από µια εθνική προσπάθεια. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει αταλάντευτα για τους στόχους.
Σήµερα συζητούµε πράγµατι ένα πολυσυλλεκτικό νοµοσχέδιο,
µε πληθώρα διατάξεων, που έχουν όµως έναν κοινό παρανοµαστή και στόχο: τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Και είναι στη συγκεκριµένη περίοδο απαραίτητο αυτό,
δηλαδή η διασφάλιση έναντι συστηµικών κινδύνων, καθώς και η
ενίσχυση της φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αµφιβολία η κρίση στον
κόσµο καλά κρατεί. Η Ευρωζώνη δέχεται πιέσεις. Η Ελλάδα είναι
στο µάτι του κυκλώνα. Οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου είναι
ασφαλώς ένα θετικό κεκτηµένο για την ευρωζώνη και τη χώρα
µας. Όµως, όσο δεν εφαρµόζονται αυτές οι αποφάσεις, όσο διστάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, θα κλονίζεται συνεχώς η εµπιστοσύνη προς την Ευρωζώνη και θα έχουµε προβλήµατα. Το τονίζω
ιδιαίτερα, γιατί οι τελευταίες εξελίξεις, µε τις παλινωδίες, την πολυφωνία και την κακοφωνία στην Ευρώπη, έχουν χειροτερέψει
τα πράγµατα, όχι µόνο για τη χώρα, αλλά για την ίδια την Ευρώπη.
Πρέπει δε να καταλάβουν κάποιοι στο εξωτερικό –γιατί είδα
πάλι σχετικό πρωτοσέλιδο του γερµανικού περιοδικού «FOCUS»ότι δεν κινδυνεύει µε βύθιση ο Παρθενώνας. Εκείνο που βουλιάζει µε την αβουλία και τις αµφιθυµίες των ηγεσιών της Ευρώπης,
είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν.
Δεν είναι τυχαίο ότι πληθαίνουν οι φωνές αποδοκιµασίας της
πολιτικής µιζέριας, που δείχνουν ηγετικά κλιµάκια της Ευρώπης
και ότι ακόµη και χθες ο Ντελόρ τους τα «έψαλλε» από την καλή.
Όσον αφορά τη χώρα µας, είναι καλή η ευρωπαϊκή σωστική
λέµβος που εξασφαλίσαµε µε τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου,
που πρέπει όπως προείπα να εφαρµοστούν.
Πρέπει όµως να «τραβήξουµε» το δικό µας «κουπί». Εµείς θα
«κωπηλατήσουµε» για να περάσουµε απέναντι. Πρέπει να υλοποιήσουµε στο ακέραιο τις δεσµεύσεις, να επιτύχουµε τους στό-
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χους του µεσοπρόθεσµου. Οι θυσίες των νοικοκυριών και των
πολιτών δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χαθούν. Πρέπει να
πιάσουν τόπο, και δεν θα πιάσουν τόπο αν µείνουµε στη µέση.
Γι’ αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης –είστε µόνος τώρα εδώ µέσα,
κύριε Οικονόµου- η Κυβέρνηση οφείλει να δείξει και τη µεγίστη
συνέπεια και τη µεγίστη αποτελεσµατικότητα, γιατί δεν µπορεί
να υπάρξουν πάλι αστοχίες και καθυστερήσεις όπως η αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής ή δισταγµοί σε σχέση µε τη µείωση
του κράτους. Είναι υπερτροφικό, σπάταλο και αντιπαραγωγικό
το κράτος. Δεν µπορεί αυτά να οδηγούν, όπως πρόσφατα, σε
νέα επώδυνα µέτρα όπως το τέλος των ακινήτων, µέτρα επί δικαίους και αδίκους, γιατί έτσι σίγουρα εξαντλούνται και οι αντοχές και οι ανοχές της κοινωνίας.
Σε σχέση µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, θα κάνω επί της
αρχής ορισµένες επισηµάνσεις. Είναι σηµαντικό ότι µε τις διατάξεις ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος
στα πιστωτικά ιδρύµατα και µάλιστα δίνεται έµφαση στη λήψη
προληπτικών µέτρων. Πρόκειται για ένα αρθρωτό σύστηµα εποπτείας µε άµεσες παρεµβάσεις που ξεκινούν από την υποχρέωση
για αύξηση κεφαλαίου και τον ορισµό επιτρόπου και φτάνουν
µέχρι το διαχωρισµό του ιδρύµατος και την εξυγίανσή του µε
βάση ένα νέο πυλώνα που δηµιουργείται στο Ταµείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων.
Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα για την Κυβέρνηση. Το είπα και στην
επιτροπή. Έχει να κάνει µε την αποσαφήνιση των κριτηρίων παρέµβασης. Θέλουµε άµεση παρέµβαση, όµως η παρέµβαση αυτή
πρέπει να είναι παραδεκτή αντικειµενικά, και αποτελεσµατική. Γι’
αυτό χρειάζεται να βρούµε τη «χρυσή τοµή» µεταξύ της ανάγκης
να ενισχύσουµε την εποπτεία και να µπορούµε να πάρουµε
άµεσα µέτρα, όταν χρειάζεται, αλλά και της διατήρησης των απαραίτητων βαθµών ελευθερίας που πρέπει να έχει το τραπεζικό
σύστηµα. Αυτό πρέπει να το δει η Κυβέρνηση.
Στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα µε το
άρθρο 47 τροποποιούνται διατάξεις για το σώµα των φορολογικών διαιτητών. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί θέλουµε
επίσπευση της επίλυσης των διαφορών και άρα µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην είσπραξη των φόρων. Πιστεύω όµως, ότι
το στοίχηµα είναι στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και γι’
αυτό εγώ τουλάχιστον «κρεµώ» ορισµένες ελπίδες –παρά τις καθυστερήσεις- στο νέο νοµοσχέδιο που θα απλοποιήσει, θα κάνει
πιο δίκαιο και πιο αποτελεσµατικό το φορολογικό σύστηµα και
θα ενισχύσει τους φοροεισπρακτικούς και φορολογικούς µηχανισµούς.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω µέσα στο χρόνο µου λέγοντας ότι
για τις τροπολογίες θα συζητήσουµε την κατάλληλη ώρα. Επηρεασµένος όµως από την ακρόαση που είχαµε στον Πρόεδρο
της ΕΛΣΤΑΤ προηγουµένως στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, θέλω να πω δύο λόγια όσον αφορά τις αλλαγές της ΕΛΣΤΑΤ. Αντιπαρέρχοµαι τις κραυγές και τους λεονταρισµούς της
Νέας Δηµοκρατίας για δήθεν «φούσκωµα» του ελλείµµατος. Μην
επιµένετε. Θα σας γίνει «µπούµερανγκ», όπως έχουν γίνει και
άλλα «παραµύθια» σας. Ηρεµήστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Μακάρι τα ελλείµµατα να ήταν µικρότερα.
Κρατώ βέβαια το ότι οι αλλαγές που προτείνονται µε την τροπολογία στο διοικητικό συµβούλιο καθίστανται αναγκαίες υποχρεωτικά. Δυσλειτουργεί δυστυχώς το διοικητικό συµβούλιο
–όσοι είναι στην επιτροπή το ξέρουν πολύ καλά- και επαληθεύεται ότι δεν αρκούν οι καλοί θεσµοί. Έχουν ιδιαίτερη σηµασία τα
πρόσωπα που τους λειτουργούν. Και επειδή η Βουλή έχει ανάµειξη στην επιλογή των προσώπων, θα πρέπει να προσέχουµε
πώς τους επιλέγουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, κύριε Γείτονα, οι άνθρωποι κάνουν τις θέσεις και
όχι οι θέσεις τους ανθρώπους. Αυτό είναι νόµος από την αρχαία
εποχή.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πάντες αντιλαµβάνονται ότι
η χώρα βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και ίσως στα πρόθυρα κατάρρευσης, µε την Κυβέρνηση πανικόβλητη και ανήµπορη να πράξει όπως πρέπει. Οι λανθασµένες εντολές που
δέχεται από την τρόικα και η αδυναµία της να προτείνει έστω και
ένα σωστό και δίκαιο µέτρο µας έχουν οδηγήσει στο κατώτατο
σηµείο.
Η ύφεση ολοένα και βαθαίνει. Η ανεργία καλπάζοντας πλησιάζει το 20%. Χιλιάδες λουκέτα καθηµερινά. Κόστος δανεισµού στα
ύψη. Κατάρρευση εσόδων και υπέρβαση δαπανών στον προϋπολογισµό. Και την παγκόσµια πρωτοτυπία οι τιµές σε όλα σχεδόν
τα προϊόντα να ανεβαίνουν, ενώ διανύουµε µακρά περίοδο ύφεσης. Είναι επόµενο, λοιπόν, η απογοήτευση και η απόγνωση να
είναι διάχυτη σε όλον τον πληθυσµό.
Εµείς συζητάµε σήµερα ένα σχέδιο νόµου που πιθανό στο µέλλον να αλλάξει πλήρως την εικόνα στον τραπεζικό τοµέα. Το βέβαιο είναι ωστόσο ότι θα έχει καταλυτικές επιδράσεις στα
οικονοµικά εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών, δεδοµένου ότι
µε σχετική τροπολογία επιβάλλεται ειδικό τέλος εξωφρενικού
ύψους στα ακίνητα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων κινδυνεύει καθηµερινά
να βρεθεί εκτός εργασίας, αν ήδη δεν έχει συµβεί αυτό στον ιδιωτικό τοµέα, ή µε την εργασιακή εφεδρεία στο δηµόσιο. Οι δε
απανωτοί φόροι σε οτιδήποτε κινείται ή παραµένει ακίνητο τον
αναγκάζουν να παρακαλάει για µια ρύθµιση στη ΔΕΗ για οφειλή
ακόµα και κάτω από τα 100 ευρώ.
Αυτήν τη στιγµή επέλεξε η Κυβέρνηση να δώσει το τελειωτικό
χτύπηµα. Ο ίδιος ο Υπουργός Οικονοµικών, παρά τις προ διµήνου διαβεβαιώσεις ότι τάχα η ΔΕΗ δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως φοροεισπρακτικός µηχανισµός άλλαξε πάλι γνώµη και
βάφτισε το χαράτσι ως ασφάλιστρο κινδύνου. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δήθεν αποτελεί µόνο το 2‰ της εµπορικής αξίας του
ακινήτου και προσπάθησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι το ύψος
του τέλους αυτού είναι ιδιαίτερα χαµηλό και δίκαιο. Είναι δίκαιο
και επιβάλλεται ακόµα και στις πιο ευπαθείς οµάδες, ακόµα και
σε ανθρώπους χωρίς εισοδήµατα, ακόµα και σε ανάπηρους και
σε ανέργους;
Η αναλγησία της Κυβέρνησης και ο εµπαιγµός του λαού στο
αποκορύφωµα τους. Αν θυµάστε, το 1981, τότε που ήρθε η σοσιαλιστική κυβέρνηση, φοβόντουσαν όλοι ότι θα κρατικοποιήσει
τις περιουσίες. Τότε δεν το έκανε αλλά τώρα έχει καταργήσει
ήδη την ιδιοκτησία. Όλοι πληρώνουν ενοίκιο, στο δικό τους το
σπίτι ή στο ξένο. Πληρώνουν όλοι ενοίκιο.
Επί δυο χρόνια, λοιπόν, η Κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτο
το τραπεζικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπο µε προβλήµατα πολλά και σοβαρά που δηµιούργησαν
παράγοντες όπως οι συνεχείς υποβαθµίσεις της χώρας από τους
διεθνείς οίκους, οι αντίστοιχες υποβαθµίσεις των τραπεζών και
ο αποκλεισµός των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές άντλησης
κεφαλαίων. Στην πραγµατικότητα αντλούν ρευστότητα µόνο από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήδη έχουν δανειστεί περί τα
100 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Υπουργέ, τα οποία κάποια
στιγµή οφείλουν να επιστρέψουν.
Η πολύµηνη εκροή καταθέσεων οφείλονται όχι µόνο στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά, αλλά και στις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί Τιτανικού, περί πτώχευσης και περί
επιστροφής στη δραχµή. Ας µην ξεχνούµε ότι δυο επίτροποι µίλησαν για τη δραχµή. Η χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου οφείλεται και στην πραγµατική αδυναµία
των δανειοληπτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Πέρα από τα παραπάνω είµαστε σε αναµονή για την αποτίµηση των ζηµιών που θα υποστούν οι τράπεζες από τη συµµετοχή τους στην αναδιάρθρωση του χρέους ενώ ήδη η
«απρόσκλητη» εταιρεία «BLACKROCK» ξεσκονίζει όλα τα δάνεια.
Ενώπιον παρόµοιων προκλήσεων µε δύσκολα προβλεπόµενες
συνέπειες οπωσδήποτε επιβάλλεται η άµεση λήψη µέτρων διατήρησης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Βέβαια
η ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών εκ µέρους της Τράπεζας της Ελλάδας που επιδιώκεται µε το νοµοσχέδιο είναι θεµιτή.
Εκτιµώ όµως ότι είναι υπερβολική. Όχι βέβαια, γιατί παρέχεται η
δυνατότητα επιβολής αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου ή διορι-
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σµού επιτρόπου ή περιορισµού των δικαιωµάτων των παλαιών
µετόχων τους, που πιθανόν να δηµιουργήσει νοµικές εµπλοκές,
αλλά γιατί γενικά αν λάβουµε υπ’όψιν ότι στην Ελλάδα η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει και τις χρηµατιστηριακές εταιρείες και
τις ασφαλιστικές -µοντέλο που δε συνηθίζεται στην Ευρώπη
όπου υπάρχουν 2-3 εποπτικές αρχές- τότε εύλογα καταλήγουµε
στο συµπέρασµα ότι δηµιουργούµε µια υπερσυγκέντρωση εξουσιών µε δυσκολία ελέγχου τους και χωρίς τον αναγκαίο βαθµό
ελευθερίας. Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι το δηµόσιο κατέχει
µόνο το 20% των µετοχών της Τράπεζας της Ελλάδας.
Για το θέµα της εποπτείας των τραπεζών –άρθρα 1-8- δεν
έχουµε πλήρη εικόνα δεδοµένου ότι ο Υπουργός έχει πει ότι θα
καταθέσει τροποποιήσεις στην Ολοµέλεια.
Επιπλέον, δεν έχουµε ενηµερωθεί ακόµη και για τη γενική
γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα εδώ να
βάλω µία παρένθεση και να υπενθυµίσω ότι παρά τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο τραπεζικός τοµέας, είναι ίσως ο µοναδικός
τοµέας της οικονοµίας που δεν έχει προβεί σε αυτοπεριορισµούς
και περιστολή της σπατάλης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακόµη και σήµερα, που όλοι οι εργαζόµενοι έχουν υποστεί θυσίες για να συνεισφέρουν, οι τράπεζες εξακολουθούν να διαθέτουν οργανογράµµατα µε αµέτρητες θέσεις για διευθύνοντες
συµβούλους, γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους.
Οι τελευταίοι εξακολουθούν να λαµβάνουν µισθούς δεκάδων χιλιάδων ευρώ και να απολαµβάνουν παροχών υψηλών µπόνους,
και εφάπαξ πολλών µισθών ακόµη και σε ζηµιογόνες περιόδους,
πολιτική που έχει επεκταθεί και στα στελέχη της, µεσαίου και χαµηλού επιπέδου.
Αναγνωρίζω, φυσικά, ότι κάθε ιδιωτική επιχείρηση έχει το δικαίωµα να προσλαµβάνει όποιον θέλει µε οποιοδήποτε µισθό. Οι
τράπεζες, όµως, αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση. Για να έχει
τη δυνατότητα κάποια τράπεζα να δίνει υψηλές αποδοχές, σηµαίνει ότι πιθανότατα το επιπλέον κόστος αυτών περνάει σε όλα
τα προϊόντα της, όπως τα έξοδα διαφόρων συναλλαγών ή τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών ή των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή στις λεγόµενες ποινές πρόωρης εξόφλησης που
µας επιβάλλονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει όλα αυτά να περιοριστούν δραστικά. Και πρέπει κάποιος, δηλαδή το Υπουργείο Οικονοµικών –εσείς, κύριε Υπουργένα φροντίσει γι’ αυτό.
Οι Έλληνες συνεισφέρουν για τη σταθερότητα των τραπεζών
και οι τραπεζίτες πρέπει να πράξουν ανάλογα, τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά τις υψηλές αµοιβές και παροχές. Πρέπει όλοι να συµµετέχουν στις θυσίες.
Για τη λεγόµενη ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων των δήµων
Ζωγράφου και Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονοµικών στο
άρθρο 46, πρέπει επιτέλους να µάθουµε που διοχέτευσαν αυτά
τα δάνεια οι συγκεκριµένοι δήµοι.
Όσον αφορά την κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θεωρούµε
απαραίτητη τη χρηµατική ενίσχυσή. Είµαστε αντίθετοι, όµως,
στην απαράδεκτη και ανησυχητική πολιτική της Κυβέρνησης για
παροχή εγγυήσεων τύπου Φινλανδίας, την τροπολογία έστω για
τα ακίνητα και για την καρατόµηση των µελών της ΕΛΣΤΑΤ. Γιατί
σας ενοχλεί; Εσείς φτιάξατε όλα αυτά τα στοιχεία και κατ’ αυτό
τον τρόπο µεγαλώσατε το έλλειµµα. Έτσι το ΔΝΤ που είχατε
προγραµµατίσει να έρθει εδώ –ήταν επιλογή- ήρθε.
Με τις εγγυήσεις τύπου Φινλανδίας, λοιπόν, ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες για αντίστοιχες εγγυήσεις και προς οιονδήποτε
άλλον, ακόµα και ιδιώτη οµολογιούχο ζητήσει κάτι ανάλογο.
Με δύο λόγια, η απόφαση της 21ης Ιουλίου 2011, που τόσο
διαφηµίστηκε από την Κυβέρνηση, στραγγαλίζει ακόµα περισσότερο τη χώρα µας, χωρίς να διαφαίνεται έστω και ίχνος φωτός.
Το ότι η Κυβέρνηση θα µπορούσε να τα καταφέρει πολύ χειρότερα, δεν είναι λόγος να πανηγυρίζει. Ας µην ξεχνούµε ότι αυτή
τη στιγµή έχετε βάλει όλα τα βαριά χαρτιά που έχετε στο Υπουρ-
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γείο Οικονοµικών.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιώργος Μαρίνος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και αυτό το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο
για τη νέα δανειακή σύµβαση και η άθλια τροπολογία για τη φορολογία των σπιτιών των εργαζοµένων µε την απειλή διακοπής
του ηλεκτρικού ρεύµατος, υπηρετούν τον ίδιο σκοπό που σηµείωσε το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας στις προηγούµενες
συζητήσεις για το µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Υπηρετεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των τραπεζιτών, των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών και των
άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας. Φορτώνει τις συνέπειες της
καπιταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη, τη µικρή αγροτιά,
τους µικρούς επαγγελµατοβιοτέχνες και εµπόρους, τους νέους
και τις νέες, συνολικά τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
Αυτό είναι το κεντρικό πρόβληµα που λύνεται στα ταξίδια
Αθήνα – Βρυξέλλες, στις τηλεδιασκέψεις, στα υπουργικά συµβούλια, στις συζητήσεις της Κυβέρνησης µε την τρόικα. Η χρεοκοπία του λαού για να πλουτίσει το µεγάλο κεφάλαιο.
Προκειµένου να αποκρύψει αυτήν την αλήθεια η Κυβέρνηση
και οι σύµµαχοί της, χρησιµοποιούν ένα σωρό ψεύτικους ισχυρισµούς. Διαστρεβλώνουν τις πραγµατικές αιτίες της κρίσης και
του χρέους µε σαθρά επιχειρήµατα.
Ρωτάµε: Η µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής, της λαϊκής
κατανάλωσης, η συρρίκνωση της οικονοµίας κατά 5% το 2011
οφείλεται στους δηµόσιους υπαλλήλους; Η κρίση στις άλλες καπιταλιστικές χώρες οφείλεται στους δηµόσιους υπαλλήλους;
Πρόκειται για κατασκευασµένο ψέµα που χρησιµοποιείται για
να χτυπηθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και να περάσουν
οι απολύσεις, για να περάσει η λογική του «διαίρειν και βασίλευε», κρύβοντας ότι η κρίση είναι κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, εκφράζει την αναρχία, την ανισοµετρία του συστήµατος και δείχνει τα ιστορικά όρια του καπιταλισµού.
Για, δε, το χρέος που αυξάνεται στις συνθήκες της κρίσης, η
Κυβέρνηση κρύβει ότι το γεννάει η πολιτική που χρηµατοδοτεί
το µεγάλο κεφάλαιο, το φοροαπαλλάσσει και διαθέτει τεράστια
ποσά για τις ιµπεριαλιστικές ανάγκες του ΝΑΤΟ.
Η Κυβέρνηση και οι σύµµαχοί της απειλούν ότι αν δεν περάσουν τα άθλια, αντιλαϊκά µέτρα θα χρεοκοπήσει η χώρα και αυτό
την ώρα που η πολιτική της καταδικάζει σε δυστυχία ένα εκατοµµύριο ανέργους φτωχαίνει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα.
Η Κυβέρνηση ενοχοποιεί, ποινικοποιεί τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες δείχνοντας ταξικό µίσος κατά του αγωνιζόµενου
λαού από κοινού µε την πλουτοκρατία, τη Νέα Δηµοκρατία και
το ΛΑΟΣ που καλλιεργούν την υποταγή και στηρίζουν την κυβερνητική επιθετικότητα.
Η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί αναρίθµητα ψέµατα για να στηρίξει
το βασικό ψέµα ότι οι αντιδραστικές αλλαγές που προωθεί, που
ξηλώνουν το σύνολο των λαϊκών δικαιωµάτων, θα ανοίξουν το
δρόµο στην άνοδο της οικονοµίας και ο λαός θα ζήσει καλύτερες
µέρες.
Πρόκειται για εµπαιγµό σε βάρος του λαού, γιατί όσο θα υπάρχει η καπιταλιστική ανάπτυξη, που έχει κριτήριο τα κέρδη της
πλουτοκρατίας, τα βάσανα των εργατικών λαϊκών οικογενειών θα
συνεχίζονται, αφού είναι σίγουρο πως ακόµα και αν γίνουν περισσότερες επενδύσεις, ακόµα και αν η οικονοµία µπει σε ανοδική τροχιά τα επόµενα χρόνια, όσο η εξουσία θα είναι στα χέρια
του κεφαλαίου και τα µέσα παραγωγής καπιταλιστική ιδιοκτησία,
ο λαός θα αντιµετωπίζει τα ίδια οξυµένα προβλήµατα, την υψηλή
ανεργία, τις άθλιες υποβαθµισµένες κοινωνικές υπηρεσίες, µισθούς και συντάξεις πείνας σε περιβάλλον που θα θυµίζει κρανίου τόπο από την κατάργηση των δικαιωµάτων.
Αυτό ισχύει και για την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Η Νέα
Δηµοκρατία έχει δοκιµαστεί επανηλλειµένα, ψήφισε τα 3/4 των
αντιλαϊκών νοµοσχεδίων του ΠΑΣΟΚ, στηρίζει το σύνολο των µέ-
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τρων που καταργούν τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα,
τις ιδιωτικοποιήσεις και δεν θα πάρει πίσω κανένα αντιλαϊκό
µέτρο, όπως έκανε και την περίοδο 2004-2009.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όλοι οι τρόποι διαχείρισης του
συστήµατος έχουν δοκιµαστεί και το αποτέλεσµα είναι οδυνηρό
για τους εργαζόµενους: Οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
23 εκατοµµύρια και περισσότεροι είναι αυτοί µε µερική απασχόληση, 46 εκατοµµύρια ζουν µε συσσίτια στις Ηνωµένες Πολιτείες
της Αµερικής.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας απευθύνεται σε όλους
τους εργαζόµενους και θέλει να στείλει ένα µήνυµα: Nα µην φοβηθεί ο λαός και να απαντήσει αποφασιστικά στους εκβιασµούς.
Να δώσει µαζικά, οργανωµένα µαζί µε τα ταξικά συνδικάτα, τους
αγωνιστικούς µαζικούς φορείς, τη µάχη για να µην πληρώσει τα
αβάσταχτα φορολογικά χαράτσια που επιβάλλει η Κυβέρνηση
για να διατηρήσει το αφορολόγητο των εφοπλιστών, να µειώσει
τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου. Την κρίση να την πληρώσει η πλουτοκρατία, να αυξηθεί η φορολογία των κερδών του κεφαλαίου στο 45%. Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι πληρώνουν
το µεγάλο µέρος της φορολογίας και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, χρυσοπληρώνουν συνεχώς και πιο υποβαθµισµένες κοινωνικές υπηρεσίες.
Να πει ο κ. Βενιζέλος στη Βουλή: Τι φορολογία έχουν πληρώσει οι εφοπλιστές όταν τα ναύλα των πλοίων για πολλά χρόνια
έφτασαν και 200.000 δολάρια την ηµέρα, τι πληρώνουν τώρα που
χτίζουν σε ξένα ναυπηγεία πλοία αξίας 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το χρόνο.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας θα κάνει τα πάντα για
να µην περάσουν οι απειλές, οι εκβιασµοί και οι προβοκάτσιες
κατά της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Οι λαϊκές δυνάµεις έχουν µεγαλύτερη πείρα από πριν, πλουσιώτερη γνώση και κατανοούν αυτό που έχει θέσει από την αρχή
της καπιταλιστικής κρίσης το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Καµµία εµπιστοσύνη στο σύστηµα και στα κόµµατα που
υπηρετούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου, τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. Οργάνωση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις λαϊκές γειτονιές, αλλαγή του συσχετισµού δύναµης
παντού. Δύναµη, ισχυρή δύναµη στο ΚΚΕ, στο ΠΑΜΕ, στις αγωνιστικές συσπειρώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Μαζί θα δώσουµε τη µάχη, για να παρεµποδίσουµε τα αντιλαϊκά µέτρα µε όλες µας τις δυνάµεις. Μάχη για κάθε λαϊκό πρόβληµα, σε σύγκρουση µε κάθε είδους απειλές που έχουν ως
στόχο τον εγκλωβισµό του λαού στην αστική νοµιµότητα, στη νοµιµότητα του κεφαλαίου, που εάν είχε περάσει ιστορικά, οι λαοί
θα περπατούσαν στα τέσσερα. Πρέπει να πειστεί το συντοµότερο ο λαός ότι µπορεί να «ξετινάξει» τις δυνάµεις του κεφαλαίου, να ανοίξει το δρόµο για τη δική του εξουσία, για να
µετατραπούν τα µέσα παραγωγής, οι πηγές του πλούτου σε
λαϊκή περιουσία, που είναι προϋπόθεση για να εξαλειφθεί η ανεργία, για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, να διαγραφεί το
χρέος, να αποδεσµευθεί η Ελλάδα από τους ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς. Καλούµε τους εργαζόµενους να είναι όλοι αύριο
στο Σύνταγµα στην κινητοποίηση των ταξικών συνδικάτων κατά
των φορολογικών χαρατσιών και να συµβάλουν στην κλιµάκωση
του αγώνα µε πανελλαδική απεργία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Μαρίνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ένας Μαρίνος κατέβηκε από το Βήµα, Βουλευτής του ΚΚΕ,
αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άλλο Μαρίνο, τον
Γιάννη Μαρίνο, το µεγάλο της ελληνικής δηµοσιογραφίας, µε τον
οποίο είχα την τιµή να συνεργαστώ επί χρόνια ως υπεύθυνος του
γραφείου του, όταν εκείνος ήταν Ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες.
Ο Γιάννης Μαρίνος έγραφε, λοιπόν, στον «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑ-
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ΧΥΔΡΟΜΟ» ότι η οικονοµία είναι κυρίως ψυχολογία και ψυχολογία σηµαίνει εµπιστοσύνη και η εµπιστοσύνη εµπεδώνεται, όταν
υπάρχει σιγουριά και σταθερό πλαίσιο.
Σταθερό πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, δεν σηµαίνει είκοσι ένα φορολογικά νοµοσχέδια µέσα σε τρία χρόνια από δύο διαφορετικές
κυβερνήσεις. Σταθερό πλαίσιο δεν σηµαίνει αλλεπάλληλα νοµοσχέδια για τις τράπεζες, ούτε τρεις περαιώσεις σε τρία χρόνια,
που κάθε φορά λέµε ότι θα είναι η τελευταία και γελά µαζί µας ο
κόσµος, γιατί δεν είναι ποτέ η τελευταία, γιατί έρχεται άλλη µία
περαίωση.
Μια που µιλάµε για τις τράπεζες, όλοι ξέρουµε ότι τα ψιλά
γράµµατα στα χαρτιά των τραπεζών και οι καταχρηστικοί όροι
καλά κρατούν. Κανένα από τα δύο παλιά κόµµατα δεν τολµά να
αγγίξει αυτές τις ξεσαλωµένες τράπεζες. Επί χρόνια είναι ξεσαλωµένες, επί χρόνια ‘κονοµούσαν, επί χρόνια συσσώρευαν λίπος.
Από την άλλη, συγκλονιστικό είναι το στοιχείο που ανέφερε ο
Βουλευτής Μαγνησίας, ο κ. Μαρκάκης, σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Είχε πει ο κ. Μαρκάκης ότι από τις χιλιάδες αιτήσεις εξωδικαστικού συµβιβασµού µόνο το 3% απαντήθηκε από τις
τράπεζες. Οι θετικές απαντήσεις ήταν µόλις πέντε. Προσέξτε όχι
5%, αλλά πέντε αριθµηµένες θετικές απαντήσεις, ενώ µόνο µία
κατέληξε σε συµβιβασµό. Μόνο µία! Αυτόν το συµβιβασµό, λοιπόν, να τον βάλετε στην Αίθουσα του Υπουργικού Συµβουλίου
σε µία προθήκη, σε µία βιτρίνα, για να τον καµαρώνετε.
Μία µόνο υπόθεση συµβιβασµού υπήρξε µε τράπεζες επί τόσους µήνες, παρ’ ότι µας διαφηµίζατε µε τυµπανοκρουσίες τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό. Άρα, οι τράπεζες είναι απρόθυµες και
δεν νοιώθουν από την Κυβέρνηση καµµία πίεση, για να προχωρήσουν σε δάνεια προς τον κόσµο. Έχει «στεγνώσει» η οικονοµία. Δεν υπάρχουν δάνεια. Ούτε εξωδικαστικοί διακανονισµοί
υπάρχουν, ούτε πραγµατική λειτουργία των τραπεζών στην
πραγµατική οικονοµία.
Από την άλλη πλευρά, για να είµαστε δίκαιοι, οι τράπεζες υπέστησαν µία σηµαντική ζηµιά από την Κυβέρνησή σας, η οποία µε
το «καληµέρα» πριν από δύο χρόνια, τέτοιες µέρες όταν ανέλαβε
την εξουσία, διέσπειρε εκείνη την ακατανόητη φηµολογία ότι θα
φορολογήσει τις καταθέσεις και έτσι 60 δισεκατοµµύρια έκαναν
φτερά από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, την ίδια ώρα που ο
Ερντογάν και ο Μπερλουσκόνι έτριβαν τα χέρια τους, προσήλκυαν καταθέσεις και το δικό µας τραπεζικό σύστηµα «στέγνωνε»
λόγω της πασοκικής µπαρούφας που προανέφερα. Γιατί επρόκειτο περί µπαρούφας ότι θα φορολογήσετε τις καταθέσεις.
Έτσι έκαναν φτερά οι καταθέσεις και έφυγαν από την Ελλάδα.
Αφού, λοιπόν, οι καταθέσεις συνέχιζαν να φεύγουν και να καταρρέει το τραπεζικό σύστηµα, αρχίσατε τις ενέσεις ρευστού
προς τις τράπεζες, τις οποίες φυσικά επωµίζονται οι Έλληνες
πολίτες, αφού ως γνωστόν «λεφτά υπάρχουν». Φθάσαµε, λοιπόν,
σε άλλο ένα πακέτο εγγυήσεων για τις τράπεζες, παρ’ ότι εσείς
οι ίδιοι χαλούσατε τον κόσµο ως Αντιπολίτευση όταν ο Καραµανλής έδωσε τα περίφηµα πρώτα 28 δισεκατοµµύρια.
Το τι ακουγόταν µέσα σε αυτήν την Αίθουσα -ήµουν Βουλευτής τότε και το θυµάµαι- από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν
περιγράφεται. Είχατε βγει στο αντάρτικο κατά των τραπεζών και
εξαπολύατε ιδεολογικούς πυραύλους Patriot κατά της κακιάς Δεξιάς.
Συζητούµε παράλληλα και για τον περίφηµο µηχανισµό EFSF.
Κάθε Έλληνας έχει την αίσθηση ότι κάθε ηµέρα που περνάει,
κάθε ώρα που περνάει αντιστοιχεί µε έξι µήνες µε την προ κρίσεως ροή των γεγονότων. Κάθε ηµέρα είναι σχεδόν –τόσο πυκνός είναι πλέον ο χρόνος- έξι µήνες µε την προ κρίσεως ροή
των οικονοµικών γεγονότων και της µεταβολής των συνθηκών.
Οι συνθήκες, λοιπόν, µεταβάλλονται κάθε ώρα. Κανείς δεν ξέρει
αν θα υπάρξει τελικά ή όχι το EFSF, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ο πάτος, το τέλος, εν πάση περιπτώσει, αυτών των σκληρών
µέτρων. Κανείς δεν γνωρίζει αν πληρώνουµε για να ξοφλήσουµε
τα χρέη µας ή απλώς για να πάρουµε άλλη µία δόση. Αυτό ακούει
ο κόσµος: «Νέα µέτρα για να πάρουµε τη δόση». Κοιτάξτε σε
ποια κατάντια έχουµε φθάσει!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ουσία, ο µηχανισµός του
EFSF είναι ανύπαρκτος. Δύο µήνες περιµένουµε να εφαρµοστεί.
Είναι τόσο υπαρκτός όσο είναι η αλληλεγγύη µεταξύ των χωρών
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της Ευρωζώνης, δηλαδή µηδέν εις το πηλίκον. Ο καθένας κάνει
ό,τι θέλει στην Ευρωζώνη, µας προκαλεί, ενώ υπάρχουν και κάποιες υπανάπτυκτες χώρες, όπως η Σλοβακία, ας πούµε, η οποία
ήταν υπό κοµµουνιστικό καθεστώς µέχρι πριν λίγα χρόνια και µας
κάνει και το βαρύ πεπόνι! Ήρθατε εδώ και ψηφίσατε τις προάλλες νοµοσχέδιο για κύρωση Συµφωνίας µε τη Σλοβακία. Η Σλοβακία µας κάνει το βαρύ πεπόνι και κάθε φούφουτος Υπουργός
οικονοµικών της Σλοβακίας βρίζει την Ελλάδα, χωρίς καµµία κύρωση! Η Σλοβακία µπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είπε
«ναι» η Ελλάδα, η υποανάπτυκτη, η παράξενη αυτή χώρα.
Και µέσα σε όλα αυτά παίρνετε µέτρα σπασµωδικά και ατάκτως ερριµένα, όπως είναι το περιβόητο χαράτσι. Μπλέκετε
όµως, µε αυτό που κάνετε και µε την κοινοτική νοµοθεσία, γιατί
το χαράτσι αυτό –ρωτήστε τη νοµική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εγώ πήρα τηλέφωνο την Παρασκευή- παραβιάζει
ευθέως την κοινοτική νοµοθεσία και όποιος προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεµβούργο θα δικαιωθεί. Μιλάµε για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας
και για πολλαπλή φορολόγηση ήδη φορολογηµένου αγαθού και
όχι µόνο αυτό, αλλά το βαπτίσατε και «τέλος», ενώ ένα µωρό να
ρωτήσεις, ξέρει ότι το τέλος σηµαίνει ανταπόδοση. Υπάρχει
ανταποδοτικότητα; Ποια είναι η ανταποδοτικότητα;
Γι’ αυτό, λοιπόν, προσφύγαµε έξι Βουλευτές του ΛΑΟΣ, ο υποφαινόµενος, ο κ. Κολοκοτρώνης, ο κ. Μαρκάκης, ο κ. Πολατίδης,
ο κ. Αποστολάτος, ο κ. Χρυσανθακόπουλος και άλλα τρία διακεκριµένα στελέχη του ΛΑΟΣ στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής και ζητούµε την άµεση σύγκληση αυτού του οργάνου, το
οποίο θα εξετάσει το χαράτσι και την παραβίαση της κοινοτικής
νοµοθεσίας. Γιατί πολλαπλώς επιβαρύνετε και παρανόµως το
ίδιο αγαθό, για το οποίο ο ιδιοκτήτης του έχει ήδη πληρώσει για
την ανέγερση ή την κτήση του: φόρους, ΦΠΑ, έκτακτες εισφορές, ειδικά τέλη, επιβάρυνση για έκδοση αδείας και δεν συµµαζεύεται. Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά την προσφυγή που
καταθέσαµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα συζητηθεί
το Δεκέµβριο, παρουσία τριάντα τεσσάρων Ευρωβουλευτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης,
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πριν, λοιπόν, η Ελλάδα βρεθεί αντιµέτωπη µε ακόµα µία
εµπλοκή στο Ευρωδικαστήριο, δηλαδή µε ευρωπρόστιµο, αποσύρετε αυτό το χαράτσι, το οποίο επιβάλλετε στον κόσµο, απλώς
και µόνο για να διασωθεί και να συντηρηθεί το µαγαζάκι που
έχετε στήσει στο δηµόσιο µε τις χιλιάδες των πρασινοφρουρών
και των πράσινων κοµµατικών ευγενών που «χώσατε» από το παράθυρο. Αυτούς, λοιπόν, δεν τολµάτε να τους αγγίξετε.
Χθες σας είδα, κύριε Σαχινίδη, στο «MEGA» όπου βγήκατε. Σας
ειπώθηκε ότι «χώσατε» δεκαέξι χιλιάδες πέρυσι στο δηµόσιο.
Τους «χώσατε»; Βάλατε άλλους δεκάξι χιλιάδες; Πώς θα πετάξετε τώρα πενήντα χιλιάδες δεξιούς από το δηµόσιο; Αυτή είναι
η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, της λήθης και της ανεκτικότητας, να πετάξετε πενήντα χιλιάδες συµβασιούχους από το δηµόσιο, για να
βάλετε δεκαέξι χιλιάδες δικούς σας; Σας το είπε χθες ο Πρετεντέρης στο «MEGA».
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Έχουν και άλλους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΒΑΛΙΩΤΗΣ: Έχουν και άλλους.
Εγώ περίµενα από τον κ. Σαχινίδη να το διαψεύσει, να πει «όχι,
δεν βάλαµε δεκαέξι χιλιάδες». Το είπε ο Πρετεντέρης, διάβασε
κάποια χαρτιά, που νοµίζω ότι ήταν του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Περίµενα να το διαψεύσετε. Δεν αγγίζετε, όµως, το
δικό σας κοµµατικό µαγαζάκι, το ΠΑΣΟΚικό µαγαζάκι στο δηµόσιο, για να εξοντώσετε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί
αυτό το µαγαζάκι που στήσατε από το ’81 και πέρα, καλά κρατεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Η πιο ανώδυνη λύση για το ΠΑΣΟΚ εδώ που έφθασαν τα πράγµατα, είναι µια µεγάλη ήττα στις εκλογές. Η πιο ανώδυνη λύση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
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Κάντε τις, λοιπόν, τώρα τις εκλογές γιατί κάθε πρόσθετη καθυστέρηση κάνει τη δική σας θέση ακόµη πιο δύσκολη, αλλά και
τη ζηµιά για την Ελλάδα ακόµα µεγαλύτερη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
Παρακαλείται να προσέλθει στο Βήµα ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν τη στιγµή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Οικονοµικών συµµετέχει σε µία από τις πλέον κρίσιµες διασκέψεις ίσως της µεταπολεµικής Ελλάδας, σε µία τηλεδιάσκεψη, για δεύτερη µέρα.
Πραγµατικά δεν νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτήν εδώ την
Αίθουσα που να µην του ευχηθεί καλή επιτυχία σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Όµως, υπάρχει η αντίπαλη, η άλλη πλευρά αυτής
της εξέλιξης, ο κύριος πρωταγωνιστής ο οποίος προφανώς είναι
ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούν µε αγωνία τα τεκταινόµενα και περιµένουν µία υπεύθυνη
τοποθέτηση εκ µέρους της ελληνικής Κυβέρνησης για το τι θα
του ξηµερώσει αύριο.
Και ενώ υποτίθεται ότι όλη αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ,
είναι µυστική, ότι τίποτα δεν µπορεί να διαρρεύσει, σας πληροφορώ ότι µετά λόγου απολύτου γνώσεως και απολύτου φερεγγυότητας, τα δελτία «των οκτώ» έχουν µεταφέρει στον ελληνικό
λαό τι ακριβώς αποφασίζεται αυτήν τη στιγµή σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Είναι ό,τι χειρότερο µπορεί να προσφέρει αυτές
εδώ τις στιγµές η Κυβέρνηση στον ελληνικό λαό.
Ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες πολίτες δεν είναι απλώς στα
πρόθυρα νευρικής κρίσης, είναι στον πυρήνα της νευρικής κρίσης. Βρίσκονται πλέον σε απόλυτη ψυχολογική κατάρρευση
ακούγοντας, παραδείγµατος χάριν, ότι είναι βέβαιο ότι προχωράµε σε νέες δραστικές περικοπές µισθών και συντάξεων, ότι
πρόκειται να έχουµε οριστικές απολύσεις και όχι εφεδρείες και
µία σειρά άλλων πραγµάτων, τα οποία η Κυβέρνηση βεβαίως
προσπαθεί να διασκεδάσει, λέγοντας ότι όλα αυτά ήταν προσυµφωνηµένα στο µεσοπρόθεσµο.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο το οποίο φέρατε εάν περιοριζόταν µόνο στο σώµα αυτό, το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου,
δηλώνουµε από αυτό εδώ το Βήµα ότι παρ’ όλες τις ενστάσεις
µας, τις επιφυλάξεις µας, η Δηµοκρατική Αριστερά θα ψήφιζε
υπέρ. Όµως δεν το κάνουµε γιατί αυτό το κρίσιµο νοµοσχέδιο µε
τα κρίσιµα κεφάλαια, τα οποία από µόνα τους θα µπορούσαν να
είναι ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο και αφορµή για ολοκληρωµένη
συζήτηση, ουσιαστικά επισκιάστηκαν από τις τροπολογίες, οι
οποίες το συνοδεύουν και οι οποίες απασχολούν δικαίως την
κοινή γνώµη και τον Έλληνα πολίτη.
Στερήσατε από την Ολοµέλεια, από τη Βουλή να συζητήσει
πάρα πολύ σοβαρά το τεράστιο ζήτηµα του τραπεζικού συστήµατος και να συζητήσει πάρα πολύ καλά για το βασικό παράγοντα της ανασυγκρότησης της χώρας. Από το τραπεζικό σύστηµα
εξαρτάται η παραγωγική ανασυγκρότηση, εξαρτάται η ρευστότητα, η χρηµατοδότηση. Είναι ο παράγοντας αυτός ο οποίος θα
µπορούσε µε τη συµµετοχή του και µε τις χρηµατοδοτήσεις του
να αναστρέψει τη διαδικασία της ύφεσης. Να συζητήσουµε
ακόµα για το δηµόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήµατος. Αλήθεια, εξακολουθεί να είναι θέση του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησής
σας ο δηµόσιος πυλώνας; Γιατί µέχρι αυτήν τη στιγµή δεν έχετε
αλλάξει τη θέση σας ή την έχετε παραµερίσει διά της σιωπής.
Αυτό είναι άγνωστο. Αξίζει µια τοποθέτηση εκ µέρους σας. Να
συζητήσουµε επίσης, για τις συγχωνεύσεις, αυτό το τεράστιο ζήτηµα. Τέλος, να συζητήσουµε για ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα, για
τη Δηµοκρατική Αριστερά και φαντάζοµαι για όλη τη χώρα, για
τον EFSF.
Υποστηρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να
καταβληθούν όλες οι δέουσες προσπάθειες, για να ολοκληρωθεί
το πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων, µε τη διασφάλιση βέβαια
ότι θα παρασχεθούν επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών, ώστε να αποφευχθεί το πιστωτικό πνίξιµο της αγοράς. Υποστηρίζουµε την ανάγκη να υπάρξει µια ολο-
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κληρωµένη και άµεση πολιτική αντιµετώπιση της κρίσης. Μία τέτοια λύση θα πρέπει να περιλαµβάνει την έκδοση ευρωοµολόγου
µε τη χρηµατοδότηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων,
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, τη δηµιουργία
µηχανισµού κοινής διαχείρισης του χρέους, µε τη µεταφορά µέρους του χρέους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουµε την ταχεία ανασυγκρότηση
των σταθεροποιητικών µηχανισµών µε πρώτο και κύριο τον EFSF
που εντός του 2012 πρέπει να συγκροτηθεί ως ενιαίο ευρωπαϊκό
ταµείο.
Θα είχαµε τη δυνατότητα, αν νοµοθετούσατε σωστά, κύριε
Υπουργέ, να καταθέσουµε και µια άλλη ιδέα της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, δηλαδή τη δηµιουργία τραπεζών υπερχρεωµένων
επιχειρήσεων. Η θέση µας είναι ότι πρέπει να δηµιουργηθεί όχι
µόνο µία τράπεζα, ίσως και περισσότερες, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η απειλή να ξεµείνουν από ρευστότητα και ενδεχοµένως να καταρρεύσουν επιχειρήσεις που κινδυνεύουν.
Σήµερα η αγορά έχει κατακλυστεί από σφραγισµένες επιταγές. Οι επιταγές αυτές αποκόπτονται από το επίσηµο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, ώστε να βοηθήσουν στην απαλλαγή τους
από τις τοξικές µετοχές. Θα διακινούνται από µια κοινοπραξία
των δανειστριών τραπεζών. Οι τράπεζες αυτές έχουν κίνητρο να
ανορθώσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και να αποκοµίσουν το
όφελος της εξυγίανσης εντάσσοντάς τες πάλι στα χαρτοφυλάκιά
τους.
Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα συζητήσαµε την αναδιάρθρωση του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, όπου δίδεται η δυνατότητα µέσα από ένα προ-διαδικαστικό στάδιο, να
σωθούν επιχειρήσεις και βεβαίως θέσεις εργασίας. Εδώ σε
αυτήν την περίπτωση, οι τράπεζες αυτές θα είχαν έναν επιπλέον
λόγο να διαδραµατίσουν.
Τέλος, το τέλος των ακινήτων. Θα συµµεριστούµε και θα προσχωρήσουµε στην άποψη ότι η ρύθµιση αυτή ενέχει και ηθική
απαξία εκτός των άλλων. Δεν θα αναφερθώ στα πραγµατικά
στοιχεία που καθιστούν τη ρύθµισή σας αυτή εντελώς αναποτελεσµατική και θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, δεδοµένου
ότι αυτήν τη στιγµή, σας λέω µόνο, ότι στο γραφείο διακανονισµών της ΔΕΗ της Πάτρας, κάθε µέρα προσέρχονται εκατό µε
εκατόν πενήντα πολίτες προκειµένου να διακανονίσουν χρέη
ακόµη και 100 ευρώ. Το θέµα είναι πώς ακριβώς θα αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα.
Βεβαίως να επαναλάβω και την αναφορά του Προέδρου της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη σε συνέντευξή του
στη Θεσσαλονίκη, ότι η ΔΕΗ είναι αυτήν τη στιγµή ο µοναδικός
φερέγγυος εισπρακτικός µηχανισµός στη χώρα.
Και βεβαίως, η τροπολογία για την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει προκαλέσει –είναι γνωστό αυτό- αλγεινή εντύπωση σε
όλη την ελληνική κοινωνία και ελπίζουµε άµεσα η Επιτροπή Οικονοµικών που εξετάζει τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, να
καταλήξει σε ασφαλή συµπεράσµατα, ούτως ώστε να διασκεδαστούν αυτές οι υπόνοιες και υποψίες που έχουν κατακλύσει όλη
την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες.
Είναι προφανές ότι γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε επί
της αρχής το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης έχει ζητήσει το λόγο και θα τον παρακαλέσω για µια σύντοµη παρέµβαση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα δώσω µια απάντηση στο ερώτηµα το οποίο έθεσε ο κ.
Αϊβαλιώτης, γιατί µε ρώτησε προηγουµένως αν τελικά το ελληνικό δηµόσιο έχει αυξήσει την απασχόληση κατά δεκαέξι χιλιάδες ή είκοσι πέντε χιλιάδες, δεν θυµάµαι καλά. Αισθάνοµαι ότι
πραγµατικά πρέπει να δοθεί µια απάντηση και αναζήτησα σχετικά στοιχεία για να µη µείνει αναπάντητο το ερώτηµά του.
Αυτά που είπε ο κ. Αϊβαλιώτης δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Σας παρουσιάζω στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει
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το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης µε δελτίο Τύπου που
έβγαλε στις 14 Σεπτεµβρίου 2011 και λέει ότι το 2010 αποχώρησαν πενήντα τρεις χιλιάδες µόνιµοι υπάλληλοι και εποµένως, για
το 2011 αυτοί οι οποίοι µπορούν να προσληφθούν είναι πέντε χιλιάδες τριακόσιοι.
Οι εγκρίσεις νέων προσλήψεων που δόθηκαν από την 1η Γενάρη 2011 µέχρι και τις 13 Σεπτεµβρίου 2011 είναι συνολικά δύο
χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε. Και σε ό,τι αφορά τους συµβασιούχους, αυτοί οι οποίοι είχαν εγκριθεί το 2010 ήταν εβδοµήντα
τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα και εφαρµόζοντας
τον κανόνα να είναι λιγότεροι κατά 50% το 2011, οι εγκρίσεις οι
οποίες δόθηκαν ήταν µέχρι τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα µία. Συνεπώς, για το 2011 έχουµε µείωση των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα κατά ενενήντα χιλιάδες εργαζόµενους.
Αυτή είναι η απάντηση που αντιστοιχεί στο ερώτηµα το οποίο
κατέθεσε ο κ. Αϊβαλιώτης και ας πάψουν πλέον να κοροϊδεύουν
τον Έλληνα πολίτη, δίνοντας στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Το καταθέτω στα Πρακτικά της
Βουλής για να είναι στη διάθεση των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μιχελογιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να ήξερα στο επιχείρηµα της άλλης Αριστεράς πριν,
ότι πρέπει επίσηµα χείλη να απαντήσουν τι γίνεται σήµερα για το
σχέδιο εξυγίανσης και έκτακτης ανάγκης, πόσες φορές δεν έχει
ακούσει για µείωση δαπανών, µείωση του κράτους, διαρθρωτικές
αλλαγές µε το νέο φορολογικό και µε την ψήφιση σε είκοσι µέρες
του προϋπολογισµού 2012, για πρωτογενές πλεόνασµα. Αυτές
τις κουβέντες τις έχει ακούσει λίγες φορές;
Φαίνεται, όµως, ότι ακούµε τα κανάλια, ακούµε για τις απολύσεις, για το αφορολόγητο, για το ενιαίο µισθολόγιο -τα αποτελέσµατά του και όχι τα καλά του- για το πλαφόν στις συντάξεις
–γιατί δήθεν δεν υπάρχουν τεράστιες συντάξεις- για τα επιδόµατα, για την εξίσωση καυσίµων. Ακούµε τον οίκο «FITCH» σήµερα για χρεοκοπία µέσα στην Ευρωζώνη, ακούµε το ΔΝΤ για
ύφεση 5% και 2,2% το 2012, µε ανεργία 18,5%. Δεν έχουµε
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν έχουµε επίσηµα χείλη, δεν
έχουµε στρατηγική.
Μέσα σε αυτήν τη λογική σήµερα, έρχεται να πάψει µια αυθαιρεσία, επιτέλους. Παραβιάζει νόµους µια τράπεζα; Υπάρχει κίνδυνος για τους καταθέτες; Προληπτικά εποπτεύω και βάζω τον
επίτροπο. Έχω κεφαλαιακά ανοίγµατα τα οποία είναι επικίνδυνα;
Μεταβιβάζω τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σε µεταβατικό ίδρυµα µε µια άτυπη διαδικασία, διαφυλάσσω την αξία
της µεταβιβαζόµενης περιουσίας, ώστε σε εύλογο χρόνο να
µπορώ να την πουλήσω µεταβατικά σε τράπεζες. Κάνω ανάκληση του παλαιού πιστωτικού και δηµιουργώ ειδική εκκαθάριση
και έλεγχο του δηµοσίου εάν µπουν και τρίτοι. Λογικά πράγµατα.
Και αν οι υποχρεώσεις είναι µεγαλύτερες από τις απαιτήσεις, τις
καλύπτω επιτέλους, µε το θεσµό του ταµείου της εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων, µε το να το διευρύνω σε αρµοδιότητες και µε το να του βάλω ένα σκέλος εξυγίανσης σε σχέση µε
τις εισφορές στις τράπεζες. Και όσον αφορά το µετοχικό κεφάλαιο, εάν έχω προβλήµατα, καταβάλλεται από το ταµείο χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Να, δύο σταθεροί θεσµοί σε µια
ασυδοσία. Και το θέµα «ασυδοσία πιστωτικών ιδρυµάτων» πολλές φορές µέσα στο Κοινοβούλιο ακούγεται απ’ όλες τις παρατάξεις και απ’ όλες τις ιδεολογίες. Και ο επίτροπος ακόµα και αν
το µετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί ή το σχέδιο εξυγίανσης υπάρχει,
έχει ρόλο. Και αν η απόφαση δεν βγει σε τρεις µέρες, πολύ καλά,
Υπουργέ µου, καλά κάνετε και βάζετε και ποινική ρήτρα 1 εκατοµµύριο ευρώ σε κάθε µέλος, ώστε να µπορέσετε να δηµιουργήσετε συνθήκες τέτοιες, που πραγµατικά η ασυδοσία σε
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οικονοµίστικο και δικονοµικό πεδίο να µην υπάρχει.
Ενισχύω τη διαφάνεια. Και ποιος δεν λέει ότι χρειάζεται διαφάνεια στα πιστωτικά ιδρύµατα και µε το ηλεκτρονικό χρήµα, µε
τα ιδρύµατά του και µε την υποδοχή και έδρα, τη συνεργασία
την οποία υπάρχει και µε το σύστηµα των πληρωµών και των διακανονισµών; Δεν είναι µικρό πράγµα αυτό, είναι ζητούµενο σήµερα.
Εκσυγχρονίζω και συµπληρώνω τη νοµοθεσία µε το νοµικό
συµβούλιο. Το εξειδικεύω και κάνω θεµατικές ενότητες. Πόσες
φορές σε επιµέρους νοµοσχέδια δεν έχουν συζητηθεί αυτά και
δεν είναι ανάγκες που καθηµερινά τις βλέπουµε;
Είναι αλήθεια ότι σήµερα παλεύουµε για πέντε-έξι πράγµατα.
Το ένα είναι να πετύχουµε χαµηλό επιτόκιο. Βγήκαµε σήµερα
στην αγορά µε 4,56% και πήραµε 1,6 δισεκατοµµύριο. Είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι το ζητούµενο είναι το χαµηλό επιτόκιο, είναι η
µείωση του χρέους µε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, είναι ανάγκη να δοθεί µια περίοδος χάριτος σε κράτη που το πολιτικό σύστηµα, και το δικό µας και της προηγούµενης πενταετίας,
δηµιούργησε. Είναι ανάγκη σήµερα, τις δανειακές ανάγκες για
τα επόµενα τριάντα χρόνια τουλάχιστον, να έχουµε τη δυνατότητα να τις αντιµετωπίζουµε. Και µέσα σε αυτόν το µηχανισµό
τον οποίον κάνουµε, πετυχαίνουµε και να διασώσουµε τράπεζες
και να µπορούµε να έχουµε λόγο στην αγορά των οµολόγων και
προληπτικά δάνεια να µπορούν να παίρνονται. Δηλαδή, µπαίνει
επιτέλους, ένα σύστηµα προοπτικής σε ένα θεσµό που µπάζει.
Τέλος, Υπουργέ µου, µην ξεχνάς κυρίως στο νοµό µου, ότι η
τιµή της ζωοτροφής είναι πολύ µεγάλη.
Η τιµή των προϊόντων είναι, επίσης, πολύ µεγάλη. Ένα ποτήρι
νερό είναι πιο ακριβό από το γάλα. Τα χρέη στις τράπεζες αφορούν το 95% αυτής της κοινωνικής τάξης. Το περιβάλλον πολιτικά είτε µε την ελληνοποίηση είτε µε το καρτέλ, ακόµη δεν έχει
ευδοκιµήσει, ώστε να δώσει τα αποτελέσµατα. Βλέπει κανείς ότι
ακόµη και τα τέσσερα ευρώ σε εκτάσεις µεγάλες, που πολλές
φορές δεν είναι οι λογικές, αλλά που τις χρησιµοποιούν αυτοί,
µπορεί να αποτελέσουν ένα χτύπηµα, ώστε να σταµατήσει ένας
κλάδος, ενώ έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία και η κτηνοτροφία
σήµερα και την παρουσία του και την ύπαρξή του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μιχελογιαννάκη.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης να λάβει το λόγο για µια
σύντοµη παρέµβαση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, για
µια σύντοµη παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πόσα λεπτά θέλετε;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δύο-τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να θέσω στον Υπουργό
ένα θέµα που το έθεσα και πριν από µία ώρα και µε χαρά διαπίστωσα ότι αναφέρθηκε και ο αγαπητός συνάδελφος από το
ΠΑΣΟΚ κ. Μιχελογιαννάκης, που µόλις κατήλθε του Βήµατος και
αφορά τους κτηνοτρόφους.
Θα µπορούσαµε, κύριε Υπουργέ, να βάλουµε στην τροπολογία
σας για την επιβολή τέλους στα ακίνητα έναν τίτλο, ο οποίος να
λέει: «Φορολογούν και τα µαντριά! Ευτυχώς που γλίτωσαν τα κοτέτσια!».
Εξηγούµαι. Στην τροπολογία αυτή αναφέρετε το εξής: «Για
επιτακτικούς λόγους εθνικού συµφέροντος επιβάλλεται ειδικό
τέλος υπέρ του δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική
ή εµπορική χρήση, δοµηµένες επιφάνειες των ακινήτων.».
Παρακάτω –στην παράγραφο 5- αναφέρονται οι εξαιρέσεις:
«Εξαιρούνται τα ακίνητα του ελληνικού δηµοσίου, εξαιρούνται
τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα –θα εξαιρεθεί και το τέµενος,
κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- τα ακίνητα
των ξένων κρατών, τα ακίνητα που είναι διατηρητέα και δεν αποφέρουν εισοδήµατα.».
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Ακούστε στο τέλος τι εξαιρείται για τους κτηνοτρόφους: «Εξαιρούνται τα κτίσµατα που βρίσκονται εκτός οικισµού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιµοποιούνται για το σταυλισµό ολιγάριθµων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.».
Δηλαδή, εξαιρούνται τα κοτέτσια. Εξαιρεί το κοτέτσι, αλλά για
τον κτηνοτρόφο που έχει είκοσι, τριάντα, πενήντα πρόβατα και
πουλά το γάλα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άλλαξαν αυτά!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν το άλλαξε. Εγώ, για να
µην κάνω αυτήν την τοποθέτηση, βρήκα τον κύριο Υπουργό, του
έδειξα τη διάταξη, είπα στον Αναπληρωτή Υπουργό να συνεννοηθεί µε τον Προϊστάµενό του Υπουργό και να το ξεκαθαρίσουν.
Θα γελάσει κάθε πικραµένος! Πραγµατικά το πιστεύω. Θέλουµε, επιτέλους, να σας προστατέψουµε! Αν φορολογείτε και
τα µαντριά, τι µήνυµα δίνετε στην κοινωνία;
Θα σας παρακαλέσω πολύ. Σας το έθεσε πάρα πολύ σωστά
και ο κ. Μιχελογιαννάκης. Σας το είπε πολύ κοµψά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα, άλλαξαν αυτά!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν το άλλαξε. Δεν µου
έδωσε σαφείς εξηγήσεις και θα ήθελα να δώσετε διευκρινίσεις.
Να τροποποιήσετε την παράγραφο γ’ στο άρθρο 5 της συγκεκριµένης τροπολογίας και να εξαιρέσετε όλες τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις. Αυτό λύνει µε σαφή και πάγιο τρόπο το θέµα.
Αλίµονο σε µια χώρα, κύριε Πρόεδρε, που εισάγει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ κτηνοτροφικά προϊόντα, να φορολογήσουµε και
τα κατσίκια, να φορολογήσουµε και τα πρόβατα, να φορολογήσουµε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα! Αλίµονο!
Διευκρινίστε το! Πάρτε το πίσω. Τροποποιήστε τουλάχιστον
αυτό! Για το θέµα της τροπολογίας που έχετε καταθέσει και επιβάλλετε ειδικό τέλος υπέρ του δηµοσίου, δηλαδή το χαράτσι,
στα σπίτια και στα µαντριά, η Νέα Δηµοκρατία θα καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας την Πέµπτη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ησυχία παρακαλώ! Μια
άµεση απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φίλιππο Σαχινίδη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, ρωτήθηκα προηγουµένως από το συνάδελφο κ. Κεφαλογιάννη, αν η εκτίµηση τού ότι τελικά επιβάλλεται
αυτός ο φόρος και στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν οι
κτηνοτρόφοι, ισχύει ή όχι. Του παρείχα τη διαβεβαίωση ότι, όπως
είναι διατυπωµένη η παράγραφος 1 του άρθρου της συγκεκριµένης τροπολογίας, παρέχει όλα τα εχέγγυα ότι δεν πρόκειται
να φορολογηθούν οι κτηνοτρόφοι για τις σταυλικές εγκαταστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μετά από κάποια αλλαγή που τυχόν κάνατε;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, όχι, χωρίς καµµία αλλαγή.
Επιπρόσθετα, του εξήγησα -στο διάδροµο που συζητούσαµε
προηγουµένως- ότι αυτό το σηµείο στο οποίο αναφέρεται, δηλαδή η παράγραφος 5, αφορά κάποιες εγκαταστάσεις που µπορεί να είναι δίπλα σ’ ένα σπίτι και µπορεί εκεί να έχει χρησιµοποιηθεί ρεύµα, ώστε να µην φορολογηθούν οι συγκεκριµένες
εγκαταστάσεις, είτε αυτές είναι ένα κοτέτσι ή οτιδήποτε άλλο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μπορεί να έχει δικό του
ρολόι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεπώς το θέµα καλύπτεται µε δύο διατάξεις του νοµοσχεδίου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Διαπιστώνω λοιπόν, ότι ο συνάδελφός µου είναι πολύ καχύποπτος ή ήθελε να µε ακούσει να διατυπώνω ρητά και
κατηγορηµατικά ότι όντως εξαιρούνται. Αυτήν τη διαβεβαίωση
παρέχω στο Σώµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να πω µια φράση µε την άδειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε την άδειά
µου. Καθίστε, σας παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης. Επί του θέµατος, κύριε Λαφαζάνη;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και εσείς προστάτης των κτηνοτρόφων; Ο κ. Κεφαλογιάννης µου είπε ότι έχει ο ίδιος ζώα, εσείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κοινό το ενδιαφέρον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε λίγο, κύριε Σαχινίδη, για να
επιβιώσουµε εδώ, στην Αθήνα, θα έχουµε κοτέτσια και στάνες.
Δεν υπάρχει άλλη λύση και γι’ αυτό ενδιαφερόµαστε!
Όσον αφορά αυτό που λέτε τώρα, αν έχετε άλλα πράγµατα
κατά νου, το καταλαβαίνω. Αν θέλετε δηλαδή, να φέρετε µια διάταξη που να τροποποιεί το συγκεκριµένο, ευχαρίστως να το δεχθούµε. Όσο όµως, εµµένετε σ’ αυτήν τη διατύπωση και θέλετε
να πείτε ότι εξαιρείτε τις στάνες, τότε µε συγχωρείτε, αλλά µας
εµπαίζετε διότι η διατύπωση είναι σαφής και ρητή.
Δεν ξέρω τι προθέσεις έχετε, αλλά ο καθένας παίρνει υπ’ όψιν
του αυτά που λέει ο νόµος. Αυτά που λέει ο νόµος εδώ είναι σαφέστατα. Μ’ αυτήν τη διατύπωση δεν εξαιρούνται οι στάνες,
εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που µας έχει διαφύγει. Να µας το
πείτε, όµως. Να µην επικαλείστε αυτήν τη διάταξη και να λέτε ότι
δεν θα φορολογήσετε στάνες.
Ξέρετε τι θέλετε να αποφύγετε; Τον εξής σκόπελο: Υπάρχουν
στάνες που είναι πλέον κανονικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Δεν
µιλάµε για τις παλιές στάνες που ήταν µε λαµαρίνες ή χόρτα που
κάλυπταν το χώρο. Μιλάµε για κτηριακές εγκαταστάσεις και θέλετε να αποφύγετε να πείτε ρητά ότι εξαιρείτε τις συγκεκριµένες
περιπτώσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ένα λεπτό, κύριε Κεγαλογιάννη.
Κύριε Υπουργέ, σχηµάτισα την εντύπωση ότι αναφέρεστε σε
δύο διατάξεις, µια τη βασική που εξαιρεί τις στάνες και µια τη
δευτερεύουσα που εξαιρεί κάποιους οικίσκους εντός των χωριών.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και λίγο έξω από το χωριό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Κεφαλογιάννη,
έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ πραγµατικά εισπράττω θετικά την τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού. Προσυπογράφω όµως, αυτά που είπε ο κ.
Λαφαζάνης. Δεν καταλαβαίνει µάλλον ο κύριος Υπουργός ότι
έχει µπει αυτή η διάταξη και δυστυχώς εκθέτει τη δική του τοποθέτηση, οπότε πρέπει να την αλλάξει, γιατί είναι σαφής η εισηγητική έκθεση.
Η εισηγητική έκθεση λέει ότι για επιτακτικούς λόγους εθνικού
συµφέροντος επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του δηµοσίου για
ηλεκτροδοτούµενες οικιστικές ή εµπορικές χρήσεις. Υπάρχει άνθρωπος που έχει είκοσι, τριάντα, σαράντα πρόβατα ή έχει χοιροστάσιο και δεν κάνει µια εµπορική πράξη, δεν πουλά το γάλα;
Έχει απόλυτο δίκιο, λοιπόν.
Πείτε ότι δεν κατάλαβα καλά εγώ. Δεν κατάλαβε καλά ο Πρόεδρος, ο κ. Πολύδωρας, δεν κατάλαβε ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Μιχελογιαννάκης, ο κ. Κεγκέρογλου, που µάλλον έχει έρθει και
αυτός γι’ αυτόν το λόγο; Δεν κατάλαβε ο κ. Αυγενάκης που θα
πάρει το λόγο µετά; Δεν καταλάβαµε όλοι;
Δείτε το γιατί στην εισηγητική έκθεση το έχετε µε σαφήνεια
και εξαιρείτε µόνο τα κοτέτσια. Αυτό πρέπει να γίνει µε σαφήνεια.
Έτσι και αλλιώς εµείς θα καταθέσουµε αίτηση για ονοµαστική
ψηφοφορία για το χαράτσι στα ακίνητα, που αφορά και τις κτηνοτροφικές µονάδες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να ακούσουµε και τον
κ. Ροντούλη να ενισχύει το ίδιο ερώτηµα, για να απαντήσετε συνολικά, κύριε Υπουργέ;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ως Λαρισαίος κάτι παραπάνω θα ξέρει.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ροντούλης
έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Αβέρωφ έλεγε ότι
«όποιο πρόβατο φύγει από το µαντρί το τρώει ο λύκος». Φαίνεται
ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
αξιότιµος κ. Κεφαλογιάννης, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα «µαντριά», προκειµένου να µην αρχίσουν να φεύγουν από µέσα. Άρα
δεν θέλει την επιβολή φορολογίας επί αυτών -και καλά κάνειστον πραγµατικό κόσµο.
Όµως πρέπει, κύριε Κεφαλογιάννη, να σας πω ότι προσωπικά
–και πρέπει να το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε- µέρες πριν, είχα
επαφή µε το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως κι άλλοι Βουλευτές.
Η διαβεβαίωση –το λέω για να το ακούσει ο κ. Κεφαλογιάννης
και ακούσαµε και τον αξιότιµο Υπουργό τώρα να το λέει- ήταν η
εξής. Και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, διαψεύστε µε µετά απ’ αυτό
που θα πω. Το λέω για να καταγραφεί στα Πρακτικά, για ευνόητους λόγους. Ρώτησα λοιπόν: Πτηνοτροφεία εξαιρούνται; «Μάλιστα, εξαιρούνται». Χοιροτροφικές µονάδες εξαιρούνται;
«Μάλιστα, εξαιρούνται». Μονάδες εκτροφής αγελάδων εξαιρούνται; «Εξαιρούνται». Μαντριά, για τα οποία τόσο ενδιαφέρεστε,
στην ύπαιθρο κ.λπ. εξαιρούνται; «Εξαιρούνται».
Άρα, κύριε Υπουργέ, εάν ψεύδοµαι αυτήν τη στιγµή, παρακαλώ να µε διαψεύσετε τώρα. Διαφορετικά, διαψεύστε τον κ. Κεφαλογιάννη, το ενδιαφέρον τού οποίου δεν είναι γνήσιο, δεν είναι
αυθεντικό. Ψηφοθηρεί και δηµιουργεί θέµα. Εκ του µη όντος δηµιουργείτε θέµα εις βάρος των κτηνοτρόφων αυτήν τη στιγµή,
διότι υπάρχει εκπεφρασµένη βούληση του Υπουργείου -και εδώ
τώρα αυτό κάνει ο κύριος Υπουργός- ότι δεν θα υπάρξει φορολογία. Γιατί ανακινείτε το θέµα αυτό;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ όλους τους
συναδέλφους να µε ακούσουν µισό λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, από τη συζήτηση µέχρι τώρα, παρίσταται ανάγκη και νοµίζω ότι το πράγµα θα αποσαφηνιστεί πλήρως εφόσον
αναγνώσετε τη βασική διάταξη που εξαιρεί τα ποιµνιοστάσια, τις
στάνες, τα χοιροστάσια κ.λπ.. Αναφερθείτε λοιπόν επί του κειµένου, εάν υπάρχει διάταξη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λέει, κύριε Πρόεδρε: «Για επιτακτικούς λόγους εθνικού
συµφέροντος που συνίστανται στην άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του δηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική ή εµπορική χρήση…
». Και σας ερωτώ, κύριε Πρόεδρε: Με την πείρα σας, θα µπορούσατε να θεωρήσετε µία σταβλική εγκατάσταση να εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης; Η απάντηση η
δική µου είναι κατηγορηµατικά «όχι».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μισό λεπτό, κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Υπουργέ, ανοίγει πόρτα ασαφείας µε την «εµπορική
πράξη». Γι’ αυτό φροντίστε το.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως. Αυτό είναι το
θέµα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είναι πρωτογενής παραγωγή. Δεν έχει καµµία σχέση µε
την εµπορική χρήση.
Και για να καλύψουµε και τους ανθρώπους στα χωριά, που
δίπλα στο σπίτι τους πολλές φορές έχουν εγκαταστάσεις, λέµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει. Το είδα αυτό.
Το δεύτερο είναι σαφές. Το πρώτο να φροντίσετε. Ανοίγει πόρτα
ασαφείας µε τη λέξη «εµπορική πράξη».
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θέλοντας λοιπόν να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο συνάδελφός µου κ. Ροντούλης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από το
ΠΑΣΟΚ, λέω ότι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών από
την πρώτη στιγµή ήταν να µην φορολογήσει όλες τις εγκαταστά-
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σεις τις οποίες περιέγραψε ο κ. Ροντούλης.
Σε ό,τι αφορά δε, το συνάδελφό µου κ. Κεφαλογιάννη, που τον
άκουσα να επικροτεί την παρατήρηση και επισήµανση που έκανε
ο κ. Λαφαζάνης, µου θύµισε αυτό που έλεγαν κάποτε στο χωριό
µου για κάποιον, ότι «είναι και µε το ΕΑΜ και µε τον ΕΔΕΣ».
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά την παρατήρησή σας και προκειµένου να τελειώνει αυτή η συζήτηση, γιατί
φοβάµαι ότι είναι άγονη, κατ’ αρχάς θέλω να θυµίσω στους αγαπητούς συναδέλφους ότι οι δηλώσεις των Υπουργών πάνω στο
σχέδιο νόµου, έχουν και χαρακτήρα επίσηµης ερµηνείας από τη
στιγµή που αναγράφονται στα Πρακτικά. Με αυτήν την έννοια
νοµίζω ότι το θέµα ούτως ή άλλως καλύπτεται.
Παρ’ όλα αυτά θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό µέχρι αύριο έχουµε χρόνο- να κάνει µια ακόµα εξέταση –σύµφωνα µε την παράκλησή σας, κύριε Πρόεδρε,- νοµική. Και αν
υπάρχει πλήρης διαβεβαίωση ότι καλύπτεται νοµικά, µαζί µε την
ερµηνευτκή δήλωση, που ο ίδιος έκανε, να λήξει το θέµα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς, τοποθετήθηκε
ο κ. Πρωτόπαπας, όχι γιατί συµφωνεί µε εµένα, αλλά γιατί θέλει
να ασφαλίσει τη διάταξη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, κύριε Λαφαζάνη,
προχωρούµε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει
ένα θέµα µε τον κ. Ροντούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μα, αφήστε το, µένει
εκκρεµές προς στιγµήν.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
µπορώ να το αφήσω ασχολίαστο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, σας παρακαλώ.
Θέλω να προχωρήσει η συζήτηση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να λέει ότι δεν έχω ειλικρινείς προθέσεις σε αυτά που λέω!
Παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ας πάρω και το τρίλεπτό µου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, µη µου βάλετε και το µαχαίρι στο λαιµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, επειδή πρέπει να
προχωρήσει η συζήτηση. Δεν είναι η αγόρευσή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πριν πάω στο προσωπικό,
λοιπόν, το θέµα λύνεται, κύριε Υπουργέ, -και από ό,τι κατάλαβα,
ούτε ο κ. Πρωτόπαπας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κατάλαβε καλά τι λέτε- εάν διαβάσετε και παρακάτω την παράγραφο
5, το γ’, το οποίο λέει: «Εξαιρούνται τα κτίσµατα, που βρίσκονται
εντός οικισµού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιµοποιούνται
για σταβλισµό ολιγάριθµων οικιστικών ζώων, για οικιακές ανάγκες υπόχρεου». Βγάλτε, λοιπόν, τις λέξεις «ολιγάριθµων» και
αφήστε το «για σταβλισµό οικόσιτων ζώων» και τελειώνει εκεί.
Και να φύγουν και οι υπόλοιπες λέξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όσον αφορά, επειδή δηµιούργησε και άλλο ένα θέµα ο κύριος Υπουργός, το ΕΑΜ και τον
ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ.
Εµείς είµαστε µε την Αντίσταση. Όσοι είναι µε την Αντίσταση,
είµαστε υπέρ τους!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και µην ξεχνάτε ότι διακεκριµένο στέλεχος του κόµµατός σας,
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ο κ. Μαντουβάς, ίδρυσε την πρώτη οργάνωση, η οποία λεγόταν
ΕΑΜ, αλλά µετά κυνηγούσε τον Ποδιά και τον σκότωσε, εντέλει,
στην Κρήτη, που ήταν το ΕΑΜ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αφήστε, λοιπόν, αυτά.
Και κάτι για τον κ. Ροντούλη, γιατί γι’ αυτό πήρα το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Στην «πηγάδα του Μελιγαλά»!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούστε, να σας πω κάτι.
Αµφισβήτησε ο κ. Ροντούλης την αξιοπιστία και την καλή µου
πρόθεση. Με αδικεί -και δεν µε έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους
συµπεριφορές- και δεν έχει και δίκιο.
Αλλά δεν µπορούµε εµείς να ξέρουµε ποιες είναι οι ιδιωτικές
συζητήσεις µεταξύ των στελεχών των κοµµάτων. Μας δηµοσιοποίησε τώρα, µια τέτοια συζήτηση. Εµείς δεχόµαστε ότι είναι
σωστό.
Αλλά αυτό δηµιουργεί και κάποια άλλα ερωτηµατικά. Δηµιουργεί τα ερωτηµατικά, και σε εµάς, ότι εσείς συζητείτε µε την Κυβέρνηση και όταν ζορίζεται, σηκώνεστε και τη στηρίζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κλείνω µε αυτό.
Και επειδή επικαλείστε τον Αβέρωφ, µη φεύγετε συνέχεια από
το µαντρί, µην πηγαίνετε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί φεύγετε από το µαντρί, θα σας φάει στο τέλος ο λύκος!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα
να λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, κύριε Ροντούλη.
Παρακαλείται ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου, να λάβει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ,
δεν είναι πράγµατα αυτά που λέει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ εγώ,
διπλά και τριπλά.
Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούν να µείνουν αυτά που λέει αναπάντητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη!
Παρασπονδήσατε πρώτος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι έκανα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Αυγενάκη, έχετε το λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να δηλώσω και εγώ την ικανοποίησή µου µετά τις
διευκρινήσεις, τις οποίες έκανε ο Υπουργός, οι οποίες οφείλω
να πω ότι ήταν απαραίτητες -αν και στην επιτροπή οι διευκρινήσεις αυτές είχαν γίνει, καλώς έγινε και επανελήφθησαν και στην
Ολοµέλεια- γιατί σίγουρα το πράγµα δεν ήταν σαφές. Και βεβαίως, η διευκρίνηση από µέρους σας εξυπηρέτησε και µας βοήθησε να γίνει κατανοητό από όλους και από όλες.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε
µεταξύ πολλών άλλων γεγονότων και για το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή την
κύρωση των αποφάσεων της 16ης Ιουνίου του 2010 και της 30ης
Ιουνίου του 2011, αλλά και τις τροποποιήσεις που προέκυψαν
µετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωζώνης την 21η Ιουλίου του
2011.
Ωστόσο η πλήρης παράλυση και η πρωτοφανής αναποτελεσµατικότητα της Κυβέρνησης δεν καθιστά καθόλου σίγουρη την
υπερψήφιση της θετικής Συµφωνίας της 21ης Ιουλίου, από τα
ευρωπαϊκά κοινοβούλια, πράγµα που απευχόµαστε ως Δηµοκρατική Συµµαχία και εργαζόµαστε γι’ αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγη ησυχία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ως εκ τούτου, για ακόµη µία
φορά, βρισκόµαστε στο σηµείο µηδέν, στο χείλος του γκρεµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση φαίνεται να µην έχει αντιληφθεί πλήρως την κρισιµότητα των περιστάσεων, διότι συνεχίζει να σπάει
ρεκόρ σε ραθυµία, σε αναποφασιστικότητα, σε ατολµία αλλά και
σε προχειρότητα. Βρίσκεται κυριολεκτικά σε πανικό και σε αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις προσπαθεί να σώσει την κατάσταση
και να δικαιολογήσει όλα όσα δεν έκαναν µήνες τώρα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εµπαίζετε τους πολίτες και κρύβετε την αλήθεια. Τη µια στιγµή µας ενηµερώνετε ότι τα ταµεία είναι άδεια
και ότι τα λεφτά επαρκούν για λίγες εβδοµάδες, ενώ την άλλη
στιγµή µας διαβεβαιώνετε ότι η χώρα δεν θα αφεθεί στην τύχη
της, δεν θα πτωχεύσει και θα παραµείνει στο σκληρό πυρήνα της
Ευρώπης και εντός της Ευρωζώνης.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο ίδιος µέσα σε λίγα λεπτά παρουσιάστηκε από
τροµακτικός έως πλήρως καθησυχαστικός. Δεν πρέπει, όµως, να
απατώµαστε. Το διακύβευµα των ηµερών τόσο σε ατοµικό όσο
και σε συλλογικό επίπεδο είναι τεράστιο.
Μέσα σε αυτές τις δραµατικές συνθήκες ο ιδιωτικός τοµέας
ασφυκτιά. Ο πρωτογενής τοµέας σε όλη τη χώρα υποφέρει. Οι
αγρότες µας µένουν χωρίς ενισχύσεις και χωρίς ουσιαστική στήριξη. Οι επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κλείνουν η µία µετά την
άλλη. Καθηµερινά ολοένα και περισσότεροι συµπολίτες µας προστίθενται στις µακρές λίστες των ανέργων. Κάθε µέρα νέοι άνθρωποι, γεµάτοι όνειρα και ελπίδες, µεταναστεύουν για το
εξωτερικό. Ήδη η προοπτική της οικονοµικής ανάκαµψης ακόµα
και εντός του 2012 αποµακρύνεται, κάτι που οι ίδιοι βεβαιώνατε
λίγους µήνες πριν.
Αποτελεί, λοιπόν, απαίτηση του λαού, η Κυβέρνηση, που έχει
την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, να µας πει
µε κάθε ειλικρίνεια τί πραγµατικά συµβαίνει. Δεν µπορεί η Κυβέρνηση να ξεζουµίζει τον ελληνικό λαό µε φόρους και µε νέους
φόρους επειδή η ίδια είναι ανίκανη να ενεργοποιήσει και να ενδυναµώσει τον κρατικό εισπρακτικό µηχανισµό. Δεν µπορεί να
τσεκουρώσει κατά 10% το προσωπικό σε εκατό υπηρεσίες και
οργανισµούς της χώρας χωρίς αξιολόγηση, χωρίς να κρίνει το
έργο τους και χωρίς φυσικά να λαµβάνει υπ’ όψιν την προσφορά
τους.
Δεν είναι στην ίδια κατηγορία το ΙΤΕ Ηρακλείου µε όλους τους
οργανισµούς «φαντάσµατα», που όλοι ξέρουµε ότι υπάρχουν.
Δεν µπορεί να σχεδιάζει ο κ. Βενιζέλος αυτήν την ώρα που µιλάµε, νέα επίπονα εισπρακτικά µέτρα, τη στιγµή που η Κυβέρνησή σας δεν ήταν και δεν είναι ικανή να κάνει εγκαίρως τη
δουλειά της και να περικόψει τις δαπάνες.
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµµαχία, από αυτό εδώ το Βήµα, τονίζουµε ότι η Κυβέρνηση µπροστά σε αυτές τις δραµατικές εξελίξεις οφείλει να πει σε όλους τους πολίτες την καθαρή αλήθεια.
Οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα στα καίρια ζητήµατα και ερωτήµατα που θέτουν καθηµερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Τι πραγµατικά συµβαίνει; Ποια είναι τα πραγµατικά γεγονότα;
Ποια είναι η πραγµατική εξέλιξη των πραγµάτων, κύριε Παπανδρέου, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ;
Δεν αναζητούµε µεσοβέζικες διπλωµατικές απαντήσεις και µισόλογα. Απαιτούµε, κύριοι, να µάθουµε την αλήθεια και µόνο την
αλήθεια, κάτι που είναι ξεκάθαρη υποχρέωση της Κυβέρνησης
και των µελών αυτής. Το ίδιο το πολιτικό σύστηµα και τα κόµµατα
της αντιπολίτευσης οφείλουν να γνωρίζουν.
Τι έχει, λοιπόν, να πει η Κυβέρνηση σε όλους τους συµπολίτες
µας, που για να προστατεύσουν τους κόπους ετών και δεκαετιών
βγάζουν άρον-άρον τα χρήµατά τους στο εξωτερικό; Τι έχει να
πει σε όλους αυτούς που πίστεψαν, που σας πίστεψαν, κύριε
Υπουργέ, ότι λεφτά υπάρχουν; Τι έχει να πει και σε όλους που
εµπιστεύθηκαν στο ΠΑΣΟΚ τις τύχες της χώρας µας;
Πάνω απ’ όλα, ποια είναι τα σενάρια για το µέλλον της χώρας
µας που υπάρχουν στο τραπέζι, εάν υπάρχουν, και τι θα συµβεί
εάν επαληθευτούν τα σενάρια που ακούµε εντός και εκτός της
χώρας µας και εντός και εκτός της Ευρώπης;
Απαιτούµε την αλήθεια. Σε αυτές τις κρίσιµες ώρες ο λαός
ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις. Έχει το δικαίωµα και την υποχρέωση να γνωρίζει την πραγµατικότητα όποια και αν είναι αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το πολιτικό
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σύστηµα έχει χάσει την αξιοπιστία του στα µάτια των πολιτών.
Οι εταίροι και οι δανειστές µας έχουν χάσει την αξιοπιστία
τους στην Κυβέρνηση, αλλά και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Εξανεµίστηκε η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και χάθηκε η
αξιοπιστία του Υπουργού Οικονοµικών πριν καν δηµιουργηθεί.
Απόδειξη γι’ αυτό υπάρχει. Είναι το αποτέλεσµα της συνεδρίασης του Ecofin και του Eurogroup στην Πολωνία. Απόδειξη είναι
και το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί µε τις διαπραγµατεύσεις µέσω τηλεδιασκέψεων.
Οι Ευρωπαίοι δεν πείθονται πλέον από τις ανακοινώσεις και
τις καλές, οµολογουµένως, προθέσεις σας. Θέλουν απτά αποτελέσµατα, πιο ουσιαστικά, µόνιµα µέτρα για τη µείωση των δαπανών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Από την άλλη, µηδενική παραµένει η αξιοπιστία του Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, του κ. Σαµαρά, που συνεχίζει
να υπόσχεται θαυµατουργικές, ουτοπικές λύσεις, τύπου «Ζάππειο 2», µένοντας πλήρως αποκοµµένος από την Ευρώπη και λέγοντας εντελώς ανεύθυνα σε όλους αυτό που θέλουν να
ακούσουν. Ακόµη και στην οµιλία του στη ΔΕΘ ο κ. Σαµαράς µίλησε εκτός τόπου και χρόνου, σαν να µην έχει αντιληφθεί σε ποια
εποχή ζει. Φαίνεται σαν να έχει µείνει στην παραγωγική περίοδο
του 1990, όπως πολύ εύστοχα σήµερα του γράφουν στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Πέρυσι υποσχέθηκε να µηδενίσει το έλλειµµα σε
δεκαοκτώ µήνες χωρίς θυσίες. Φέτος µας είπε ο κ. Σαµαράς ότι
θα το διπλασιάσει σε δεκαοκτώ µέρες, µοιράζοντας υποσχέσεις
πάνω από 20 δισεκατοµµύρια ευρώ για αυξήσεις δαπανών και
µείωση εσόδων. Ακραίος και αναίσχυντος λαϊκισµός.
Μπήκα στη διαδικασία -κάντε το, σας παρακαλώ και σας προκαλώ- να συγκρίνω τα δύο κείµενα των οµιλιών του κ. Σαµαρά
προχθές και του κ. Παπανδρέου δύο χρόνια πριν, τότε ως Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Βρήκα ειλικρινά ελάχιστες διαφορές. Βασικό συστατικό; Ο λαϊκισµός. Κοινός τόπος;
Ο στόχος να κερδίσουµε την καρέκλα µε όποιο κόστος, µε θύµα
τους Έλληνες πολίτες.
Δυστυχώς, είναι φανερό ότι τα δύο παλαιά µεγάλα κόµµατα
επιµένουν να µη στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και παρ’
όλο που είµαστε στο χείλος του γκρεµού, επιµένουµε να µην
µπορούµε να κάνουµε αυτό που πρέπει, αυτό που από την πρώτη
στιγµή η Δηµοκρατική Συµµαχία έθεσε υπεύθυνα, αλλά και ξεκάθαρα ως βασική προτεραιότητα, µια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, προτάσσοντας το εθνικό και όχι το κοµµατικό συµφέρον.
Τώρα, φίλες και φίλοι, προέχει η Ελλάδα και όχι τα κόµµατα,
διότι εάν συνεχίσουµε να καθυστερούµε όλα όσα πρέπει να γίνουν, το µέλλον της χώρας µας εν συνόλω διαγράφεται δυσοίωνο. Διότι όλοι είµαστε στο ίδιο πλοίο και όλοι µαζί θα βυθιστούµε.
Σε αυτές τις ύστατες ώρες -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- µε
αυτά τα δεδοµένα στο πολιτικό προσκήνιο, µοναδική λύση αποτελούν οι εκλογές. Ο λαός πρέπει να εκφραστεί και να δώσει
ισχυρή εντολή και ισχυρή πολιτική νοµιµοποίηση. Μόνο αυτός
µπορεί να επιβάλει τη συναίνεση των φιλοευρωπαϊκών πολιτικών
δυνάµεων και θα το κάνει, πέρα από τους όποιους εκβιασµούς
ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη µερικές µέρες πριν. Διότι, επαναλαµβάνω ότι µονόδροµος για τη σωτηρία της χώρας µας παραµένει ο σχηµατισµός κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και θα πω µόνο µία φράση. Στην
Κρήτη λέµε ότι στο ζόρι απάνω δίνουµε τα χέρια, ενώνουµε δυνάµεις και ρίχνουµε γροθιά στον αντίπαλο. Αυτήν τη στιγµή ο
αντίπαλος δεν είναι µέσα στη χώρα. Είναι εκτός χώρας. Έχουµε
υποχρέωση να παλέψουµε όλοι µαζί ή τουλάχιστον όσοι πιστεύουµε στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αυγενάκη.
Παρακαλείται ο συνάδελφος Βουλευτής Σερρών του Λαϊκού
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Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Πολατίδης, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογουµένως είναι έκπληξη για µένα ο µικρός αριθµός των
εγγεγραµµένων Βουλευτών να µιλήσουν για ένα νοµοσχέδιο το
οποίο είναι πολύ σηµαντικό, βλέποντας και τη χρονική στιγµή
κατά την οποία διεξάγεται η παρούσα συζήτηση, µία χρονική
στιγµή που βλέπουµε ότι η χώρα µας βάλλεται πανταχόθεν,
ακούγεται ό,τι ακούγεται για την ΕΛΣΤΑΤ και το πώς διαµορφώθηκε στα ύψη που διαµορφώθηκε το έλλειµµα του 2009, αλλά
και βλέπουµε διαρκώς να υπάρχει µία πίεση προς τη χώρα µας
να δεχθεί ορισµένα θέµατα ταµπού: Απολύσεις των δηµοσίων
υπαλλήλων, που δεν είχαµε ζήσει, πώληση όλων των επιχειρήσεων του δηµοσίου τοµέα και όλα αυτά χωρίς ποτέ να έχουµε
δει από την Κυβέρνηση ένα σχέδιο.
Ξεκινώ, όµως, µε το θέµα του νοµοσχεδίου. Κατ’ αρχάς, το νοµοσχέδιο αναφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο πώς
αυτή θα µπορέσει από εδώ και πέρα να ελέγξει τις τράπεζες και
τον τρόπο που αυτές θα λειτουργούν.
Δεν είναι λίγο αργά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να το κάνει
αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος; Όταν υπήρχε τεράστια πιστωτική
επέκταση το 2000, το 2002, το 2003 µέχρι το 2007 και το 2008, τι
ακριβώς έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος; Το µόνο που έκανε ήταν
να πείθει τις τράπεζες συνεχώς να δίνουν περισσότερα δάνεια.
«Δώστε δάνεια», έλεγε.
Πραγµατικά, υπάρχει µία απορία. Όλοι αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες, οι οποίοι εισέπραξαν δάνεια, χωρίς να
έχουν ούτε καν ένα συγκεκριµένο τόπο κατοικίας αυτό το χρονικό διάστηµα, πώς ακριβώς το έκαναν, που κοιµόταν τότε τον
ύπνο του δικαίου η Τράπεζα της Ελλάδος και οι λαλίλαστοι πρόεδροί της; Τι έκαναν εκείνη τη χρονική περίοδο; Ερχόµαστε τώρα
να διαχειριστούµε τη µιζέρια των τραπεζών και όλες αυτές τις
εγκληµατικές πράξεις, τις οποίες κάνουν.
Λείπει ο Υπουργός Οικονοµικών. Του έχω κάνω ερωτήσεις για
συγκεκριµένα πράγµατα. Α, µε συγχωρείτε εδώ είναι. Δεν παρακολουθεί, όµως, οπότε µετράει. Έχω κάνει ερωτήσεις για συγκεκριµένες πράξεις που έχουν κάνει οι τράπεζες µε καταγγελίες
επώνυµες. Του έχω κάνει και ερωτήσεις στη Βουλή από τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Υπήρχε το καθεστώς –το γνωρίζετε όλοι- του πλαφόν των επιταγών. Δηλαδή, έδιναν ως ενέχυρο επιταγές οι επιχειρήσεις στις
τράπεζες και έναντι αυτού δανείζονταν. Ξέρετε πού έχει φθάσει
αυτό το επιτόκιο σήµερα; Στο 12%. Κοντεύει να συµφέρει καλύτερα να πάρουν οι επιχειρήσεις πιστωτικές κάρτες παρά να κάνουν αυτήν την διαδικασία. Και εκτός αυτού, αυθαιρέτως οι
τράπεζες έχουν µειώσει κατά πολύ το ύψος των επιταγών που
δέχονται, δήθεν γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Εάν η επιταγή, η οποία δίδεται ως ενέχυρο, δεν έχει αντίκρισµα, παύει να ισχύει και το δάνειο. Απλά πράγµατα!
Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες και µε αυτόν τον τρόπο στερούν
την οικονοµία. Τι θα κάνουµε γι’ αυτό το θέµα; Για τα ουσιαστικά
θέµατα µιλάω. Το πρόβληµά µας είναι πώς θα κάνουµε συνεχώς
ρυθµίσεις επί των τραπεζών;
Ξεκινήσαµε από τα 27 δισεκατοµµύρια της Νέας Δηµοκρατίας
και συνεχώς προστίθενται ποσά επ’ αυτών. Για τις πραγµατικές
επιχειρήσεις της πραγµατικής οικονοµίας, αυτές που απασχολούν, που κάνουν εξαγωγές, που έχουν εργαζοµένους, που τρέφουν οικογένειες, πότε θα έρθει κάποιο νοµοσχέδιο; Ας το δούµε
κι αυτό, επιτέλους. Λέµε πάντα «να τα κάνουµε όλα αυτά µήπως
και δελεαστούν οι τράπεζες και ρίξουν χρήµατα στην πραγµατική
οικονοµία», «να κάνουµε και την άλλη στήριξη µήπως τελικά…».
Αδιαφορούν οι τράπεζες.
Τελικώς, έρχεται το ένα νοµοσχέδιο µετά το άλλο, στηρίζονται
συνεχώς οι τράπεζες κι έχουν και παράλογες απαιτήσεις. Κάνει
κάτι αυτό το νοµοσχέδιο. Επιτέλους, θα αποκτούνται κοινές µετοχές γιατί οι τράπεζες από τη µία θέλουν τη στήριξη του κράτους, δηλαδή του χρήµατος των φορολογουµένων, από την
άλλη, όµως, δεν θέλουν να µοιραστούν τίποτα. Θέλουν «και το
σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη». Ε, όχι! Κάποτε αυτό πρέπει να σταµατήσει.
Υπάρχει, επίσης, ένα θέµα µε τα οµόλογα κι όλα αυτά του δη-
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µοσίου επειδή είναι για το µηχανισµό των EFSF. Εδώ, υπάρχει
ένα θέµα. Κάποιες τράπεζες για τους δικούς τους λόγους -κάποια ασφαλιστικά ταµεία, οτιδήποτε, κάποια heads funds- αποφάσισαν και έκαναν µία εκτίµηση κάποιες χρονιές ότι αν είχαν
ένα επιτόκιο, ένα spread 0,5% ή 1% έναντι του γερµανικού δηµοσίου, δανείζοντας το ελληνικό δηµόσιο, αυτός ο κίνδυνος,
αυτό το επιπλέον επιτόκιο, τους καλύπτει για τον άλφα ή βήτα
λόγο. Δεν τον εξετάζω επί του παρόντος. Αυτές οι τράπεζες έπεσαν έξω. Είτε αυτές είτε όσοι αγόρασαν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου, έπεσαν έξω. Δεν θα έπρεπε –έτσι δεν είναι η
λειτουργία της αγοράς;- να τιµωρηθούν αυτοί χάνοντας κάποια
χρήµατα; Θα έπρεπε ή όχι;
Εδώ, βλέπουµε ότι πάλι δεν θα χάσουν τίποτα. Βλέπουµε ότι
ούτε ο µηχανισµός πάει στην ελεύθερη αγορά. Ενώ αυτοί διατίθενται να πουλήσουν µε 50% ζηµία το οµόλογο, διότι δεν θέλουν
να το διακρατήσουν ελληνικό και να το αγοράσει από τη δευτερογενή αγορά, ούτε αυτό θέλουν να το κάνουν.
Τι ερχόµαστε να κάνουµε; Όπως ακούµε, θα γίνουν απολύσεις
στο δηµόσιο τοµέα. Θα ήθελα να κάνω µία απλή ερώτηση, κύριε
Υφυπουργέ. Πώς θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις που είχαν στις
τράπεζες οι µέλλοντες απολυµένοι του δηµοσίου τοµέα; Το ότι
δεν θα µπορούν αυτοί πλέον να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα στις τράπεζες; Πώς
ακριβώς σκέφτεται η Κυβέρνηση να το αντιµετωπίσει, αφού τόσο
πολύ αγωνιάτε και εσείς, όπως και οι υπόλοιποι της Ευρώπης,
για το συγκεκριµένο θέµα, για το θέµα των τραπεζών;
Έρχοµαι στα ακίνητα. Οι κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες και τέτοιες οι τιµές
και όχι για το αν υπήρχε αυτή η περίπτωση, που από ό,τι διευκρινίσατε δεν υπάρχει. Οι κτηνοτρόφοι είναι σε µία οικτρή κατάσταση. Εγώ λέω ότι δεν το βάζετε. Λύθηκαν τα προβλήµατα;
Επειδή είµαι από το Νοµό Σερρών, σας λέω ότι σαράντα µε πενήντα νταλίκες εισάγονται, περνάνε, έρχονται από Βουλγαρία και
Ρουµανία µε γάλα παράνοµο κάθε µέρα, µάλλον κάθε πρωί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό είναι το σηµαντικό πρόβληµα των κτηνοτρόφων, αλλά
δεν νοµίζω να σας ενδιαφέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εισάγονται παρανόµως;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εισάγονται παρανόµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τριάντα, σαράντα νταλίκες;
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Σας πληροφορώ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνοµικός στο Τελωνείο Προµαχώνα, δεν υπάρχει ούτε ένας τελωνειακός, όποιος θέλει
µετακινεί, κλέβει από εδώ, µετακινεί εκεί, παίρνει παρανόµως
από εκεί και τα φέρνει εδώ χωρίς τον παραµικρό έλεγχο. Όποτε
θέλετε, ας πάει µία επιτροπή της Βουλής για να διαπιστώσει του
λόγου το αληθές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Όσον αφορά το θέµα των ακινήτων, θα
ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέµα µε τα ακίνητα τα
οποία δεν φέρνουν εισόδηµα. Σας το είπαµε. Όλες οι ρυθµίσεις
που φέρνετε περί των ακινήτων έχουν νόηµα σε ακίνητο το οποίο
φέρνει εισόδηµα. Πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ –επειδή οι Έλληνες έχουν µία τάση να θέλουν να βάλουν ένα κεραµίδι πάνω από
το κεφάλι τους, θέλουν να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους, θέλουν
να κάνουν κάτι για τα γεράµατα- καλώς ή κακώς η µέση ελληνική
οικογένεια έχει πολύ περισσότερα ακίνητα αξίας σε τετραγωνικά
µέτρα από ό,τι έχουν αντιστοίχως οι Ευρωπαίοι. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι πλουσιότεροι. Είναι επιλογή τους αυτή. Έχουν αντιστοίχως χειρότερα αυτοκίνητα.
Υπάρχει σήµερα κάποιος που έχει δεκαέξι διαµερίσµατα στην
Αττική, από τα οποία νοικιάζει τα οκτώ. Τα οκτώ είναι ξενοίκιαστα
και από τα υπόλοιπα οκτώ δεν µπορεί να εισπράξει ενοίκια, γιατί
έχουν αδυναµία οι ενοικιαστές του. Τι ακριβώς θα κάνει αυτός;
Από πού θα βγάλει αυτά τα λεφτά;
Υπάρχει ο κίνδυνος, όπως έχει λεχθεί, το κίνηµα του «Δεν πλη-
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ρώνω» να µεταφραστεί σε κίνηµα «Δεν έχω να πληρώσω».
Έχει φθάσει αυτή η πολιτική σας, η οποία καταστρέφει συνεχώς την εθνική οικονοµία στα όριά της. Τα λογιστικά κόλπα, η
δηµιουργική λογιστική έχει τελειώσει. Χρειάζεται µία πραγµατική
εθνική παραγωγική οικονοµία. Σας έχουµε κάνει πάρα πολλές
προτάσεις. Αν ξεκινήσετε πάνω σε αυτόν το δρόµο, θα µπορέσουµε να συνεισφέρουµε πάρα πολύ. Σε αυτό το αδιέξοδο που
συνεχίζεται χωρίς φως στο τούνελ κανείς νοµίζω δεν έχει δικαίωµα να καταδικάσει τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ηλία Πολατίδη.
Παρακαλείται η συνάδελφος Βουλευτής Καρδίτσας του
ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Θεοχάρη να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Θεοχάρη, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και ενάµιση
χρόνο µε τη λειτουργία του σχεδίου στήριξης της ελληνικής οικονοµίας λαµβάνουµε χρηµατοδοτήσεις από το ΔΝΤ και από
τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που στόχο έχουν
αφ’ ενός την κάλυψη των δανειακών µας αναγκών και αφ’ ετέρου
την εξυπηρέτηση του τεράστιου δηµοσίου χρέους της χώρας,
αλλά και την ενίσχυση του τραπεζικού µας συστήµατος.
Η δυσκολία πρόσβασης των χρηµατοπιστωτικών µας ιδρυµάτων στις αγορές έχει ως αποτέλεσµα το µεγάλο πρόβληµα επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας που αντιµετωπίζουν µε όλες
τις δυσµενείς επιπτώσεις που αυτό έχει για τη βιωσιµότητα της
οικονοµίας µας. Φυσικά, βιωσιµότητα δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς ανάπτυξη.
Γι’ αυτό και όλους αυτούς τους µήνες η Κυβέρνηση προχωρά
στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το οξύ πρόβληµα της ύφεσης, πρόβληµα δηµοσιονοµικό, αλλά και βαθύτατα δοµικό και κοινωνικό. Ήδη έχουν γίνει
πολλά και σηµαντικά βήµατα, προκειµένου να υπερβούµε τους
σκοπέλους που σε πολλές περιπτώσεις εµείς οι ίδιοι έχουµε δηµιουργήσει.
Η Κυβέρνηση προχώρησε σε µία σειρά από πρωτοβουλίες και
νοµοθετήµατα απαραίτητα και σε πολλές περιπτώσεις ρηξικέλευθα, όπως είναι το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, το
νέο σύστηµα υγείας και ασφάλισης, τις δοµικές αλλαγές στο
κράτος και στη διοίκηση, έτσι ώστε το παραγωγικό µας πρότυπο
να µπορέσει να γίνει ανταγωνιστικό και να έχει τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί στις παγκόσµιες προκλήσεις.
Στο πλαίσιο των απαραίτητων µέτρων που πρέπει να ληφθούν
άµεσα για να βοηθήσουµε τη χώρα να σταθεί στα πόδια της,
εντάσσεται και το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Δεν νοµίζω
να διαφωνεί κανείς µας ότι ένα ισχυρό και αξιόπιστο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα δώσει αυτήν την πολυπόθητη ώθηση στην
οικονοµία µας και θα εξασφαλίσει τη ρευστότητα. Το ότι το τραπεζικό µας σύστηµα χρειάζεται ένα δίχτυ προστασίας απέναντι
στους κερδοσκόπους και τις αγορές είναι δεδοµένο και αυτό
ακριβώς το δίχτυ περιλαµβάνει το παρόν νοµοσχέδιο. Βέβαια,
κανείς δεν διαφωνεί ότι οφείλουµε να λάβουµε µέτρα για να θωρακίσουµε τους καταθέτες, να αισθανθούν ασφάλεια οι καταναλωτές, οι επιχειρηµατίες, οι Έλληνες πολίτες.
Θεσπίζονται, λοιπόν, µέτρα εξυγίανσης του τραπεζικού συστήµατος, ενίσχυσης και αυστηροποίησης της εποπτείας και του
ελέγχου των τραπεζών από την «Τράπεζα της Ελλάδας» και εξεύρεσης λύσεων για την κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σταθώ στην τελευταία
από τις τρεις τροπολογίες που εισάγονται µαζί µε το νοµοσχέδιο
που έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση σε όλους τους πολίτες
–και δικαίως- καθώς η φορολόγηση των ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ είναι πραγµατικά µέτρο σκληρό και δυσβάσταχτο. Το λαµβάνουµε γιατί, δυστυχώς, οι εισπρακτικοί µηχανισµοί αδυνατούν µέχρι σήµερα να ανταποκριθούν στην είσπραξη των εσόδων, δεν πατάχθηκε η παραοικονοµία και η φοροδιαφυγή, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουµε πάντα στους
συνήθεις υπόπτους, µισθωτούς και συνταξιούχους.
Δυστυχώς, αυτό το τέλος πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να το
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καταβάλουν. Όλοι αντιλαµβανόµαστε τους επιτακτικούς λόγους
του εθνικού συµφέροντος που οδηγούν σ’ αυτό το ειδικό τέλος,
αλλά πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι πρέπει να υπάρχει µία
αναλογικότητα και, πραγµατικά, να επωµιστούν τα βάρη οι κατέχοντες πολλά ακίνητα. Γι’ αυτό θα πρέπει να εξετάσουµε τις περιπτώσεις των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων, των πολυτέκνων
και άλλων ευάλωτων οµάδων.
Θα αναφερθώ και σε µία άλλη περίπτωση που έχει προκαλέσει
πολλή αναστάτωση. Αναφέροµαι σε µία άλλη κοινωνική οµάδα,
τους κτηνοτρόφους. Χαίροµαι πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, που
δώσατε διευκρινίσεις για την εξαίρεση του βουστασίων, των χοιροστασίων και των κτηνοτροφικών µονάδων από το ειδικό τέλος,
καθώς και εσείς κατάγεστε από κτηνοτροφική περιοχή και αντιλαµβάνεστε το πρόβληµα.
Γνωρίζετε ότι αυτήν τη στιγµή οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας, αφού αναγκάζονται να κρατούν χαµηλές τις τιµές των προϊόντων τους, είτε αυτά είναι γαλακτοκοµικά
είτε κρέας, για να είναι ανταγωνιστικές έναντι των εισαγοµένων,
ενώ οι τιµές των ζωοτροφών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ήδη αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα και κάτι τέτοιο πραγµατικά θα τους έδινε τη χαριστική βολή.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η αξία των ζωοτροφών που
στεγάζονται στις µονάδες, στις οποίες θα επιβαλλόταν το τέλος,
είναι χαµηλότερη από την εισφορά που θα καλούνταν να πληρώσουν.
Οι δε προβατοτρόφοι, ειδικά στο νοµό µου την Καρδίτσα, βρίσκονται σε ακόµα πιο δεινή κατάσταση. Η ανέχεια και η έλλειψη
οικονοµικής ρευστότητας τους έχει φέρει σε σηµείο να αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς ύδρευσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Όπως
χαρακτηριστικά λένε οι ίδιοι, είναι ασύµφορη η πάχυνση των
ζώων και γι’ αυτό αναγκάζονται να τα σφάξουν.
Απ’ αυτούς τους ανθρώπους δεν µπορούµε να εισπράξουµε
ειδικό τέλος. Και δεν αναφέροµαι, βέβαια, στις µεγάλες µονάδες.
Στην Καρδίτσα αυτήν τη στιγµή υπάρχουν εκατό µεγάλες µονάδες αγελαδοτρόφων και κτηνοτρόφων και χίλιες µικρές στάνες.
Πιστεύω ότι είναι εξωπραγµατικό να ζητάµε από τους κτηνοτρόφους να πληρώσουν αυτό το τέλος και χαίροµαι πραγµατικά για
την αποσαφήνιση, κύριε Υπουργέ.
Η πρωτογενής παραγωγή είναι η βάση της οικονοµίας της
χώρας µας. Δεν µπορούµε να έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα,
όταν δεν υπάρχει οικονοµική δραστηριότητα που να σχετίζεται
µε την πραγµατική οικονοµία. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να θωρακίσουµε τον Έλληνα κτηνοτρόφο που τόσο συνεισφέρει στην οικονοµία της χώρας, όπως ακριβώς θωρακίζουµε το τραπεζικό
σύστηµα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα.
Πρέπει, όµως, και το τραπεζικό µας σύστηµα, εφόσον λαµβάνει και τις εγγυήσεις που χρειάζεται από το κράτος, να ανταποκριθεί και να ανοίξει τις στρόφιγγες χρηµατοδότησης, ιδιαίτερα
στις επιχειρήσεις που στενάζουν κάτω από την πίεση της αδυναµίας τους να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες τους.
Μόνο έτσι θα βγούµε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης και θα
µπούµε στο δρόµο της ανάπτυξης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Θεοχάρη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού της Α’ Αθηνών, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα δυσκολευόµαστε ουσιαστικά να αντιληφθούµε σε πρώτη φάση την αρχή αυτή του νοµοσχεδίου, διότι στην πραγµατικότητα είναι µία σειρά από
νοµοσχέδια και µε µεγάλη βαρύτητα είναι η τροπολογία που θα
συζητηθεί την Πέµπτη µε αυτό το χαράτσι που έχει να κάνει µέσω
της ΔΕΗ.
Αναφορικά, τουλάχιστον, το πρώτο κοµµάτι, που έχει να κάνει
µε το µηχανισµό στήριξης, είναι µία µεγάλη κουβέντα µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και περιµένουµε επιτέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει και έµπρακτα την αλληλεγγύη, αλλά και
από την άλλη πλευρά επιτέλους να δείξει το πολιτικό της ανά-
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στηµα. Διότι ένας από τους λόγους που σήµερα βρίσκεται η Ευρωζώνη σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης, είτε είναι
κατώτερες των περιστάσεων λόγω ανικανότητας είτε αρέσκονται
στο να απευθύνονται στα εθνικά τους ακροατήρια χωρίς να βλέπουν το µέλλον της Ευρώπης.
Το συναντάµε πολλές φορές και στη Γερµανία µε τις συνεχείς
εκλογές, οι οποίες υπάρχουν και επιλέγει πολλές φορές η ρητορική της Γερµανίας να αναπτύσσεται στο να ικανοποιήσει µία
κοινή γνώµη, το βλέπουµε στη Γαλλία, το βλέπουµε συχνά κι εδώ
στην Ελλάδα, όπου πολλές φορές η ρητορική έχει τη λογική να
ικανοποιήσει µία κοινή γνώµη κι όχι να βρούµε την πραγµατική
πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουν οι ηγέτες της Ευρώπης, να τροµοκρατήσουν τις αγορές.
Αποτέλεσµα είναι ότι έχει γίνει αυτό που είχε προβλεφθεί λίγο
µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ότι σιγά-σιγά λόγω της απαξίωσης των πολιτικών ηγεσιών οι αποφάσεις θα φεύγουν από τους
πολιτικούς και θα πηγαίνουν στις αγορές. Κι αυτό πληρώνουµε
αυτήν τη στιγµή. Δεν έχουµε στην Ευρώπη τους πολιτικούς που
θα ορθώσουν το ανάστηµα απέναντι στις αγορές.
Και το κοµµάτι του µηχανισµού στήριξης, οι όλες αυτές κουβέντες που γίνονται, το γεγονός τελικά ότι δεν έχει αρκετά χρήµατα µέσα, το γεγονός ότι κάνουµε ένα βήµα µπροστά να πάµε
σε ένα µηχανισµό στήριξης και δύο βήµατα πίσω όταν δεν µπορούµε να διαχειριστούµε θέµατα καθηµερινότητας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει ότι στην πραγµατικότητα η Ευρώπη δεν
έχει αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε.
Πολλές φορές -έρχοµαι σε αυτό που είπα, ότι αρέσκονται να
απευθύνονται στα εθνικά τους ακροατήρια- ψάχνουν να βρουν
τον αποδιοποµπαίο τράγο και να πείσουν µία παγκόσµια κοινότητα ότι για την οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη υπεύθυνη είναι
η Ελλάδα. Στο τέλος θα µας πουν ότι ευθυνόµαστε και για την
κρίση στην Αµερική.
Αυτές, λοιπόν, είναι οι παθογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτός ο µηχανισµός στήριξης καλό είναι να προχωρήσει,
αλλά πρωτίστως αυτό που προέχει είναι να µπορέσει η Ευρώπη
να πάρει σαφείς πολιτικές αποφάσεις, χτυπώντας το χέρι στις
αγορές, πράγµα για το οποίο µέχρι σήµερα δεν δείχνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες ότι είναι ικανοί να ορθώσουν το ανάστηµά τους.
Το άλλο βασικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου έχει να κάνει µε την
εποπτεία των τραπεζών. Κύριε Υπουργέ, εµείς, ακόµα κι όταν η
Νέα Δηµοκρατία αλλά και εσείς στηρίζατε το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα µε συνεχείς παροχές εγγυήσεων προκειµένου να µπορεί να δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την
κατεύθυνση της φιλελεύθερης οικονοµίας είχαµε αναφέρει τον
εξής προβληµατισµό -προσέξτε τώρα µία κατάσταση πραγµατικά
ειρωνική- ότι αυτοί οι οποίοι αποθεώνουν το φιλελευθερισµό,
που αυτό είναι κατ’ εξοχήν οι αγορές και το τραπεζικό σύστηµα,
όταν έρχονται σε δύσκολη θέση, έρχονται να ζητήσουν λεφτά
από το κράτος. Αυτό προφανώς είναι στρέβλωση. Και γιατί είναι
στρέβλωση; Ακόµα κι αν πρέπει να στηριχθεί το τραπεζικό σύστηµα πρώτα θα ψάξει να βρει κεφάλαια στις αγορές.
Πρώτα θα πάει εκεί πέρα, αλλά µε τον κίνδυνο βέβαια να χαθεί
ενδεχοµένως ο έλεγχος από τους µετόχους, οι οποίοι υπάρχουν
και αν δούµε ότι δεν έχει καλυφθεί αυτή η αύξηση ή ότι παραµένει το πρόβληµα ρευστότητας, τότε θα µπορούσε να γίνει µια
κουβέντα. Όµως, αυτή η κουβέντα θα µπορούσε να γίνει στη λογική που το κράτος δεν θα έχει το ρόλο του επόπτη, ένα ρόλο
που στην πραγµατικότητα δεν µπόρεσε να παίξει ποτέ, µε αποκορύφωµα την περίπτωση που είχε πάει να γίνει η προηγούµενη
κουβέντα για τις συγχωνεύσεις της «ALPHA ΒΑΝΚ» και όχι η τελευταία τώρα µε τη «EUROBANK», όπου ουσιαστικά αγνοείται η
τοποθέτηση του επόπτη που υπήρχε στο εκεί διοικητικό συµβούλιο.
Συνεπώς είναι στρέβλωση της φιλελεύθερης οικονοµίας να παρεµβαίνει το κράτος συνέχεια για να στηρίζει πιστωτικά ιδρύµατα. Θα µου πείτε τώρα τι γίνεται µε τις καταθέσεις. Ας
ξεκινήσει να πάει να βγει στις αγορές και να δούµε µετά πώς θα
διασφαλιστούν οι καταθέσεις.
Και έρχεστε εσείς τώρα και πάτε σε έναν εποπτικό µηχανισµό,
στο µηχανισµό της Τράπεζας της Ελλάδας στον οποίο υπήρξαν
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και σοβαρά προβλήµατα στο παρελθόν. Για µας µπαίνει και ένας
έντονος προβληµατισµός στο σηµείο που λέτε ότι αν ο επόπτης
αποφασίσει να κάνει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, στην αύξηση,
λέτε, δεν πρέπει να συµµετέχουν οι νυν µέτοχοι.
Εκεί, λοιπόν, υπάρχει ένας προβληµατισµός που έγκειται στο
για ποιο λόγο δεν µπορούν να συµµετέχουν οι νυν µέτοχοι. Και
εκεί δηµιουργείται και ένας κίνδυνος ακόµα και στο πλαίσιο που
εµείς λέµε, δηλαδή του «αφελληνισµού των ελληνικών τραπεζών», χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σώνει και καλά το κεφάλαιο σ’
αυτές τις καταστάσεις έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Όµως, οπωσδήποτε δεν µπορούµε να καταλάβουµε για ποιο λόγο δεν µπορεί
να ενισχυθεί και από τους νυν µετόχους.
Το σηµαντικότερο, όµως, θέµα για µας, κύριε Υπουργέ, αυτήν
τη στιγµή είναι το θέµα της τροπολογίας που θα φέρετε µε τη
ΔΕΗ. Στην πραγµατικότητα αυτό που συµβαίνει -και εµείς το λέµε
ευθέως- είναι ότι µέχρι σήµερα, µέχρι χθες το ΠΑΣΟΚ κακώς λεγόταν ότι δεν διαπραγµατευόταν. Το θέµα είναι ότι διαπραγµατευόταν µε την τρόικα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Διαπραγµατευόταν στην κατεύθυνση του να σώσει το κοµµατικό του κράτος
µε οποιοδήποτε τίµηµα. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχει συνεχής
αύξηση της φορολογίας στο ακίνητο και οπουδήποτε, σε όλη την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, προκειµένου να µην πειραχθεί το
κοµµατικό του κράτος.
Τώρα, λοιπόν, επειδή προφανώς οι παθογένειες των δηµοσίων
δαπανών που σας ξέφυγαν είναι το µεγάλο πρόβληµα, κύριε
Υπουργέ, έρχεστε και αναγκάζεστε να πειράξετε και το κράτος
σας και παράλληλα να «χτυπήσετε» ακόµα περισσότερο την ιδιωτική πρωτοβουλία. Διότι τόσο καιρό δεν κάνατε τίποτα αναφορικά µε τον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών και το βάρος σας
ετεροβαρώς στην πραγµατικότητα το στρέψατε απέναντι στην
ιδιωτική οικονοµία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γεννάται ένα θέµα υψίστης ηθικής τάξεως.
Αυτήν τη στιγµή για πρώτη φορά συνδέετε την αδυναµία κάποιου
να πληρώσει µια φορολογική του υποχρέωση –άδικη κατά την
άποψή µας- µε κύρωση να κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα. Πώς είναι
δυνατόν να το κάνετε αυτό; Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να συνδέετε την υποχρέωση της φορολογικής είσπραξης µε µια πράξη
που έχει να κάνει µε την ηλεκτροδότηση και µάλιστα –προσέξτε!σε µια εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία; Αργότερα, δηλαδή, θα βάζετε τις άλλες ανώνυµες εταιρείες και θα λέτε στις
τράπεζες να πάρουν το τάδε µέτρο και δεν θα του δίνετε τα χρήµατα που έχει µέσα και θα τα δεσµεύετε. Πώς είναι δυνατόν
ηθικά να παρεµβαίνει το κράτος σε ένα θέµα φορολογικής φύσεως, όπου µπορεί να κάνει κατασχέσεις, όπου µπορεί να κάνει
πράξη καταλογισµού και όπου µπορεί να κάνει οτιδήποτε; Πώς
είναι δυνατόν αυτές οι πράξεις να µη συνδέονται µε την είσπραξη
και να συνδέονται µε το να κοπεί το ηλεκτρικό ρεύµα;
Εκεί, λοιπόν, εµείς σας λέµε το εξής. Εµείς υποστηρίζουµε τη
νοµιµότητα. Όµως, αυτοµάτως µ’ αυτές σας τις πράξεις απενοχοποιείτε αυτούς που αρνούνται τη νοµιµότητα και ηθικά κάνετε
τον πολίτη να αισθάνεται ότι δεν θα υπακούσει. Και αν µπούµε
στις διαδικασίες της ανυπακοής -τις οποίες εµείς δεν επιθυµούµε- τότε καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί απλώς και µόνο η βούλα
για να προχωρήσει κάτι, αλλά χρειάζεται και την ηθική νοµιµοποίηση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση τη χάνετε παντελώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον
πρόσφατο ανασχηµατισµό ο νέος Υπουργός Οικονοµίας ο κ. Βενιζέλος στην πρώτη του παρουσία στη Βουλή έθεσε ένα ερώτηµα, στο οποίο απάντησε ο ίδιος. Υπάρχει πάτος στο βαρέλι;
Στο ερώτηµα αυτό που έθεσε, απαντώντας µετά, είπε: «τέλος,
µετά το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δεν υπάρχει άλλη φορολογία. Κανένας δεν ξαναγγίζει, σε επίπεδο φόρων, διότι ολοκληρώσαµε όλο µας το σχεδιασµό, τον οικονοµικό, το φορολογικό και
δεν θα υπάρχει άλλη επαχθής φορολογία. Άρα υπάρχει πάτος
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στο βαρέλι». Σήµερα, µε το νοµοσχέδιο αυτό δυστυχώς διαψεύδεται. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι.
Και κάτι ακόµα, πολύ σηµαντικό. Στο νοµοσχέδιο αυτό, κύριε
Υπουργέ, µια κι έξω να το πούµε για ακόµα µία φορά, γιατί το
επαναλαµβάνουµε συνεχώς και εσείς το επαναφέρετε, προκαλώντας τη Νέα Δηµοκρατία σε ζήτηµα υπευθυνότητας. Η Νέα
Δηµοκρατία είναι ένα υπεύθυνο κόµµα µε συνέπεια απέναντι και
στην κρισιµότητα των στιγµών και στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας.
Γι’ αυτό στο πρώτο σκέλος, το οποίο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας η Νέα Δηµοκρατία λέει
ναι, στηρίζουµε τη συγκεκριµένη διάταξη. Είµαστε υπέρ της ευελιξίας που έρχεται µε το νοµοσχέδιο του συγκεκριµένου ταµείου. Εκτιµούµε ότι και η επιµήκυνση του χρόνου, αλλά και η
µείωση του επιτοκίου ωφελούν την ελληνική µας οικονοµία, µε
τις δύο παρατηρήσεις ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο EFSM, ως ποσό
δηλαδή, διότι υπάρχουν κι άλλες χώρες, οι οποίες βλέπουν θετικά την παρουσία του και πιθανόν να προστρέξουν σ’ αυτόν και
τότε δεν θα υπάρξει περιθώριο αντιµετώπισης λόγω του χαµηλού
ποσού και το δεύτερο ότι έπρεπε να αποφύγουµε σε κάθε περίπτωση τις εγγυήσεις.
Ερχόµαστε τώρα στο κοµµάτι για το οποίο ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παραµιλάει. Είναι αυτό το χαράτσι, ο κεφαλικός
φόρος στα ακίνητα. Το τελευταίο διάστηµα αναπτύσσεται µία φιλολογία και µία ρητορική πολιτική από την Κυβέρνηση, από τον
Υπουργό, από το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, η οποία
κατευθύνει τα πράγµατα επικοινωνιακά σε µία και µόνο κατεύθυνση, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος και ότι ήταν µονόδροµος
και έπρεπε να επιβάλουµε το χαράτσι.
Ερώτηση: Τα εξαντλήσατε όλα τα περιθώρια µέσα στα οποία
µπορούσατε να κινηθείτε; Απάντηση: Όχι. Το χαράτσι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι κάτι που θα πληρώσει η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες πολίτες στο όνοµα της ανικανότητας και της
αδράνειας της Κυβέρνησης. Όσον αφορά το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα και τον εφαρµοστικό νόµο που ήρθε λίγο πριν το καλοκαίρι και στο οποίο η Νέα Δηµοκρατία για µία ακόµα φορά ψήφισε αρκετές διατάξεις, αφού τον ψηφίσατε το νόµο, σηκώσατε
τα χέρια, δεν κάνατε τίποτα. Στη συνέχεια φέρνετε ένα µέτρο
έξω από το µεσοπρόθεσµο, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει
πάτος στο βαρέλι και έρχεστε έτσι απροσχηµάτιστα να επιβάλετε
ένα φόρο, ο οποίος πραγµατικά να ξέρετε θα γονατίσει την ελληνική κοινωνία. Εκτός των άλλων, θα είναι και αναποτελεσµατικός.
Εµείς λέµε, ναι, υπήρχε άλλος δρόµος. Να προστρέξετε στα
µέτρα του µεσοπρόθεσµου για τα οποία αδρανήσατε, δεν κάνατε
τίποτα, να µειώσετε τη σπατάλη του κράτους, για την οποία δεν
κάνατε τίποτα. Ακόµα-ακόµα, µε έναν τρόπο που εµπεριέχει και
τη λέξη θράσος, ακούω Βουλευτές συναδέλφους της πλειοψηφίας να ρίχνουν τις ευθύνες στο φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Εγώ δεν θα πάω στην αντίληψη ότι είναι αδύναµος ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός που έχει, πράγµατι, αδυναµίες.
Καταθέτω ένα ερώτηµα: Γιατί δεν εισπράξατε το ΕΤΑΚ του
2009 και του 2010; Από µόνο του αυτό ήταν 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Καταθέτω κι άλλο ένα ερώτηµα, για να διευκολύνουµε την
κουβέντα: Η φοροδιαφυγή, η οποία είναι καταγεγραµµένη, είναι
περίπου στα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εάν είχατε συλλάβει τα
δύο αυτά χρόνια µόνο το 10%, θα µας έκανε ένα ποσό 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και κάτι ακόµα. Πρόσφατα, µε το δικό σας
νόµο, πέσατε έξω µε το θέµα των αποδείξεων. Ξέρετε πόσο στοίχισε αυτό στα έσοδα; 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να λοιπόν, οι
αβλεψίες σας.
Εάν είχατε φροντίσει, κύριε Υπουργέ, να πιάσετε αυτούς τους
στόχους, να µην κάνετε το φιάσκο των αποδείξεων, να πιάνετε
µόνο το 10% της φοροδιαφυγής και να εισπράττετε το ΕΤΑΚ του
2009 και του 2010, δική σας ευθύνη σε περίοδο κρίσης, δεν θα
φέρνατε το χαράτσι. Απάντηση σ’ αυτό δεν υπάρχει. Κρύβεστε
πίσω από την πραγµατικότητα, την αδυναµία σας και την αναποτελεσµατικότητά σας. Προσφεύγετε σε µέτρα αµείλικτα, σκληρά
απέναντι στους πολίτες, στην κοινωνία και το µόνο που κάνετε
είναι να αναπτύσσετε µία πολιτική ρητορεία και να χρησιµοποιείτε ακόµη και επικοινωνιακούς τρόπους, όπως αυτόν προχθές,
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του κ. Βενιζέλου, του κυρίου Υπουργού, την ηµέρα που µιλούσε
στη Θεσσαλονίκη και έδινε συνέντευξη ο Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας ο Αντώνης Σαµαράς. Διά µέσου της τροµοκράτησης της κοινωνίας, ότι συνοµιλεί µέσω τηλεδιάσκεψης µε την
τρόικα και θα ανακοινώσει νέα µέτρα, ουσιαστικά µπλόφαρε για
να καλύψει επικοινωνιακά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και βγήκε το βράδυ και τι έκανε; Στην παρουσία του το
βράδυ έµεινε έκπληκτη όλη η κοινωνία ακούγοντας τις τρεις λέξεις, χρησιµοποιώντας τη ρήση ή τη φράση του Ουίνστον Τσόρτσιλ: «ιδρώτας, αίµα και δάκρυα». Ότι αυτό επιφυλάσσει για τον
ελληνικό λαό.
Ξέρετε κάτι; Έχετε περάσει κάθε όριο. Είστε εκτός τόπου και
χρόνου. Αυτό που λέει η Νέα Δηµοκρατία είναι «προσφύγετε
γρήγορα στις κάλπες», µια ώρα αρχύτερα να απελευθερώσετε
τον ελληνικό λαό από τα δεινά που του προσφέρετε καθηµερινά,
από το άγχος και την αγωνία, τον πανικό που έχετε σπείρει.
Επειδή έχει αναδειχθεί και ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο φέρνετε
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, να πω δυο κουβέντες.
Όσον αφορά το θέµα της ΕΛΣΤΑΤ, έχετε ξεπεράσει κάθε όριο,
κύριοι της Κυβέρνησης. Πριν δυο βδοµάδες καταργήσατε το
θεσµό του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, επειδή απλά
τόλµησε να παρουσιάσει τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που δεν σας
βόλευαν. Καταργήσατε ένα θεσµό. Και σήµερα τι κάνετε; Καταργείτε την ΕΛΣΤΑΤ επειδή υπήρξε διαµαρτυρία του διοικητικού
συµβουλίου για το θέµα του ελλείµµατος. Είναι µέγα θέµα. Το
ακούει η ελληνική κοινωνία. Το ακούνε οι Έλληνες Βουλευτές.
Ξέρετε τι ήταν αυτό το έλλειµµα; Ήταν αυτό το έλλειµµα, το
15,4%, που φουντώσατε και φουσκώσατε και αντιστοιχεί σε πολύ
σκληρά µέτρα του µνηµονίου που φέρατε.
Είστε υπόλογοι στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και του
ελληνικού λαού.
Τα θέµατα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και έξω λίγο πριν,
στα δελτία ειδήσεων, έτρεχαν τα νέα µέτρα, τα οποία θα φέρετε.
Παραδείγµατος χάριν, θα κάνετε και άλλες περικοπές των συντάξεων. Έλεος! Δεν υπάρχει κάποιο φρένο σ’ αυτήν την Κυβέρνηση;
Ξεχνάτε τον Υπουργός σας, τον κ. Λοβέρδο, που διατεινόταν
πριν έναν ακριβώς χρόνο στην περίφηµη ασφαλιστική µεταρρύθµιση ότι επιτέλους θεραπεύσατε και µεταρρυθµίσατε το ασφαλιστικό σύστηµα; Διατεινόσασταν ότι έχετε και αναλογιστές
µελέτες που αποδεικνύουν το εύρος της αληθείας, ότι αυτή η
ασφαλιστική µεταρρύθµιση λύνει το ασφαλιστικό ζήτηµα της
χώρας µας µέχρι το 2060. Και από τότε ακολούθησαν τέσσερις
ασφαλιστικές µεταρρυθµίσεις. Και ακούµε και για την καινούργια
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, για ένα οριζόντιο κόψιµο των συντάξεων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, να προσφύγετε άµεσα σε εκλογές. Ο
λαός δεν αντέχει άλλο. Η οικονοµική σας πολιτική απέτυχε. Αλλά
δεν είναι ότι απέτυχε, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την ελληνική
κοινωνία. Και δεν αξίζει στην Ελλάδα και στους Έλληνες αυτό
που επιφυλάξατε ως Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βρούτση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κιλκίς του ΛΑΟΣ, κ. Κωνσταντίνος
Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς η συζήτηση και αυτού του
νοµοσχεδίου γίνεται κάτω από ένα βαρύ κλίµα, που νοµίζω ότι
όλοι έχουµε διαπιστώσει, ασχέτως κι αν δεν είναι η ώρα πλέον
των διαπιστώσεων ούτε κατ’ ελάχιστον. Είναι η ώρα των αποφάσεων και των δράσεων. Ποιων όµως αποφάσεων και δράσεων;
Θα ξεκινήσω πρωθύστερα µε το κεφάλαιο του µηχανισµού
στήριξης, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση -που θέλησε και µετατράπηκε από Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή
Ένωση µε την προσδοκία της πολιτικής ενώσεως- δεν είχε στα
σπλάχνα της, δεν είχε µέσα στο είναι της.
Αυτά τα καταθέτω γιατί ο λόγος µας, για να µην εκφύγει και
πάει στο παράλογο -το οποίο δυστυχώς δηλητηριάζει σήµερα
την ελληνική κοινωνία και όχι µόνο τον πολιτικό κόσµο- θα πρέπει
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να είναι εδραιωµένος σε αληθή δεδοµένα, διότι η άκριτη Αντιπολίτευση, η οποία δεν είναι εδραιωµένη σε αληθή δεδοµένα προφανώς και είναι εξαρχής σε λάθος δρόµο.
Αυτός ο µηχανισµός στήριξης έρχεται καθυστερηµένα. Αυτό
το λέω για να µην ενοχοποιούµε συνέχεια τη δύσµοιρη πατρίδα
µας ή ακόµα και αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι µέσα στον κανόνα της σχετικότητος και της συγκρίσεως πορεύτηκαν όλα αυτά
τα χρόνια σε µερικές στιγµές κατ’ αναλογία µε ό,τι γινόταν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτή που έχει µία
Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα που δεν λειτουργεί, όπως οι κεντρικές τράπεζες. Οµφαλοσκοπούµε, άδικα προσδοκούµε τη σωτηρία µε τράπεζα κεντρική που δεν λειτουργεί όπως παλιά η
Τράπεζα της Ελλάδος προ Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προ εντάξεως,
ή όπως λειτουργεί στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αυτή
είναι Κεντρική Τράπεζα και κάποτε αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι και πρέπει να συµβάλουµε προς τούτο. Δεν
είναι σοφότεροι ηµών, του πολιτικού δυναµικού και του πνευµατικού κόσµου της πατρίδος µας, αυτοί οι οποίοι έχουν καθορίσει
την τύχη της Ευρώπης.
Μία άλλη παράµετρος, αγαπητοί συνάδελφοι: Δεκαεπτά εκ
των είκοσι επτά χωρών –οι δέκα είναι εκτός- έχουν κοινό νόµισµα.
Οι δέκα δεν έχουν. Έχουν τη φρούδα ελπίδα αυτοί οι οποίοι καθορίζουν τις τύχες της Ευρώπης ότι µπορεί να τύχει ενιαίας κίνησης αυτό το µόρφωµα, αυτό το δηµιούργηµα στην καλύτερη
των περιπτώσεων που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ματαιοπονούν και επ’ αυτού. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση
να καταλάβει ότι δεν µπορεί να πορευτεί µε δεκαεπτά χώρες από
τις είκοσι επτά στο ευρώ γύρω από τα οικονοµικά, ότι δεν µπορεί
η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης να µη λειτουργεί ως Κεντρική
Τράπεζα και προφανώς βεβαίως δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς το
µηχανισµό στήριξης ο οποίος, πράγµατι, δηµιουργήθηκε µε
αφορµή το ελληνικό πρόβληµα, για να µην αδικούµε και όσους
αποφάσισαν όπως αποφάσισαν εκείνο το Μάιο του 2010, κύριε
Υπουργέ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι το κλίµα δεν είναι απλώς
βαρύ σήµερα στην ελληνική κοινωνία. Έχει καταπλακώσει κάθε
ικµάδα, κάθε δυνατότητα, κάθε προσδοκία, κάθε προοπτική. Η
κεντρική ιδέα είναι µία. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω. Το κάνω
επί είκοσι µήνες, θα το κάνω και σήµερα. Μία είναι η κεντρική
ιδέα, άλλο εάν δεν διαµορφώνεται από την ελληνική κοινωνία για
να βγει. Συνεννοηθείτε επιτέλους εσείς οι πολιτικοί για να πορευτούµε όλοι µαζί µπας και βρούµε µία δυνατότητα να βγούµε στο
ηµίφως -όχι ότι θα βγούµε στο φως- και από κει να καθαρίσουµε
το σκοτάδι, αφού και οι εκλογές είναι δεδοµένο ότι είναι µία πορεία εν κινδύνω που θα οδηγήσουν πιθανόν σ’ αυτό που απευχόµαστε όλοι να έλθει µπροστά µας.
Η Κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, έχει και τη βαρύτατη ευθύνη,
δευτερευόντως βεβαίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τριτευόντως όσοι άλλοι ακολουθούν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Η Κυβέρνηση δεν προπορεύεται σ’ αυτό, δεν εκθέτει δηµόσια τον
εαυτό της ως µία αναγκαιότητα που πρέπει γύρω της να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάµεις του πολιτικού κόσµου και να διαπραγµατευθούν µε γενναιότητα στην Ευρώπη και στο διεθνές
περιβάλλον και προπάντων, κύριε Υπουργέ, να πείσουν την ελληνική κοινωνία την οποία εκπαίδευσε το πολιτικό σύστηµα για
τουλάχιστον δύο γενεές να συµπεριφέρεται µ’ ένα διαφορετικό
τρόπο απ’ αυτόν που θα ήθελαν οι Έλληνες να κυριαρχεί και να
συµπεριφέρονται κατά τον ορθό τρόπο, κατά το ελληνότροπο.
Εποµένως υπάρχει µείζον θέµα ευθύνης της Κυβέρνησης,
κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την κεντρική ιδέα σήµερα που προκαλεί. Δυστυχώς –νοµίζω ότι ο Αριστοτέλης το λέει- µάλλον είµαστε σαν τις νυχτερίδες. Φοβόµαστε το φως των ιδεών. Και
είναι τραγικό να φοβάσαι την κεντρική ιδέα η οποία είναι µπροστά σου σήµερα και την αποφεύγεις σαν τη νυχτερίδα.
Η Κυβέρνηση είναι υπόλογη σ’ αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει καθολική αν το θέλετε στήριξη του κράτους και γιατί όχι παρέµβαση του κράτους, καθοδήγηση του κράτους για να πειστεί η
ελληνική κοινωνία, να δει χειροπιαστό αποτέλεσµα. Διαφορετικά
ηµίµετρα που τα βιώσαµε εδώ και τρία χρόνια µε επιτρόπους,
κύριε Υπουργέ, δε θα φέρουν το αποτέλεσµα που πρέπει, να λειτουργήσει ο κανόνας της αγοράς, της τραπεζικής αγοράς, να κι-
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νηθούν οι ιδιώτες, να πάρει το τραπεζικό σύστηµα ό,τι µπορεί
να πάρει από την αγορά. Το κράτος να δώσει χειροπιαστά οικονοµική βοήθεια και γιατί όχι, να κατευθύνει αυτήν την οικονοµική
βοήθεια προς τον πολίτη που αυτήν τη στιγµή δεν βλέπει κάτι τέτοιο µε τη µέθοδο των εγγυήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θα σταθώ ιδιαίτερα στην ιδιοκτησία. Κάθε λαός, κύριε
Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, έχει τα ιδιαίτερα γνωρίσµατά του.
Διαχρονικό γνώρισµα των Ελλήνων είναι η ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει, από τότε που υπάρχει γνωστή κοινωνία στην ανθρωπότητα,
άλλη κοινωνία, άλλος λαός που να έχει προτάξει την ιδιοκτησία,
όπως ο Έλληνας. Και προφανώς αυτό δεν σηµαίνει ότι θα κινείται
ασύδοτα. Ασφαλώς και πρέπει να δώσει το τέλος που οφείλει.
Να εισπράξει η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος. Από εκεί
και ύστερα όµως νοµίζω ότι όταν επιτίθεστε στην ιδιοκτησία που
ο Έλληνας προτάσσει κατά τη διαδοχή των γενεών να µεταλαµπαδεύσει στις επόµενες γενιές, εγκληµατείτε στο είναι. Και αν
δεν γίνεσαι αυτό που είσαι, κύριε Υπουργέ, δεν είσαι ελληνική
κοινωνία, ελληνική πατρίδα, ελληνική πολιτεία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Είναι προφανές ότι µάλλον κάπου αλλού µπορούσε να έχει ευήκοα ώτα αυτού του είδους η πολιτική πρακτική και η θέσπιση
τέτοιας διάταξης. Εδώ όµως εγκληµατείτε κατά το είναι και κατά
το περιεχόµενο των Ελλήνων. Και αυτό δεν σας το συγχωρήσουν
ποτέ. Έδωσαν πολλά οι Έλληνες. Είναι αποφασισµένοι, αν συνταχθεί ο πολιτικός κόσµος, να ακολουθήσουν και να δώσουν και
άλλα. Όχι όµως να θυσιάσουν το είναι τους.
Και αυτό θα το βρείτε µπροστά σας και γι’ αυτό και το καταψηφίζουµε και γι’ αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συµπράξουµε σε
τέτοιου είδους µέτρα τα οποία αντιστρατεύονται τον εαυτό µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη, Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού του νοµού Κιλκίς.
Το λόγο έχει η κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτής Φωκίδας
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι
η δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη στιγµή για τη χώρα. Και δεν
χωρούν εδώ ούτε ευχές, ούτε διαπιστώσεις. Είµαστε σε µια
πραγµατικότητα που είναι µαύρη, γκρίζα. Και πρέπει να βγούµε
από το σκοτεινό αυτό σηµείο, γιατί το διακύβευµα είναι το ίδιο
το µέλλον της χώρας και η σχέση µας µε την Ευρωζώνη, µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πολιτικό σύστηµα δεν είναι η µοναδική πηγή των λαθών και
των κακών της χώρας. Και το λέω εγώ που έχω τη µικρότερη
ίσως εµπειρία και συµµετοχή στο σύστηµα. Όλοι πρέπει να αλλάξουν. Και όταν λέµε ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι πρέπει να αλλάξει το δικαστικό περιβάλλον, πρέπει να αλλάξουν οι
συµπεριφορές των µέσων ενηµέρωσης. Σήµερα όµως το πολιτικό σύστηµα θα κριθεί για το µέλλον και όχι για τα κοµµατικά
ποσοστά ή για τις ρητορικές κορώνες, αλλά για τη δυνατότητα
που θα δώσει για να σωθεί η χώρα. Και θα τη σώσει τη χώρα µε
επώδυνο τρόπο γιατί αυτό που γίνεται σήµερα είναι επώδυνο.
Αυτό όµως που σταθµίζουµε και βλέπουµε είναι το αύριο.
Ένα απλό παράδειγµα θα σας δώσω. Είναι ευθύνη µας σε µια
χώρα που υπάρχει τεράστια ακίνητη περιουσία να µην είµαστε
σήµερα σε θέση να γνωρίζουµε και να ελέγχουµε το «πόθεν
έσχες» της περιουσίας αυτής. Και λόγω της κρίσης και λόγω της
αδυναµίας που µηχανισµού είσπραξης και λόγω του ότι θα
έπρεπε οι διαρθρωτικές αλλαγές να πάνε γρηγορότερα, να ερχόµαστε τώρα µε ένα νέο φόρο.
Επίσης, γίνεται πολύ συζήτηση στην Αίθουσα για τις τηλεδιασκέψεις και τις συνεχείς συζητήσεις µε τους εταίρους. Αυτές οι
διαδικασίες σαφώς και δεν είναι εύκολες. Και είναι στιγµές που
πραγµατικά είναι οδυνηρές για τους πολιτικούς και για τον
κόσµο.
Η βασική αρχή όµως της παρούσας κατάστασης είναι εµείς
θέλουµε να προσπαθήσουµε. Δεν εγκαταλείψαµε τη χώρα όπως
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έκανε ο κ. Καραµανλής κάποια χρόνια νωρίτερα. Θα µπορούσε
να είχε πάρει ελάχιστα µέτρα. Θα µπορούσε να είχε προσπαθήσει στο ελάχιστο. Το άφησε και είµαστε σήµερα εδώ.
Έγινε πολύ κουβέντα και για τα στατιστικά στοιχεία. Εδώ πρέπει να µπει ένα µεγάλο ζήτηµα: ή θα συνεχίσουµε κάνοντας υποθετικά σενάρια και πηγαίνοντας να δούµε τι µας φταίει, αν µας
φταίνε οι αριθµοί ή αν µας φταίει µόνο η πραγµατικότητα.
Υπάρχει δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις
20/9/2011, το οποίο λέει ότι η συλλογή των ελληνικών δηµοσιονοµικών στοιχείων για το 2009 και το 2010 έχει ακολουθήσει τους
κανόνες που ισχύουν και εφαρµόζονται σ’ όλα τα κράτη µέλη, το
ευρωπαϊκό σύστηµα, δηλαδή, εθνικών λογαριασµών, κάτι που
όντως οδήγησε σε αναθεώρηση προς τα επάνω του ελληνικού
ελλείµµατος και του χρέους. Τα στοιχεία κοινοποιήθηκαν από τις
ελληνικές αρχές και δηµοσιεύθηκαν χωρίς επιφύλαξη από τη EUROSTAT στα δελτία Τύπου του Νοεµβρίου του 2010 και του Απριλίου του 2011.
Συνεχίζουµε, όµως, σήµερα µε το τρέχον νοµοσχέδιο σε µια
τρέχουσα οικονοµική συγκυρία τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και
στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τα
δραµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οικονοµίες των
κρατών, από κερδοσκοπικές επιθέσεις, από την εντεινόµενη αβεβαιότητα, από την αδυναµία στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων
και ισχυρού προσανατολισµού των αποφάσεων αυτών. Οι συνέπειες είναι γνωστές, είναι οι εντεινόµενες κρίσεις χρέους και η
αυξανόµενη ύφεση παραγωγικής δραστηριότητας.
Οι καταστάσεις των λαών πιέζουν τις κυβερνήσεις για περαιτέρω λήψεις προληπτικών µέτρων προστασίας και του τραπεζικού συστήµατος, γιατί η όποια αβεβαιότητα, η όποια διαφαινόµενη αδυναµία προστασίας του τραπεζικού συστήµατος προκαλεί νέες συνθήκες αστάθειας και κρίσης.
Το σχέδιο στήριξης της ελληνικής οικονοµίας που εφαρµόζεται από το Μάη του 2010 βασίζεται σε πρωτοφανούς ύψους χρηµατοδοτήσεις που λαµβάνουµε από τους θεσµικούς µας
εταίρους τόσο από την Ευρωζώνη, όσο και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σκοπός των χρηµατοδοτήσεων είναι η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους µας, η κάλυψη των δανειακών µας
αναγκών, η ενίσχυση του τραπεζικού µας συστήµατος τόσο από
πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και από πλευράς ρευστότητας.
Ουσιαστικής σηµασίας παρεµβατικός µηχανισµός για τη σωτηρία και την έξοδο της χώρας από τη κρίση, στοίχηµα που µε
θυσίες πρέπει να κερδίσουµε, είναι αυτό που αφορά στην εφαρµογή της Συµφωνίας της 21ης Ιουλίου του 2011. Το τέταρτο
µέρος του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου αφορά το θεσµικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και τις δύο τροποποιήσεις που ακολούθησαν.
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα
έχει στη διάθεση του τρία εργαλεία: Θα µπορεί να διασώζει τράπεζες, θα µπορεί να αγοράζει οµόλογα υπερχρεωµένων χωρών
τόσο στην πρωτογενή, όσο πλέον και στη δευτερογενή αγορά
και τα οποία θα µπορούν να διατηρούνται έως το τέλος της διάρκειας τους ή να πωλούνται νωρίτερα, θα µπορεί να βοηθά µε
προληπτικά δάνεια στην περίπτωση που µια χώρα δέχεται πιέσεις από τις χρηµαταγορές.
Μετά την τροποποίηση της 1ης Σεπτεµβρίου προστίθενται αρµοδιότητες στον προσωρινό µηχανισµό, ενισχύεται ο ρόλος του,
ενώ δίνεται µια ουσιαστική και σαφής απάντηση στις σφοδρές
επιθέσεις που ασκούν οι αγορές. Η ταχύτερη, λοιπόν, ενεργοποίηση του µηχανισµού αυτού έχει κρίσιµη σηµασία όχι µόνο για
την ελληνική οικονοµία και την εφαρµογή του ελληνικού προγράµµατος, αλλά και για την Ευρωζώνη όσο αφορά τη διαχείριση
των ανάλογων και των σηµερινών κρίσεων.
Ο νέος ρόλος του προσωρινού µηχανισµού που καλούµαστε
να κυρώσουµε µε το νοµοσχέδιο αυτό έχει µεγάλη σηµασία για
τη γενικότερη ικανότητα της Ευρωζώνης να αποδείξει έµπρακτα
πως υπάρχει αµοιβαία στήριξη και βοήθεια µεταξύ των µελών
της, πως µπορεί να διαχειριστεί κρίσεις.
Το σχέδιο της 21ης Ιουλίου βάζει σε τάξη τις δανειακές ανάγκες της χώρας µας για τα επόµενα είκοσι έως τριάντα χρόνια
εξασφαλίζοντας χαµηλό επιτόκιο, παρέχει ένα πακέτο στήριξης
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ύψους 109 δισεκατοµµυρίων ευρώ, επιπλέον, µια συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα µέσα από την επιµήκυνση ή ανταλλαγή των οµολόγων για την περίοδο 2011-2020, δηλαδή µια διεθνή χρηµατοπιστωτική διαδικασία, η οποία κινητοποιεί κεφάλαια που
υπερβαίνουν ουσιαστικά τα 200 δισεκατοµµύρια ευρώ, θωρακίζει
το τραπεζικό σύστηµα της χώρας ως αναπόσπαστο κοµµάτι του
ευρωσυστήµατος. Ήδη, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ενισχύεται µε 30 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να ρισκάρουµε το µέλλον της χώρας.
Γίνονται σκληρές, ακόµα και άδικες θυσίες. Δεν µπορούµε, όµως,
να µείνουµε για κανένα λόγο εκτός µηχανισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτή Φωκίδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Γιώργος Μαυρίκος, Βουλευτής Β’ Αθήνας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα λαϊκά
στρώµατα και κυρίως η λαϊκή τάξη, οι µικροµεσαίοι αγρότες και
οι κτηνοτρόφοι, οι αυτοαπασχολούµενοι και η νεολαία ζουν ένα
δράµα, µια καθηµερινότητα γεµάτη βάσανα, αγωνία, αβεβαιότητα για το παρόν και για το µέλλον.
Θυµώνει το σύνολο των λαϊκών στρωµάτων, γιατί µειώνονται
οι συντάξεις, οι µισθοί, γιατί η νεολαία δουλεύει -όσοι δουλεύουν- µε 550 ευρώ το µήνα, γιατί η ανεργία µεγαλώνει, γιατί εφεδρεία σηµαίνει απολύσεις, γιατί την ίδια ώρα ακούν τον κύριο
Πρωθυπουργό να λέει ότι στόχος του είναι σε κάθε οικογένεια
να υπάρχει ένας εργαζόµενος και οι άλλοι να είναι άνεργοι.
Οργίζονται οι αγρότες, γιατί βλέπουν τη σοδειά τους να πουλιέται σε τιµές κάτω του κόστους, ενώ την ίδια ώρα η λιανική τιµή
είναι σε τιµή φαρµακείου. Οι κτηνοτρόφοι πουλούν το κρέας
τους, την παραγωγή τους, µε 2 ευρώ το κιλό και φθάνει στην
Αθήνα και στα µεγάλα αστικά κέντρα να πουλιέται 8 και 10 ευρώ,
την ώρα που στις ζωοτροφές από 180 ευρώ ο τόνος έχει φθάσει
στα 350 ευρώ.
Το ερώτηµα, όµως, είναι το εξής: Φθάνει µονάχα να θυµώνουν,
να εκνευρίζονται, να αγανακτούν; Για εµάς, για το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, είναι παραπάνω από βέβαιο ότι αυτός ο θυµός,
αυτή η οργή, πρέπει να γίνουν συνείδηση και οργανωµένη
δράση. Αλλιώς, τα βάσανα θα µεγαλώνουν και η εκµετάλλευση
σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων θα βαθαίνει.
Πιστεύουµε ότι σήµερα ο κάθε απλός άνθρωπος πρέπει να
σκεφθεί, να κρίνει, να βγάλει ο ίδιος από την πείρα του οριστικά
συµπεράσµατα. Είµαστε βέβαιοι ότι όποιος πατά µε τα πόδια στη
γη και το κεφάλι επάνω καταλαβαίνει ότι όταν έλεγε το ΚΚΕ πως
έρχεται θύελλα, πόλεµος, την ώρα που ο κ. Παπανδρέου άλλα
έλεγε είτε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είτε από τα προεκλογικά µπαλκόνια, σήµερα καταλαβαίνει ότι αυτή τη ραγδαία
επιδείνωση για τα λαϊκά στρώµατα την είχε υπογραµµίσει, την
είχε προβλέψει, την είχε σηµειώσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Πιστεύουµε ότι σήµερα ο κάθε εργαζόµενος, ο κάθε
απλός άνθρωπος, η κάθε λαϊκή οικογένεια µπορεί να βγάλει
σωστά συµπεράσµατα για το τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι είναι το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, οι αγορές, οι τράπεζες, οι δανειστές κ.λπ..
Λίγο πριν, από αυτό το Βήµα η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να κάνει αυτό που κάνουν ο κύριος Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί, όλα τα επιτελεία του αστικού συστήµατος,
να εµφανίσουν όλο αυτόν τον εσµό περίπου σαν ευεργέτες για
το λαό και τη χώρα.
Το ΚΚΕ λέει –και ο λαός ξέρει ότι εµείς λέµε την αλήθεια- ότι
όλος αυτός ο µηχανισµός µαζί µε τις ελληνικές κυβερνήσεις, είτε
νέοσυντηρητικές είτε σοσιαλδηµοκρατικές, είναι οι δήµιοι για το
λαό µας, είναι αδίστακτοι καπιταλιστές, είναι εκµεταλλευτές που
κάνουν πολέµους όπως στη Λιβύη, όπου βλέπουµε τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις ή στη Βόρεια Αφρική ή στη Συρία κ.λπ., για
να µοιράσουν αγορές, για να ανοίξουν νέους ενεργειακούς δρόµους.
Όλα αυτά µπορεί να τα καταλάβει ο λαός και πιστεύουµε ότι
πρέπει να αναρωτηθεί γιατί παίρνουν όλα αυτά τα µέτρα, ποιος
είναι ο λόγος για τον οποίο και η σηµερινή Κυβέρνηση και οι
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προηγούµενες και η επόµενη, εφόσον θα είναι από τις ίδιες πολιτικές δυνάµεις ή σε συνεργασία µε πολιτικές δυνάµεις του αστικού καθεστώτος, παίρνουν όλα αυτά τα µέτρα.
Ο λόγος που παίρνουν τα µέτρα δεν είναι για να σώσουν το
λαό, τον τόπο. Επειδή το καπιταλιστικό σύστηµά τους είναι σε
βαθιά και παρατεταµένη κρίση, στόχο έχουν, για να µη χρεοκοπήσει το σύστηµά τους, για να µη χάσουν κέρδη και συσσώρευση πλούτου τα µονοπώλια και οι πολυεθνικές, να χρεοκοπήσουν τον ελληνικό λαό και πρώτα από όλα την εργατική τάξη.
Αυτός είναι ο στόχος τους. Γι’ αυτό η ανεργία στα πραγµατικά
της δεδοµένα είναι παραπάνω από το 25%. Γι’ αυτό οι ιδιωτικοποιήσεις σηµαίνουν πλιάτσικο για τη δηµόσια περιουσία προς
όφελος των µονοπωλίων και των καπιταλιστών. Γι’ αυτό µεγαλώνουν τα όρια ηλικίας. Γι’ αυτό οι απολύσεις, είτε βαφτίζονται εργασιακή εφεδρεία είτε αλλιώς, στην πραγµατικότητα σηµαίνουν
αχρήστευση του παραγωγικού δυναµικού. Γι’ αυτό σέρνουν τους
ταξιτζήδες στα δικαστήρια. Γι’ αυτό οι συµβασιούχοι απολύονται.
Γι’ αυτό ενοποιούνται σχολεία, γι’ αυτό ενοποιούνται νοσοκοµεία, γι’ αυτό ενισχύεται ο κρατικός αυταρχισµός, η κρατική βία
και η εργοδοτική αυθαιρεσία. Γιατί για εµάς η ζωή έχει δείξει και
η πολιτική πια υπογραµµίζει, ότι αυταρχισµός και αντεργατική
πολιτική, αυταρχισµός και αντιλαϊκή πολιτική πάνε µαζί. Είναι δύο
όψεις του ίδιου νοµίσµατος. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και
το χαράτσι στα ακίνητα που στην πραγµατικότητα είναι δήµευση
της λαϊκής κατοικίας, δήµευση για την κάθε λαϊκή οικογένεια να
έχει το δικαίωµα να ζει κάτω από τις ελάχιστες στοιχειώδεις συνθήκες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ώρα που απαλλάσσετε την Εκκλησία, απαλλάσσετε τα µοναστήρια, απαλλάσσετε τους καλογέρους, απαλλάσσετε µία
σειρά άλλες κατηγορίες, βάζετε αυτό το χαράτσι στους απλούς
ανθρώπους, ακόµα και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Και στα
ΑΜΕΑ ακόµα βάζετε το ειδικό τέλος και αυτά τα χαράτσια.
Στο διά ταύτα, εµείς πιστεύουµε ότι τα λαϊκά στρώµατα και
πρώτα απ’ όλα η εργατική τάξη, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι, η νεολαία σήµερα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν αυτό που τα τελευταία χρόνια υπογραµµίζει το ΚΚΕ, ότι η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν. Και αφού αυτοί
δεν αλλάζουν, πρέπει να αλλάξει ο κόσµος, πρέπει να αλλάξει ο
λαός, εγκαταλείποντάς τους, γυρίζοντάς τους την πλάτη. Αλλά
δεν φθάνει µόνο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλλαγή σηµαίνει, πρώτα απ’ όλα, συστράτευση και κυρίως µε
το ΚΚΕ. Μπορεί κάποιος να συµφωνεί στο 100% µε το ΚΚΕ, µπορεί κάποιος άλλος να έχει επιφυλάξεις, αλλά αυτό που πρέπει να
αντιληφθεί ο κάθε εργάτης, ο κάθε εργαζόµενος, είναι ότι µαζί
µε το ΚΚΕ και τους αγώνες, µαζί µε την ταξική πάλη, µαζί µε τη
γραµµή της ανυπακοής, µπορούµε να τους δυσκολεύσουµε. Δεν
είναι όλα µαύρα. Το ΚΚΕ λέει προς τον ελληνικό λαό και τους
απλούς ανθρώπους, να µην τροµοκρατηθούν, να µην φοβηθούν,
υπάρχει το ΚΚΕ, υπάρχει συσσωρευµένη αγωνιστική εµπειρία,
υπάρχει πλούσια κουλτούρα ταξικής πάλης στη χώρα µας, υπάρχει το πανεργατικό αγωνιστικό µέτωπο και µπορούµε όλοι µαζί,
πραγµατικά, να αρνηθούµε οργανωµένα να πληρώσουµε το χαράτσι, να πάρουµε µέτρα πραγµατικής αντεπίθεσης που θα οδηγήσει σε ριζικές πολιτικές αλλαγές σε όφελος της εργατικής
τάξης και του λαού µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Μαυρίκο Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ.
Αστέριος Ροντούλης για δώδεκα λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω ότι το θέµα της επιβολής του τέλους επί των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µετά τις διευκρινήσεις που κατεγράφησαν στα Πρακτικά της Βουλής, του
αξιοτίµου Υπουργού του κ. Σαχινίδη, έχει επιλυθεί. Δεν θα επιβληθεί κανένα τέλος στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Όµως,
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κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποια κενά που µέχρι την Πέµπτη,
που θα συζητήσουµε την τροπολογία, θα πρέπει να τα καλύψετε.
Για να γίνω περισσότερο σαφής, οι κλινικές µε τα εκατοντάδες
τετραγωνικά, θα κληθούν να καταβάλουν το «τέλος» αυτό; Πρέπει να το διευκρινίσετε.
Δεύτερον, βιοµηχανικές µονάδες, βιοτεχνικές µονάδες, ξενοδοχειακές µονάδες, θα καταβάλουν το «τέλος» αυτό;
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί εντός, ρητώς και κατηγορηµατικώς στην τροπολογία, διότι µπορεί να υπάρχει η τοποθέτηση στην επιτροπή του Υπουργού του κ. Βενιζέλου ότι δεν θα
επιβληθεί τέλος στις βιοµηχανικές και ξενοδοχειακές µονάδες,
αλλά αφού υπάρχει η δέσµευση στην επιτροπή, θα πρέπει να µετουσιωθεί και σε πράξη, δηλαδή να καταγραφεί ρητώς και κατηγορηµατικώς, επαναλαµβάνω, στην παρούσα τροπολογία που θα
συζητήσουµε την Πέµπτη.
Αυτά περί της τροπολογίας. Μεγαλύτερη ανάλυση θα κάνουµε
όταν θα έρθει η ώρα να συζητηθεί η τροπολογία, όπως και άλλες
τροπολογίες.
Έρχοµαι τώρα να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρόβληµα είναι πρόβληµα αξιοπιστίας έναντι του ελληνικού λαού.
Έχει απολέσει την αξιοπιστία της, έχει απολέσει την εµπιστοσύνη
του ελληνικού λαού. Γιατί; Πρώτον, διότι στερείται επαρκούς νοµιµοποιητικής βάσεως. Με άλλα προεκλογικά συνθήµατα εξελέγη η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, άλλα κάνει τώρα.
Δεύτερον, στην καθηµερινή πρακτική του, στην κυβερνητική
του πρακτική άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα πράττει την Τρίτη και
αλλάζει την Τετάρτη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα. Ανακοινώθηκε γι’ αυτό το περιλάλητο ειδικό τέλος επί της ακίνητης περιουσίας ότι θα αρχίζει από 0,5 του ευρώ και θα καταλήγει στα 10
ευρώ. Τελικά πήγαµε από τα 3 ευρώ στα 16 ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να σας εµπιστευτεί ο πολίτης.
Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ήρθε, αγαπητοί συνάδελφοι
και το κερασάκι της ΕΛΣΤΑΤ. Εδώ το θέµα είναι µείζον γιατί εάν
επαληθευτούν οι όποιες κατηγορίες εξαπολύονται για χάλκευση
του ύψους του ελλείµµατος, τότε η έκφραση «Στου Γουδή» θα
αποκτήσει νόηµα και περιεχόµενο πραγµατικό. Ένας λαός υποβάλλεται σε καθηµερινές θυσίες. Χύνει το αίµα του, τον ιδρώτα
του, όπως αναγνωρίζει ο κ. Βενιζέλος. Δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί στην πορεία ότι κάποιοι πείραξαν –για να µην χρησιµοποιήσω άλλο ρήµα- το ύψος του ελλείµµατος για να κάνουν
ανόητους µικροπολιτικούς υπολογισµούς. Τότε θα πέσουν κεφάλια.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της γιατί στέρησε από τον ελληνικό λαό την ελπίδα. Τι έλεγε η Κυβέρνηση
µέχρι τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι; Ότι παίρνουν αυτά τα µέτρα,
τα οποία έγιναν χιλιόµετρα, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος
του ΠΑΣΟΚ, για να αποφύγουµε τη χρεοκοπία. Και τελικά πού
βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε ενώπιον χρεοκοπίας µε βούλα Γερµανίας. Οι οποίοι Γερµανοί, µεθοδικοί όπως είναι, έκαναν και δυο
σενάρια χρεοκοπίας.
Σενάριο πρώτο: Ανεξέλεγκτη χρεοκοπία µε έξοδο της χώρας
από το ευρώ και την Ευρωζώνη. Θα περπατήσει αυτό το σενάριο,
θα διερωτηθεί κάποιος. Κατά την άποψή µας δεν θα περπατήσει
το σενάριο της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Γιατί; Όχι γιατί εµείς
θα το αποφύγουµε µε τις δυνατότητες που έχουµε, αλλά γιατί
θα δηµιουργηθούν συνθήκες ντόµινο, θα δηµιουργηθούν συνθήκες που θα πλήξουν το ευρώ, θα δηµιουργηθούν συνθήκες που
θα κλυδωνίσουν τη σταθερότητα της Ευρωζώνης και οι κυρίαρχοι οικονοµικοί και πολιτικοί κύκλοι των Παρισίων και του Βερολίνου δεν το επιθυµούν. Άρα, αυτό το σενάριο δεν θα περπατήσει.
Υπάρχει, όµως, ένα άλλο δηλητηριώδες σενάριο, το οποίο
µάλλον θα περπατήσει και θα σας αποδείξω γιατί. Είναι το σενάριο της ελεγχόµενης χρεοκοπίας, της ελεγχόµενης πτώχευσης
εντός του ευρώ. Έχουµε ενδείξεις ότι θα περπατήσει αυτό το σενάριο; Ναι. Βγαίνει ο πολύς κ. Ρέσλερ, ο Αντικαγκελάριος της
Γερµανίας, Αρχηγός των Φιλελευθέρων Δηµοκρατών και Υπουργός Οικονοµίας και σας διαβάζω τι δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ταµπού το ζήτηµα της συντεταγµένης χρεοκοπίας για την Ελλάδα, εάν υπάρξουν τα απαραίτητα
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εργαλεία». Και έρχεται η Καγκελάριος κ. Μέρκελ και αυτό που
είπε ο Αντικαγκελάριός της το κάνει πλήρως ευδιάκριτο και σαφέστατο, για να µη µας αφήσει και καµµία αµφιβολία.
Προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, τι είπε, για να ξέρουµε πού
πατάµε και πού βαδίζουµε. Λέει η κ. Μέρκελ: «Τώρα δεν έχουµε
ένα µηχανισµό ελεγχόµενης χρεοκοπίας εντός της Ευρωζώνης
και αυτός είναι ο λόγος για να τεθεί σε λειτουργία ο ESM». Αποκάλυψη! Δηλαδή, τι µας είπε η κ. Μέρκελ; Μας είπε ότι η Ελλάδα
θα οδηγηθεί σε συντεταγµένη χρεοκοπία το 2013, γιατί το 2013
θα υπάρχει αυτός ο περιβόητος ESM µηχανισµός, ο οποίος θα
είναι ο εντός της Ευρωζώνης µηχανισµός ελεγχόµενης χρεοκοπίας των κρατών.
Πάρθηκε απόφαση γι’ αυτό το πράγµα; Βεβαίως, το Μάρτιο
του 2011 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δηλαδή το Συµβούλιο των
Αρχηγών της Ευρωζώνης, πήρε µία τέτοια απόφαση για αλλαγή
της συνθήκης της Λισαβόνας, µέσα στην οποία προβλέπετε ο
ESM, δηλαδή ο µηχανισµός χρεοκοπίας.
Τι άλλο µας είπε η κ. Μέρκελ µε τη ρήση που σας διάβασα;
Μας είπε, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει µέχρι το 2013. Θα υπάρξει
ένας άλλος µηχανισµός ο EFSF, τον οποίο και ενισχύουν και
αυτός θα µας πάρει από το χεράκι από το 2011, το 2012 µέχρι
και το 2013 για να µας οδηγήσει στον ESM, στο µηχανισµό της
συντεταγµένης χρεοκοπίας. Θα µας συντηρεί τώρα ο EFSF µε
δόσεις που θα έχουν νέα µέτρα, προκειµένου να οδηγηθούµε το
2013 σε συντεταγµένη χρεοκοπία.
Ρωτά, λοιπόν, ο λαός, κύριε Υπουργέ: Αυτά τα δάκρυα και ο
πόνος της καθηµερινότητας, οι θυσίες, το αίµα, που είπε ο κ. Βενιζέλος ενθυµούµενος τον Τσώρτσιλ, για ποιο λόγο γίνονται; Για
ποιο λόγο υφιστάµεθα αυτές τις θυσίες; Μήπως για να έρθουν
κάποιοι ξένοι και να πάρουν «µπιτ παρά» τον πλούτο τον υποθαλάσσιο ή τον υπόγειο της πατρίδας; Μήπως για να κάνουν οι Γερµανοί τις ειδικές οικονοµικές ζώνες; Γιατί εκτός από την ΑΟΖ
έχουµε και τις ΕΟΖ τώρα, που είναι γερµανικής εµπνεύσεως.
Ρωτάει ο κόσµος προς τι αυτές οι θυσίες; Αυτό είναι το µεγάλο
ερώτηµα. Γιατί του στερήσατε την ελπίδα; Και απευθυνόµενος
σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις θέτει το εναγώνιο ερώτηµα: Μπορεί να υπάρξει κάποια λύση και να συνθέσουµε κάποια πολιτική
εξόδου από την κρίση αργά αλλά σταθερά, που θα µας βγάλει
από την κρίση; Εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό λέµε «ναι»,
εάν κάνουµε ένα πραγµατικό, εθνικό, σταθερό, ευέλικτο, απλό
σύστηµα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Πρέπει να πληρώσουν αυτοί που έχουν. Μέχρι τώρα
πληρώνουν τα συνήθη υποζύγια, οι µισθωτοί, οι εργαζόµενοι και
οι συνταξιούχοι. Αυτοί πληρώνουν, τα συνήθη υποζύγια.
Πρέπει να περιοριστεί η κρατική σπατάλη. Υπάρχει «λίπος» στο
δηµόσιο τοµέα που πρέπει να το κόψουµε. Μέχρι και τώρα γίνονται σπατάλες. Να υπάρξει θεσµοθέτηση του «πόθεν έσχες» γι’
αυτούς που στέλνουν τα «πακέτα» στο εξωτερικό, γιατί αυτοί
είναι ριψάσπιδες. Όταν τους χρειάζεται η πατρίδα να τη στηρίξουν, παίρνουν τα «πακέτα» και τα πάνε στην Ελβετία.
Βεβαίως, πρέπει να δούµε και καµµία δήµευση περιουσίας από
τα λαµόγια. Φυλακή δεν του βάζετε που δεν τους βάζετε, γιατί
υπάρχουν τα γνωστά προβλήµατα του Συντάγµατος κ.λπ., τα
έχετε κάνει έτσι τα πράγµατα, καµµιά περιουσία θα τους δεσµεύσετε, έστω για το θεαθήναι, για να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθηµα; Τα σπίτια κάτω από την Ακρόπολη και από δω και από κει
θα τους τα πάρετε; Ούτε αυτό το κάνετε.
Και βεβαίως θα πρέπει να στήσουµε µία παραγωγική βάση, η
οποία µας λείπει. Ούτε βελόνες δεν κάνουµε στην Ελλάδα! Τίποτα. Θα πρέπει να αρχίσουµε να παράγουµε.
Και βεβαίως λέµε και το εξής. Δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε επιτέλους και τη σηµαντική γεωστρατηγική θέση της
χώρας; Η Κύπρος, κύριε Υπουργέ, είναι στα πρόθυρα συµφωνίας µε τη Ρωσία για να πάρει δάνειο 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ
και να µπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Η Ιταλία και η Ισπανία
θέλουν να κάνουν συµφωνίες για δανεισµό-µαµούθ µε την Κίνα,
για να σταθούν και αυτές στα πόδια τους. Εµείς γιατί δεν στρεφόµαστε σε κάποιες άλλες δυνάµεις παραδείγµατος χάριν στη
Ρωσία και στην Κίνα, όπως έκαναν οι άλλοι; Εµείς γιατί θα πρέπει
να είµαστε δεµένοι µονίµως στο άρµα συγκεκριµένων δανειστών
που µας πίνουν το αίµα; Δεν πρέπει να κοιτάξουµε και παραπέρα,
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δηλαδή;
Και βεβαίως, καταλήγω µε το κατοχικό δάνειο της Γερµανίας,
γιατί πολλά µας λέει ο Ρέστλερ, η Μέρκελ, ο Ράιχενµπαχ και λοιποί. Με το κατοχικό δάνειο των 162 δισεκατοµµυρίων ευρώ τι θα
γίνει; Θα το θέσουµε το θέµα; Θα τους πούµε: «Κύριοι Γερµανοί,
έχετε έναντι της Ελλάδος ιστορική ευθύνη. Σφάξατε κόσµο, κάψατε χωριά, καταστρέψατε την υποδοµή της χώρας, διαλύσατε
την πατρίδα. Ποταµοί αίµατος.» Και βγαίνει ο κ. Ρέστλερ και µας
κουνάει το δάκτυλο. Εµείς θα του θέσουµε ένα διαπραγµατευτικό αντίβαρο τουλάχιστον;
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µετά από όλα αυτά θέτει
θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί αύριο επί
της αρχής του νοµοσχεδίου.
Και βεβαίως επιτρέψτε µου εν κατακλείδι να στηλιτεύσω και
τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας που ενώ σηκώνει αντιµνηµονιακή σηµαία, ψηφίζει όλα τα νοµοσχέδια του ΠΑΣΟΚ. «Αλλού τα
κακαρίσµατα και αλλού γεννάνε οι κότες».
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ροντούλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ.
Το λόγο έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη, Βουλευτής Δωδεκανήσου
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες ηµέρες ακούµε
τον Υπουργό Οικονοµικών να ζητά τη σιωπή όλων µας προκειµένου να εµφανίζεται η Κυβέρνηση αξιόπιστη µπροστά στην
τρόικα, τις αγορές και τους Ευρωπαίους εταίρους µας. Το µεγάλο πρόβληµα είναι, όµως, ότι την Κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει να είναι αξιόπιστη µπροστά στους πραγµατικούς εντολοδόχους της, τους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση και πριν τις εκλογές το 2009 και
τώρα, όχι µόνο κοροϊδεύουν συστηµατικά τους Έλληνες πολίτες,
αλλά προχωρούν και στην καθύβρισή τους. Παρά τα λάθη της,
παρά τις σκοπιµότητες ή µη, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το µόνο
που κάνει είναι να λοιδορεί τον ελληνικό λαό. Πριν από δύο χρόνια η Κυβέρνηση µάς αποκαλούσε όλους διεφθαρµένους. Μετά
ο Στρατός και τα Σώµατα Ασφαλείας κατηγορήθηκαν ως αντιπαραγωγικά στοιχεία στην οικονοµία µας, τη στιγµή που η γειτονική
µας χώρα έχει χάσει κάθε µέτρο. Στη συνέχεια µπήκαν στο στόχαστρο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ως εξαιρετικά ακριβοί και µη ανταγωνιστικοί. Έπειτα µπήκαν στο ίδιο στόχαστρο οι ιδιοκτήτες των
ταξί και των φορτηγών δηµόσιας χρήσεως ως υπεύθυνοι για τις
υψηλές τιµές στην αγορά. Σήµερα στο ίδιο στόχαστρο µπήκαν
και όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι ως τεµπέληδες και ως αυτοί που
ταλαιπωρούν τους άλλους πολίτες.
Και βέβαια, από τώρα µε την κατάθεση της περιβόητης τροπολογίας για το χαράτσι στα ακίνητα επί δικαίων και αδίκων, επί
πλούσιων και φτωχών, σε ανέργους, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε πολύτεκνους, µπήκε στο στόχαστρο ακόµα και αυτό, το
δικαίωµα στην ακίνητη περιουσία. Αλλά ακόµα και σε αυτό το χαράτσι η Κυβέρνηση παρουσιάστηκε αναξιόπιστη, τη µία λέγοντας
ότι δεν θα χρησιµοποιήσει τη ΔΕΗ ως εισπρακτικό µηχανισµό και
την άλλη όχι µόνο τη χρησιµοποιεί αλλά από τη Θεσσαλονίκη
όπου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά µέχρι την Αθήνα το ύψος
του φόρου πολλαπλασιάστηκε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βενιζέλος επικαλέστηκε τον
Τσώρτσιλ τάζοντάς µας αίµα, δάκρυα και ιδρώτα. Όταν όµως ο
Τσόρτσιλ είπε αυτά τα λόγια, η αγγλική κοινωνία ήταν µαζί του,
ήξερε τι έπρεπε να κάνει, ήξερε τι την περίµενε.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όµως, έχει επιτεθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε ένα λαό ο οποίος έχει δείξει αξιοθαύµαστη
ωριµότητα και όπως πάντα, δέχτηκε να κάνει θυσίες µε την προοπτική αυτές να πιάσουν τόπο.
Δύο χρόνια τώρα, µετά από τόσες περικοπές στους µισθούς
και τις συντάξεις, την έκρηξη της ανεργίας, τα χιλιάδες λουκέτα,
τη φορολογική λαίλαπα, είµαστε στο χειρότερο δυνατό σηµείο.
Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Οι θυσίες δεν πιάνουν τόπο και δυστυχώς, επιµένετε σε µια πολιτική που είναι φαύλος κύκλος, που δηµιουργεί περισσότερη ύφεση και δεν οδηγεί πουθενά. Και το
χειρότερο όλων, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση επενδύει στην ανα-

17271

σφάλεια, επενδύει στο φόβο για να πάρει αυτά τα µέτρα και
ακόµη χειρότερα. Εκβιάζει την κοινωνία η Κυβέρνηση. Γιατί, τι
άλλο είναι παρά στυγνός εκβιασµός να απειλείς τον Έλληνα πολίτη ότι θα του κόψεις το ρεύµα, αν δεν πληρώσει το φόρο για
τα ακίνητα;
Δηλαδή, κύριοι της Κυβέρνησης, την επόµενη φορά θα βάλετε
νέες εισφορές στους λογαριασµούς του νερού; Εκεί θα φτάσετε;
Δύο χρόνια τώρα και δεν έχετε ακόµα κάνει τίποτα, µα απολύτως
τίποτα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι σαν ο Τσόρτσιλ
να µην είχε βάλει αντιαεροπορικά για να αντιµετωπίσει τις επιθέσεις των γερµανικών βοµβαρδιστικών.
Αυτά έχετε κάνει ως Κυβέρνηση. Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα που βιώνουµε όλοι µας και καµµία, µα καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να προχωρήσει, αν δεν είναι αξιόπιστη απέναντι
στους πολίτες της, αν δεν έχει την εµπιστοσύνη τους. Ειλικρινά
λυπάµαι που το λέω, αλλά στο µόνο ζήτηµα που έχει αποδειχθεί
αξιόπιστη η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι στο ζήτηµα που αφορά
τους παράνοµους µετανάστες στη χώρα µας και τη νοµιµοποίησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία, σαν Αξιωµατική Αντιπολίτευση, έχει τηρήσει υπεύθυνη και συνεπή στάση.
Ό,τι θεωρούµε καλό για τον τόπο το ψηφίζουµε. Το έχουµε κάνει
αρκετές φορές, γιατί σεβόµαστε τους Έλληνες πολίτες. Ακόµη
και αυτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής το ψηφίζουµε, ακριβώς
γιατί υποστηρίζουµε την ενίσχυση της ευελιξίας του EFSF µετά
τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Το κάνουµε, γιατί εµείς δεν είµαστε όπως το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση, που έλεγε «όχι σε
όλα».
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζητούµενο δεν είναι
να είµαστε εµείς συνεπείς σαν Αντιπολίτευση. Το ζητούµενο είναι
να σταµατήσει η Κυβέρνηση να εµπαίζει τους πολίτες. Δεν είµαστε στη δεκαετία του ’50. Μπορεί να µας γυρίζετε εκεί οικονοµικά, αλλά οι πολίτες και µόρφωση έχουν και γνώση έχουν και
πληροφόρηση έχουν. Και απ’ ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία του ελλείµµατος για το 2009 δεν είναι ακριβώς αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν τότε. Πέρα από τις καταγγελίες για την εσκεµµένη
διόγκωση του ελλείµµατος, είναι γνωστές οι πράξεις και οι παραλείψεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, όπως η µαταίωση ώριµων δηµόσιων εισπράξεων του 2009, η µεταφορά εισπράξεων
του 2009 στο 2010 και η µετάθεση πληρωµών του 2010 στο 2009.
Είναι γεγονότα που τελικά µας οδήγησαν στο µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο τη στιγµή που είναι πλέον παραδεκτό ότι, εάν η Κυβέρνηση είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικές
δράσεις από το φθινόπωρο του 2009, όπως της λέγαµε και εµείς,
σαν Νέα Δηµοκρατία, θα µπορούσαµε να είχαµε αποφύγει την
κρίση χρέους και το δραστικό πρόγραµµα προσαρµογής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία µάχη δεν κερδήθηκε µε
µία κοινωνία αποδεκατισµένη, διχασµένη και τροµοκρατηµένη.
Έστω και τώρα, η Κυβέρνηση πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να σταµατήσει να τροµοκρατεί τους πολίτες κάθε
φορά που είναι να πάρουµε τη δόση από το δάνειο των εταίρων
µας. Το οφείλει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Αν δεν µπορεί,
τότε είναι καιρός να σταθεί στους πραγµατικούς εντολοδόχους
της.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη.
Προχωρούµε στον τελευταίο οµιλητή για σήµερα, τον Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, φτάσαµε ως εδώ από µία αλληλουχία τραγικών γεγονότων.
Δεν θα αναφερθώ στην υφαρπαγή µε ψέµατα, κύριε Υπουργέ,
της ψήφου του ελληνικού λαού. Θα σταθώ σε δύο γεγονότα. Το
πρώτο είναι η επιπόλαιη άρνησή σας να διεκδικήσετε από την
αρχή µια αµιγώς ευρωπαϊκή λύση, για τα προβλήµατα του χρέους µε βάση το άρθρο 122 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας το είχαµε υποδείξει εγκαίρως. Αυτή
ήταν η νοµική βάση πάνω στην οποία θεµελιώθηκε αργότερα και
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µέσα σε συνθήκες απόγνωσης ο EFSF, ο ευρωπαϊκός µηχανισµός χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς. Και δεν διεκδικήσατε µία αµιγώς ευρωπαϊκή λύση, όχι µόνο γιατί διαµορφώσατε
ένα εντελώς ακατάλληλο πολιτικό περιβάλλον για κάτι τέτοιο,
αλλά γιατί -και έρχοµαι στο δεύτερο θέµα- είχατε προσχεδιάσει
την είσοδο του «λύκου» στο µαντρί, του ΔΝΤ δηλαδή.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι ειδικά εσείς ειδικά, κύριε Υφυπουργέ, είχατε παραδεχθεί σε συνέντευξή σας, πως όταν αναλάβατε την εξουσία διαπιστώσατε πως το ΔΝΤ ήταν η µόνη λύση.
Ένα άλλο γεγονός που µας οδήγησε εδώ ήταν η συνειδητή
από µέρους σας κατασυκοφάντηση της χώρας σε διεθνές επίπεδο που έκλεισε την πόρτα των αγορών και δηµιούργησε χρηµατοπιστωτικά αδιέξοδα, στον κρατικό προϋπολογισµό, που
µεταβιβάστηκαν και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Θέλω τώρα να αναφερθώ στην καταγγελία που έγινε από
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, βάσει της οποίας διετάχθη επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για να εξακριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί αδικήµατα σε βάρος της εθνικής οικονοµίας.
Ο ίδιος είχα καταγγείλει από αυτό εδώ το Βήµα τον Φεβρουάριο του 2010, συγκεκριµένα παραδείγµατα, για το πώς «φούσκωσε» το έλλειµµα. Το Νοέµβριο του 2010 είχα καταθέσει
ερώτηση µε την οποία ζητούσα να µάθω για ποιο λόγο εταιρίες
όπως η «ΜΟΔ Α.Ε.» και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» βάρυναν για πρώτη φορά το έλλειµµα της γενικής Κυβέρνησης, παραβλέποντας τους ορισµούς του Κανονισµού 2223/1996 σχετικά
µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών.
Μου απάντησε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου µέσω του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ του κ. Γεωργίου τα εξής:
Από τις σαράντα µία δηµόσιες επιχειρήσεις είναι οι δεκαεπτά µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται η «ΜΟΔ Α.Ε.» και η «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.», ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά στη γενική Κυβέρνηση κατά την κοινοποίηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος. Καταθέτω στα Πρακτικά το έγγραφο.
Έρχεται και η Τράπεζα της Ελλάδος µε την ενδιάµεση έκθεσή
της για το 2010, να επιβεβαιώσει ότι το έλλειµµα προσαυξήθηκε
ακριβώς λόγω της ένταξης αυτής, αφού προγενέστερα και βάσει
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών οι εταιρείες αυτές
δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν για τον υπολογισµό του ελλείµµατος
της γενικής Κυβέρνησης.
Σε άλλη ερώτηση που κατέθεσα αργότερα προς τον Υπουργό
Εσωτερικών σχετικά µε την ανάθεση µίας µελέτης για τη συγχώνευση δηµοσίων οργανισµών, ο τότε Υφυπουργός κ. Ντόλιος,
όσον αφορά στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» µου απάντησε το εξής: «Με δεδοµένο ότι η εταιρεία είναι πλήρως συγχρηµατοδοτούµενη στο σύνολό της, τόσο για τα λειτουργικά της
όσο και για την εκτέλεση των έργων, δεν µπορεί να θεωρηθεί ζηµιογόνα και σωρευτικά όλα τα χρόνια λειτουργίας της δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό».
Καταθέτω στα Πρακτικά και αυτό το έγγραφο. Λέει επίσης ο
κ. Ντόλιος: «Αντίθετα, µε δεδοµένη την πλήρη χρηµατοδότηση
της εταιρείας από το ΕΣΠΑ όχι µόνο δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό, αλλά αντιθέτως παράγει και όφελος για τα κρατικά
έσοδα τόσο από την επιστροφή του ΦΠΑ και του φόρου που αναλογεί στον προϋπολογισµό των συγχρηµατοδοτούµενων έργων
όσο και από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές επί των
αποδοχών των στελεχών της».
Κλείνω την παρένθεση αυτή µε τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος
στις 14 Δεκεµβρίου 2010, σε µια παρέµβασή του προς την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής σχετικά µε το ΙΟΒΕ,
το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών είπε τα
εξής: «Όταν η Γερµανία λόγω ενοποίησης είδε να έχει κόστος,
µε την ίδια λογική που µας ανάγκασαν να βάλουµε την ΕΡΤ στη
γενική Κυβέρνηση –δεν ξέρω αν µας ανάγκασαν ή το κάναµε οικειοθελώς- έβγαλε τα νοσοκοµεία της, το ΙΚΑ της από το έλλειµµα, η δε Γαλλία πέρασε το κόστος του ασφαλιστικού
συστήµατος στην «FRANCE TELECOM», δηλαδή σε µία επιχείρηση εκτός γενικής Κυβέρνησης». Νοµίζω ότι αυτά θα µπορούσαν κάλλιστα να διευκολύνουν και την έρευνα που έχει διατάξει
ο οικονοµικός εισαγγελέας.
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Ύστερα απ’ όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, κανείς δεν µπορεί να
υποστηρίζει ότι δεν γνώρισε, δεν είδε ή δεν άκουσε. Η συνέχεια
για την οικονοµία είναι γνωστή.
Θα ήθελα τώρα να κάνω µία µικρή παρέµβαση σχετικά µε το
ΕΣΠΑ. Σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, ο αρµόδιος Υπουργός κ.
Χρυσοχοΐδης είχε µία συνάντηση µε τον Επίτροπο Χαν και µε
υπηρεσιακούς παράγοντες όπου, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, παραδέχθηκε ότι η τεράστια έλλειψη ρευστότητας στις τράπεζες,
φρενάρει την υλοποίηση του προγράµµατος, και έφερε ως παράδειγµα την πρωτοβουλία «JEREMIE» αλλά και τον αναπτυξιακό
νόµο. Ο ίδιος είπε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν λόγω ακριβώς της έλλειψης ρευστότητας.
Δεν κατέθεσε όµως καµµία πρόταση ουσίας -γιατί απλούστατα
η Κυβέρνησή σας µέσα στο αδιέξοδο που έχει βρεθεί- δεν έχει
προτάσεις ούτε καν αναβίωση ενός προγράµµατος de minimis,
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και ενώ, η ίδια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µας έχει δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουµε τη χρηµατοδότηση στις 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι συναντήσεις
που γίνονται είναι λοιπόν άστοχες και άσκοπες, αφού δεν οδηγούν σε κανένα αποτέλεσµα. Τι αποτέλεσµα να περιµένεις άλλωστε από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Περιφερειακής Πολιτικής, Ναυτιλίας –όπως τέλος πάντων λέγεται- ο οποίος, σε συνέντευξή του στην «EL PAIS» πριν
από λίγες µέρες, δήλωσε ότι «προτεραιότητά µας είναι το να επιβιώσουµε».
Κύριε Υπουργέ, µε την αδυναµία σας να λύσετε το χειρόφρενο
της χώρας, που επί χρόνια τραβούσατε ως Αντιπολίτευση, εξαντλήθηκαν τα καύσιµα της χώρας. Επί δύο ολόκληρα χρόνια βολοδέρνετε χωρίς σχέδιο και τώρα, µε το µαχαίρι στο λαιµό, ή
πουλάτε αδιακρίτως όπως-όπως και όσο-όσο, ή επιβάλλετε χαράτσια όπως το τελευταίο που σχεδιάζετε για τα ακίνητα, καίγοντας τελικά και τη µηχανή. Στη διάταξη που καταθέσατε, δεν
κάνετε καµµία διάκριση αν το ακίνητο είναι υπόγειο, αν είναι αποθήκη ή ρετιρέ, αν η χρήση είναι βιοµηχανική ή εµπορική, αν επιφέρει έσοδα στον ιδιοκτήτη ή όχι. Πρόκειται για έναν βάρβαρο
φόρο που παραβιάζει την αρχή της ισότητας ενώπιον των δηµοσίων βαρών αλλά και την αρχή της αναλογικότητας.
Σίγουρα πάντως δεν πρόκειται περί «τέλους», όπως προσπάθησε να τεκµηριώσει ο κ. Βενιζέλος. Και δεν είναι «τέλος», γιατί
το «τέλος» έχει ανταποδοτικότητα. Τι είπε όµως ο κύριος Υπουργός; Είπε ότι είναι ανταποδοτικό διότι, λέει, αν δεν το πληρώσουµε, δεν θα µπορέσει ποτέ να επιστρέψει το ακίνητο στην
αρχική του αξία προ κρίσης. Εδώ σηκώνουµε τα χέρια ψηλά. Δεν
πρόκειται περί «τέλους», κύριε Υπουργέ, απλά περί βάρβαρου
φόρου.
Κλείνω, µε την κοινή από όλους, εντός κι εκτός της Αιθούσης,
διαπίστωση ότι η Κυβέρνηση, δεν τίµησε την εντολή που έλαβε.
Ο κόµπος έχει πλέον σπάσει το χτένι! Εκείνο που προέχει τώρα
είναι να λύσουµε το πρόβληµα της χώρας και να ξαναβρούµε την
αυτοπεποίθησή µας αλλά και τη χαµένη µας αξιοπρέπεια. Το µέλλον είναι µπροστά µας κι έχουµε ακόµη πολλές σελίδες να γράψουµε. Γι’ αυτό ο κόσµος, οι Έλληνες, που σήµερα υποφέρουν,
στρέφουν το βλέµµα προς τη Νέα Δηµοκρατία.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή οι περισσότεροι από τους συναδέλφους που είναι
µέσα στην Αίθουσα δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, όπου παρουσιάστηκε και ενηµέρωσε την
Επιτροπή ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κι επειδή άκουσα πολλούς
στην Αίθουσα να µιλούν για παραποίηση στοιχείων του 2009,
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θέλω να υπενθυµίσω στους συναδέλφους ότι υπάρχει επιστολή
του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, κ. Βασίλειου
Έξαρχου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία προτείνει
να γίνει σχετική συζήτηση και έρευνα πάνω σ’ όλα αυτά τα ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό
που παρατηρήθηκε το 2009, µια έρευνα που θα µπορούσε να
γίνει στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.21’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

