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ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ’
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.17’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012– 2015».
Στην πρωινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Στην απογευµατινή συνεδρίαση τώρα, θα συζητηθούν τα
άρθρα και οι υπουργικές τροπολογίες ως µία ενότητα.
Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές. Στη συνέχεια θα µιλήσουν οι εναποµείναντες οµιλητές Βουλευτές από τον
κατάλογο επί της αρχής και µετά όσοι Βουλευτές εγγραφούν.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, ο αξιότιµος Υπουργός, κ. Μαυρουδής Βορίδης, ζήτησε λίγο χρόνο για
να καταθέσει µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν δώσετε
το λόγο στον κ. Βορίδη, θα ήθελα να µου δώσετε το λόγο για ένα
λεπτό επί της διαδικασίας για το θέµα που είχαµε συζητήσει πιο
πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αµέσως µετά τον
Υπουργό, γιατί του έδωσα το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα ήταν καλύτερα νωρίτερα,
κύριε Πρόεδρε, γιατί ο κύριος Υπουργός µπορεί να το δεχθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αγαπητέ κύριε Παπαδηµούλη, να γίνει όπως είπαµε και αµέσως µετά θα σας δώσω
το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτουµε κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν το άρθρο 5 και οι οποίες συνίστανται στο εξής:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι
διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται χωρίς καµµία διάκριση
ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες σύµφωνα µε τα
άρθρα 4 και 5, σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας
µας µε τον όρο της αµοιβαιότητας».
Στην επιτροπή θα θυµάστε όλοι ότι παρακολουθήσατε µία συζήτηση στην οποία είχε αφαιρεθεί το «ανεξαρτήτως εθνικότητας
να χορηγούµε άδεια στους οδικούς µεταφορείς». Δηµιούργησε
µία αίσθηση ότι αυτό κάπως κλείνει και περιορίζει.
Για να µην υπάρχει, λοιπόν, οποιαδήποτε παρανόηση -γιατί η
πρόθεση της συγκεκριµένης ρυθµίσεως δεν ήταν να περιορίσει
το οτιδήποτε, αλλά απλώς να µη δηµιουργείται σύγχυση σε
σχέση µε τις διατάξεις που αφορούν στη φορολογική έδρα και
το Εταιρικό Δίκαιο- διευκρινίζουµε ότι όχι µόνο δεν κλείνει τίποτε
αλλά µπορούν να δραστηριοποιηθούν και οι υπήκοοι τρίτων
χωρών, αφού τηρηθούν οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας και µε
τον όρο της αµοιβαιότητας. Αυτονοήτως όλα αυτά συνδέονται
µε όσες υποχρεώσεις έχει αναλάβει η χώρα.
Η δεύτερη είναι αµιγώς νοµοτεχνική, το είχε επισηµάνει στην
επιτροπή ο κ. Αλευράς. Διορθώνουµε και καταργούµε, διαγράφουµε δηλαδή αυτό το οποίο αφορούσε τους εθνικούς και διεθνείς µεταφορείς και καταργούµε τελείως το «εφόσον είναι
κάτοχοι αντίστοιχης αδείας οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων»,
το οποίο φεύγει. Εποµένως, όσοι κάνουν εθνικές µεταφορές
µπορούν να κάνουν και διεθνείς µεταφορές. Μένουµε σε αυτό.
Έχω δεχθεί µετά πάλι µία νοµοτεχνική βελτίωση του κ. Γείτονα, που αφορούσε το γράµµα «α», αν θυµάστε, σε µία διάταξη.
Είναι τελείως νοµοτεχνικό όλο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχετε κάτι άλλο να
προσθέσετε, κύριε Υπουργέ, επί του παρόντος;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο αγαπητός συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παπαδηµούλης, έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
εκφράσω την έντονη διαφωνία µου στην πρόταση να αντιµετωπίσουµε σε ένα κύκλο συζήτησης το σύνολο των άρθρων και των
τροπολογιών αυτού του πολυνοµοσχεδίου.
Υπάρχουν άρθρα που αναφέρονται στο Υπουργείο Οικονοµικών, άρθρα που αναφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, άρθρα
που αναφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας, άρθρα που αναφέρονται περίπου στη µισή Κυβέρνηση. Και έρχεται και µία πολυτροπολογία, που είναι µίνι νοµοσχέδιο, του Υπουργείου Παιδείας.
Αν θέλουµε να είµαστε στοιχειωδώς σοβαροί, ακόµη και µε τις
διατάξεις του επείγοντος, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αυτά προτείνω να κάνουµε έναν κύκλο τώρα για το Α’ Κεφάλαιο –και παρακαλώ και τη γνώµη των εισηγητών των
κοµµάτων- που είναι τα άρθρα που αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών, να προσθέσουµε ενδεχοµένως και αυτά τα άρθρα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα µαζί
και µε τις τροπολογίες σε ένα δεύτερο κύκλο, που θα τον ξεκινήσουµε αύριο το πρωί. Αλλιώς θα είναι ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αντιλαµβάνοµαι
πλήρως όλα αυτά που λέτε.
Γνωρίζετε ότι θα υπάρχει µεγάλη χρονική ευχέρεια για να αναπτυχθούν αυτά στο βαθµό που γίνεται και αυτά που συµφωνήσαµε στη Διάσκεψη των Προέδρων για το χρόνο.
Επί του προκειµένου το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Αλευράς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δηλαδή, να µην το κουβεντιάσουµε αυτό, κύριε Πρόεδρε; Θα το αποφασίσετε εσείς µόνος
σας αυτό; Δεν πρέπει να το κουβεντιάσουµε αυτό και να ακουστεί και η γνώµη των κοµµάτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Δεν προβλέπεται,
κύριε συνάδελφε.
Εν ταύτη περιπτώσει, εγώ θα τηρήσω αυτήν την ώρα τον Κανονισµό και θα ακούσω τον κ. Αλευρά.
Ορίστε, κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι εγώ συµµερίζοµαι αυτό που λέει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το ίδιο είπα και εγώ,
κύριε συνάδελφε. Έχετε δίκιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Είναι µεγάλη η έκταση. Αλλά η µία
ενότητα δηµιουργεί και µία άλλη υποβάθµιση της διαδικασίας
υπό την έννοια ότι η Κυβέρνηση δεν παρίσταται στην κατ’ άρθρον συζήτηση και οι παρατηρήσεις έχουν τεχνικό χαρακτήρα
συχνά. Όταν δεν υπάρχει ο αρµόδιος Υπουργός, είναι δύσκολο
να τύχουν οιασδήποτε προσοχής.
Εποµένως, νοµίζω ότι θα ήταν χρησιµότερο να πούµε ότι σήµερα ξεκινάµε µε το Κεφάλαιο Α’, να εξαντληθεί ο κατάλογος απόψε όσο πάει- µε τους οµιλητές οι οποίοι έχουν αποµείνει επί
της αρχής και θα εγγραφούν επί του Κεφαλαίου Α’ και αύριο το
πρωί να ξεκινήσουµε µε τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ και τις τροπολογίες, µε τους εισηγητές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με τα πρώτα οκτώ άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ωραία, κύριε Αλευρά, σας ακούµε. Ξεκινάει ο χρόνος σας τώρα.
Ορίστε, κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ξεκινώ µε τα πρώτα 8 άρθρα του
πρώτου κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έγινε κατανοητό ότι
θα µιλήσουµε για όλα τα άρθρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Όχι για όλα. Είπα να τα «σπάσουµε»
στη µέση, δηλαδή να γίνουν σήµερα οι εισηγήσεις από τους εισηγητές για το πρώτο κεφάλαιο και να τελειώσουµε απόψε όσο
πάει µε τους προηγούµενους οµιλητές επί της αρχής και τους
οµιλητές επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος πάντων. Ξεκι-
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νήστε, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, από το πρώτο κεφάλαιο. Εδώ έχουµε το άρθρο 1, µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα
τα οποία αφορούν ζητήµατα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονοµικών. Έχουµε µία πληθώρα διατάξεων.
Στο άρθρο 1, έχουµε ζητήµατα τα οποία αφορούν αλλαγές στο
ενιαίο σύστηµα πληρωµών, το οποίο δυστυχώς καθυστερεί στην
εφαρµογή του. Οι αλλαγές αυτές όµως είναι αναγκαίες για να
µπορέσουν να καταχωρηθούν οι φορείς και να προχωρήσει επιτέλους η διαφάνεια στις πάσης φύσεως πληρωµές οι οποίες τελούνται στο δηµόσιο τοµέα.
Επίσης στο άρθρο 1, έχουµε διατάξεις µε τις οποίες τροποποιούνται προηγούµενοι νόµοι όπως ο προηγούµενος νόµος για
το ενιαίο βαθµολόγιο µε βάση τον οποίο ορισµένες κατατάξεις
που γίνονται πρέπει να διορθωθούν µε βάση τα προσόντα.
Εδώ όµως θα ήθελα να επισηµάνω, παρ’ ότι δεν είναι το αρµόδιο Υπουργείο, ότι έλαβα γνώση της διαµαρτυρίας από τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Η σχολή
αυτή, έχει προσφέρει σηµαντικά στελέχη στη Δηµόσια Διοίκηση.
Τα στελέχη αυτά επιµορφώθηκαν, πήραν γνώσεις και, παρ’ όλα
αυτά, δεν τούς αναγνωρίζουµε τα αυτονόητα τυπικά προσόντα
τα οποία έχουν αποκτήσει µε βάση είτε τους µεταπτυχιακούς τίτλους είτε τους πτυχιακούς τίτλους είτε την αποφοίτησή τους από
τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτηµα
µείζονος σηµασίας για την καλή λειτουργία του δηµοσίου, µείζονος σηµασίας για το σεβασµό της αξιοκρατίας στη Δηµόσια
Διοίκηση. Απ’ αυτήν την άποψη, θεωρώ αναγκαίο να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοικητικής Μεταρρύθµισης το σύνολο των προβλεπόµενων διατάξεων
για το προσωπικό το οποίο έχει αποφοιτήσει από την Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Επίσης υπάρχουν και µία σειρά από άλλα θέµατα. Θεωρώ
όµως θετικό, το γεγονός ότι ο αρµόδιος Υπουργός κ. Ρόβλιας
στη συζήτηση στην Επιτροπή, έδειξε ανοιχτός στο διάλογο πάνω
σε προβλήµατα τα οποία υπάρχουν εκεί.
Σε σχέση µε το άρθρο 2, έχουµε διατάξεις για τους δήµους
για τους οποίους ισχύει η παρατήρηση που έκανα επί της αρχής.
Δεν θα επιµείνω, θα τονίσω όµως για µία ακόµα φορά την ανάγκη
επιτέλους να αποκτήσουµε διαφάνεια και γνώση των οικονοµικών των δήµων. Είναι αδιανόητο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα, να προκύπτουν κρυφές και αφανείς
επιβαρύνσεις του δηµοσίου χρέους της χώρας εξαιτίας της ανυπαρξίας µιας διαφανούς λειτουργίας των οικονοµικών των
δήµων.
Στο άρθρο 3, έχουµε διατάξεις µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα οφειλών προς το δηµόσιο. Γι’ αυτό το θέµα έχουµε πει ότι
καλό θα είναι να µην υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, παρ’ όλα αυτά
όµως στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία είναι περισσότερο από
ποτέ αναγκαίες.
Στο άρθρο 4, έχουµε ζητήµατα τα οποία αφορούν τη γενική
γραµµατεία φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων και τη γενική
γραµµατεία δηµοσιονοµικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Σ’ αυτά τα θέµατα, ισχύουν όσα έχουµε πει και στην κατ’
αρχήν συζήτηση και στη συζήτηση στην επιτροπή. Θα επισηµάνω
ιδιαίτερα –και το περιµένω από το Υπουργείο Οικονοµικών, όπως
είχε δεσµευτεί ο παριστάµενος αναπληρωτής Υπουργός- ότι
στην παράγραφο 11, θα έχουµε µία καλύτερη διατύπωση ώστε
να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 11. Θα
περιµένουµε από τον κύριο Υπουργό να έχουµε επιτέλους αυτήν
την καλύτερη διατύπωση.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι στις έµµεσες τεχνικές ελέγχου
που προστίθενται µε το άρθρο 67β’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µε το άρθρο 4, τίθεται ένα θέµα από την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Θεωρώ ότι η απάντηση που έδωσε ο
Υπουργός κ. Βενιζέλος το µεσηµέρι, είναι ικανοποιητική. Ενδεχοµένως για να µη δηµιουργείται σύγχυση θα µπορούσε να αποσαφηνιστεί ότι εδώ δεν είναι µία κατ’ επιλογή της διοίκησης
διαφορετική βάση φορολόγησης αλλά είναι αυτό το οποίο
σαφώς προσδιόρισε ο κύριος Υπουργός, δηλαδή ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν απεικονίζεται η πραγ-
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µατική φορολογητέα ύλη µίας εταιρείας, µίας επιχείρησης, δύναται τότε –αυτό είναι το νόηµα του «δύναται» που υπάρχει στη
συγκεκριµένη διάταξη- να γίνουν οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου.
Στο άρθρο 5, ο Υπουργός έκανε τις αλλαγές. Νοµίζω ότι θα
µπορούσε να δει και τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής στο συγκεκριµένο θέµα.
Έρχοµαι στο άρθρο 6, το οποίο έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων. Θα µου επιτρέψετε να πω δύο
λόγια, µιας και γνωρίζω το θέµα από το νοµικό χώρο. Αφορά την
αγωνία που εκφράζεται ότι η αναγνώριση του δικαιώµατος δικηγορικών εταιρειών να ιδρύουν υποκαταστήµατα σε πόλεις της
περιφέρειας µπορεί να δηµιουργήσει αθέµιτο ανταγωνισµό, µονοπώλια και πολλά άλλα.
Επιτρέψτε µου να κάνω αντίλογο. Πρώτα απ’ όλα, εδώ έχουµε
σαφή υπεροχή του κοινοτικού δικαίου και είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ταλαιπωρείται όχι από την τρόικα αλλά από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή γι’ αυτό το θέµα και αυτό, γιατί είναι αδιανόητο να µπορούν να έρχονται αγγλικές νοµικές εταιρείες να εγκαθίστανται,
να ανοίγουν στον Πειραιά υποκαταστήµατα που ασχολούνται µε
το Ναυτικό Δίκαιο και να βάζουµε απαγορευτικές προϋποθέσεις
στις ελληνικές εταιρείες να ανοίγουν υποκαταστήµατα µέσα στη
χώρα τους. Πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση: Δεν καταλαβαίνω, γιατί αυτό το µοντέλο που έχουµε από το εξωτερικό, που έχει δουλέψει µε µεγάλη
επιτυχία προσφέροντας σηµαντικό πλούτο στις αγγλοσαξωνικές
χώρες κυρίως αλλά και στη Γαλλία που υπάρχει µε τις µεγάλες
δικηγορικές εταιρείες, γιατί το φοβόµαστε στην πατρίδα µας.
Γιατί είναι προτιµότερο για ένα νέο δικηγόρο να δουλεύει ανεξάρτητος και µόνος του και όχι να εργάζεται σε µία νοµική εταιρεία; Όλοι γνωρίζουµε ότι οι αµοιβές σ’ αυτές τις εταιρείες είναι
πολύ µεγαλύτερες και οι όροι απασχόλησης πολύ καλύτεροι απ’
αυτούς τους όρους απασχόλησης που βιώνουν δυστυχώς σήµερα εκατοντάδες, για να µην πω χιλιάδες δικηγόροι σ’ όλη την
Ελλάδα, λόγω της υπερπληθώρας των δικηγόρων, λόγω των
εξευτελιστικών πλέον αµοιβών που επικρατούν στην αγορά εργασίας και λόγω των συνθηκών άσκησης του επαγγέλµατος.
Προτείνω, λοιπόν, να δούµε αυτό το µοντέλο το οποίο δουλεύει
µε µεγάλη επιτυχία προς όφελος των δικηγόρων σ’ άλλες χώρες
και να µην το φοβόµαστε.
Ο τρίτος λόγος είναι ο εξής: Φοβόµαστε ότι οι δικηγορικές
εταιρείες οι οποίες πάνε και ανοίγουν υποκαταστήµατα θα κερδίσουν πελατεία. Για ποιο λόγο; Είτε γιατί θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες είτε γιατί θα προσφέρουν καλύτερες τιµές είτε
γιατί θα εκµεταλλεύονται δεσπόζουσα θέση. Ας δούµε, λοιπόν,
τις τρεις προϋποθέσεις. Αν προσφέρουν καλύτερες τιµές και καλύτερες υπηρεσίες, γιατί θα πρέπει να εµποδίσουµε τους πολίτες συγκεκριµένων περιοχών να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις
καλύτερες τιµές και τις καλύτερες υπηρεσίες;
Το τρίτο ζήτηµα, το αν υπάρχει δεσπόζουσα θέση, το εξέφρασε η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων στην επιτροπή
και είπε ότι θα µπορεί ένα µεγάλο δικηγορικό γραφείο, εκµεταλλευόµενο το όνοµα, να βάζει τον περιπτερά σε µία πόλη και να
δουλεύει ένα υποκατάστηµα. Μα αν ο περιπτεράς και η δικηγορική εταιρεία, µ’ έναν περιπτερά καταφέρνει να παίρνει τη δικηγορική ύλη, σηµαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά µε τους υπόλοιπους.
Εγώ δεν το δέχοµαι αυτό και δεν µπορώ να δεχθώ ότι µία αγορά
που το πρόβληµά της δεν είναι η συγκέντρωση αλλά ακριβώς η
εξατοµικευµένη άσκηση της δικηγορικής εργασίας, θα θεωρεί
ως πρόβληµα το να συνενώσουν πολλοί δικηγόροι τις δουλειές
τους, για να διευρύνουν την πελατεία τους και τον κύκλο εργασιών τους.
Νοµίζω ότι πάρα πολλά επιχειρήµατα µπορεί να πει κανείς,
όµως εδώ θα ήθελα να επισηµάνω µία παρατήρηση που κάνει και
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και την οποία νοµίζω ότι
θα έπρεπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης –το οποίο δυστυχώς δεν
παρίσταται- να λάβει υπ’ όψιν της. Η περίπτωση µε την οποία
απαγορεύουµε σ’ ένα δικηγόρο να κάνει δηµόσιες δηλώσεις για
υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γενικά είναι σωστή.
Στη σηµερινή εποχή, όµως, έχουµε περιπτώσεις και πρόσφατα
παραδείγµατα κατά τις οποίες παρατηρούµε ότι οι διωκτικές
αρχές για παράδειγµα, για λόγους που έχουν να κάνουν είτε µε
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σκοπιµότητα είτε µε πληµµέλειες στο χειρισµό του ανακριτικού
υλικού, διαρρέουν αυτό το υλικό στα Μέσα Ενηµέρωσης.
Έχουµε γίνει όλοι µάρτυρες, προτού καν ακόµα ξεκινήσει η
ανάκριση, να έχουν διαρρεύσει στις εφηµερίδες και στα µέσα
ενηµέρωσης εκατοντάδες σελίδες από αποµαγνητοφώνηση διαλόγων που έχει µονάχα η ανακριτική αρχή ή θα έπρεπε να έχει
µόνο η ανακριτική αρχή. Αυτό φέρνει αυτόµατα σε δυσµενή θέση
τον κατηγορούµενο.
Δεν νοµίζω ότι είναι σωστό εξ ορισµού και a priori, να απαγορεύουµε στον συνήγορο του κατηγορουµένου το σχολιασµό,
διότι, σε αυτή την περίπτωση, έχουµε βάναυση µεταβολή της θέσεως του κατηγορουµένου. Ο κατηγορούµενος καθίσταται υπό
την πίεση της κοινής γνώµης και των Μέσων Ενηµέρωσης περίπου καταδικασµένος, χωρίς καν να έχει τη δυνατότητα ο συνήγορός του, να χρησιµοποιήσει πλέον το υλικό που έχει δηµοσιοποιηθεί, όχι µάλιστα πολλές φορές µε δική ευθύνη, στα µέσα
ενηµέρωσης. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που θα πρέπει να µας απασχολήσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή
σας.
Τέλος, στο άρθρο 7, µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα µε το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας, θέλω να πω ότι ο Υπουργός κ. Βενιζέλος έδωσε σαφείς απαντήσεις το µεσηµέρι. Δεν
χρειάζεται να προσθέσω περισσότερα πράγµατα. Νοµίζω ότι το
βασικό ζήτηµα στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
είναι να υπάρχει διαφάνεια και τη διαφάνεια την εξασφαλίζει
πρωτίστως η καλή λειτουργία του ταµείου.
Εδώ θα µου επιτρέψετε να πω κάτι, επειδή άκουσα και τις γενικές παρατηρήσεις από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης πρώτα απ’ όλα για το χειρισµό του ζητήµατος του PSI και
τους όρους που ενδεχοµένως θα πρέπει να τεθούν στη διαπραγµάτευση. Δεν µπορεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση να παίζει σε
δύο ταµπλό. Δεν µπορεί δηλαδή εάν το PSI πάει καλά, να έρθει
και να πει «ξέρετε, εµείς στηρίζουµε και κερδίσαµε». Εάν το PSI
δεν πάει καλά να πει ότι εσείς µειοδοτήσατε.
Αυτό δεν είναι fair play στην πολιτική και δεν είναι fair play από
µία παράταξη η οποία συµµετέχει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό πού το είδατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Το άκουσα το µεσηµέρι. Ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος ήρθε εδώ και έθεσε συγκεκριµένους
όρους για τη διαπραγµάτευση, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει δηµοσίως τουλάχιστον ούτε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Δεν είναι, λοιπόν, αυτό πολιτικό fair play από µία παράταξη, η
οποία στηρίζει την Κυβέρνηση µε τη συµµετοχή της, να λέει ότι
αν µεν κερδίσουµε και απαλλάξουµε την Ελλάδα από τα 100 δισεκατοµµύρια, κερδίσαµε όλοι µαζί, εάν όµως χάσουµε, τότε χάσατε εσείς και φταίτε εσείς. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν για
να έχουµε καθαρούς όρους. Δυστυχώς, το ίδιο άκουσα από ένα
συνάδελφο τον οποίο εκτιµώ, ο οποίος είπε το µεσηµέρι ότι εγώ
δεν πρόκειται να ψηφίσω την τροπολογία για το ξέπλυµα που
πάει να γίνει µε τα αεροσκάφη, τα τέσσερα Air Bus τα οποία επωλήθησαν.
Και εδώ πάλι υπάρχει κακή πολιτική πρακτική, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν συµφωνώ ποτέ και για λόγους αρχής και για πολλούς λόγους µε νοµοθετικές ρυθµίσεις τέτοιων διαδικασιών.
Στην προκειµένη, όµως, περίπτωση πάει πολύ. Γνωρίζετε απόλυτα ότι εάν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριµένο για τη διαδικασία,
πρέπει να το πείτε. Δεν µπορείτε να τη βαφτίζετε ξέπλυµα χωρίς
να έχετε κάτι να καταγγείλετε. Και δεύτερον, θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη, εάν ζητάτε την ακύρωση, να τη ζητήσετε ευθέως. Πρέπει όµως στην περίπτωση που η απαξίωση των
συγκεκριµένων αεροσκαφών προϊόντος του χρόνου είναι µεγάλη, να αναλάβετε και την ευθύνη της οικονοµικής ζηµίας του
δηµοσίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, κύριε
Αλευρά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το πήρε πίσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Το πήρε πίσω, αγαπητέ συνάδελφε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Αλευρά, όχι
διάλογο µε τον κύριο συνάδελφο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: ..ότι δίνει τη δυνατότητα στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση να παίζει σε δύο ταµπλό.
Και επειδή ο κ. Παπαδηµούλης µε διορθώνει, εννοώ την Αξιωµατική Συµπολίτευση.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ, µην
αρχίσουµε από τώρα το διάλογο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μίλησε για αυτά που είπα
το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ χαίροµαι, που η τοποθέτησή µου αργά σήµερα το µεσηµέρι έγινε αντικείµενο συζήτησης στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν
κατανοώ για ποιο λόγο έρχεται ο εισηγητής του πλειοψηφούντος
κόµµατος στη Βουλή να κάνει αυτή την ανάλυση, η οποία είναι
εκτός τόπου και χρόνου. Καµµία σχέση µε τη δική µου τοποθέτηση! Εγώ δεν έβαλα κανέναν όρο.
Έβαλα ορισµένες επισηµάνσεις, κατέθεσα ορισµένες απόψεις,
έκανα ορισµένες προτάσεις στον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, δηλώνοντάς του την ανησυχία µου ότι εάν αυτά που υπογράψει ή αυτά που προτείνει, δεν διέπονται από τις συγκεκριµένες αρχές και δεν έχουν κάποια συγκεκριµένα συστατικά,
µπορεί να είναι κόλαφος για την Ελλάδα του µέλλοντος. Δεν
έβαλα προϋποθέσεις.
Είπα συγκεκριµένα πράγµατα. Επί των συγκεκριµένων πραγµάτων δεν απάντησε ούτε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ούτε εσείς. Μην παραποιείτε, λοιπόν, τα θέµατα της Νέας
Δηµοκρατίας, µην παραποιείτε τα θέµατα των Κοινοβουλευτικών
Εκπροσώπων και των εισηγητών, κρατήστε απλώς σηµειώσεις
για τα ερωτηµατικά και αν µπορείτε είτε ως εισηγητής, που δεν
είναι η δουλειά σας είτε ο αρµόδιος Υπουργός, να δώσετε απαντήσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Κεφαλογιάννη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Αλευρά, αν
πέσουµε σε διάλογο, η διαδικασία θα χαλάσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ
πολύ! Είναι η ώρα του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι
περιπλέκουµε στη συζήτηση αυτή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ
απλό.
Η Νέα Δηµοκρατία έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τη στάση της.
Η Νέα Δηµοκρατία διά του Προέδρου της, έχει κάνει σαφέστατο
ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που υπάρχουν στην πατρίδα,
αποφάσισε να στηρίξει την Κυβέρνηση Παπαδήµου για να ξεπεράσουµε τους κάβους που έχουµε µπροστά µας σε σχέση µε το
PSI και σε σχέση µε τη νέα δανειακή σύµβαση και στη συνέχεια
η χώρα να οδηγηθεί µε ασφάλεια σε εκλογές.
Αυτό είναι ένα θέµα και είναι τελείως διαφορετικό από το να
καταστούµε εµείς συνένοχοι για τα λάθη τα οποία έχει διαπράξει
το ΠΑΣΟΚ στη διετία. Άλλο, λοιπόν, είναι η στήριξη της Κυβέρνησης Παπαδήµου και άλλο είναι να γίνει η Νέα Δηµοκρατία
πλυντήριο των λαθών του ΠΑΣΟΚ την τελευταία διετία. Είναι
πάρα πολύ σαφές.
Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτής της λογικής συζητάµε και σε
αυτό εδώ το νοµοσχέδιο. Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ το πρωί ότι αφού ήρθε το νοµοσχέδιο από το Υπουργικό Συµβούλιο, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η Νέα Δηµοκρατία έχει ενστάσεις. Μα για τον πολύ απλό λόγο ότι ευτυχώς η
Βουλή δεν έχει καταργηθεί.
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Υπάρχουν τα κόµµατα, υπάρχουν οι Βουλευτές, αντιπροσωπεύουν το έθνος και είµαστε εδώ για να καταθέτει ο καθένας τις
δικές του προτάσεις καλόπιστα, εµείς από τη δική µας πλευρά
για να στηρίξουµε το κυβερνητικό έργο και για να βελτιώσουµε
το νοµοσχέδιο. Εάν απαγορεύεται η βελτίωση του νοµοσχεδίου,
τότε να πιστέψουµε ότι δεν ζούµε πια σε δηµοκρατία.
Αυτό είναι όλο, κύριε Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω, γιατί επανερχόµεθα συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση, πολύ περισσότερο
όταν το κόµµα µας έχει ψηφίσει επί της αρχής το νοµοσχέδιο και
δεν έχει σταθεί σε αρνήσεις αλλά έχει καταθέσει αντιπροτάσεις.
Μάλιστα, είπα στην επιτροπή, ότι έχω δώσει προσωπικά στον
κ. Βενιζέλο όλες τις συγκεκριµένες ενστάσεις µας, προσθέτοντας ότι θα περιµένω από την Κυβέρνηση πειστικές απαντήσεις.
Και αν υπάρξουν πειστικές απαντήσεις, δεν είµαστε δογµατικοί
να επιµείνουµε στις ενστάσεις.
Λυπάµαι, όµως, να πω ότι µέχρι στιγµής είχαµε είτε κάποιες
παρεµπίπτουσες απαντήσεις είτε κάποιες µη απαντήσεις, διότι
δεν ήταν στην Αίθουσα κάποιοι από τους Υπουργούς οι οποίοι
όφειλαν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις.
Για παράδειγµα, έθεσε ο κ. Αλευράς, συζητώντας τώρα το κεφάλαιο Α’ το ζήτηµα των δικηγορικών εταιρειών. Πού είναι ο
Υπουργός Δικαιοσύνης; Μπορεί να µη φταίει, δεν απευθύνω
µοµφή στην άνθρωπο. Πάντως, θα µας απαντήσει ο κ. Οικονόµου
για τις δικηγορικές εταιρείες, θα µας απαντήσει ο κ. Βορίδης, θα
µας απαντήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε; Δεν καταλαβαίνω. Έχω
θητεύσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάνω τις συγκρίσεις.
Πιστέψτε µε -λυπάµαι να το πω- οι συγκρίσεις είναι απογοητευτικές.
Επειδή, λοιπόν, συζητάµε το συγκεκριµένο άρθρο και καλώς
ή κακώς ενδιαφέρεται ένα σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας, να
πούµε στον κ. Παπαϊωάννου -που είναι καλόπιστος άνθρωπος και
τον εκτιµώ βαθύτατα και το λέω απολύτως ειλικρινά- να έρθει να
τοποθετηθεί, να ξέρουµε τους λόγους για τους οποίους η Κυβέρνηση φέρνει αυτή τη ρύθµιση, να την ακούσουν οι συνάδελφοι. Διότι, στο τέλος θα κάνουµε διάλογο κωφών. Θα λέει ο
καθένας τη δική του ένσταση, µπορεί να είναι αδικαιολόγητη,
µπορεί δικαιολογηµένη, αλλά ο διάλογος δεν θα είναι δηµοκρατικός και πλήρης.
Από εκεί και πέρα, όπως είπα, έχουµε συγκεκριµένες ενστάσεις. Θα αναφερθώ στις ενστάσεις που αφορούν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, διότι δεν έχει νόηµα να αναφέρω τα σηµεία
συµφωνίας και δεν έχω και το χρόνο άλλωστε να το κάνω.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο έχουµε τις εξής ενστάσεις. Η
πρώτη αφορά την παράγραφο 10 του άρθρου 2, όπου γίνονται
κάποιες ρυθµίσεις για τους ΟΤΑ της Θεσσαλονίκης. Όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχουν εκφράσει την άποψη ότι
γίνεται µία µεθόδευση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου
επί ευκαιρία αυτού του νοµοσχεδίου να ελέγξει το σχετικό σύλλογο –των ΟΤΑ εννοώ- ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείριση
των αποβλήτων.
Το είπαµε στην επιτροπή.
Όση απάντηση ακούσατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, που δεν είσαστε µέλος της επιτροπής, άλλη τόση ακούσαµε και εµείς. Όµως,
εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να τοποθετηθούµε. Ο αρµόδιος Υφυπουργός δεν είναι εδώ. Ποια απάντηση δίνει; Και εµείς
πόσο σοβαροί είµαστε σε αυτήν τη διαδικασία που ακολουθούµε,
που θέλουµε να τελειώσουµε το Α’ Κεφάλαιο, χωρίς να είναι ο
Υφυπουργός εδώ να µας δώσει µια απάντηση; Δεν ξέρω, µπορεί
να πεισθούµε από την απάντηση αυτή. Όµως, ας τη δώσει, ας
µας εξηγήσει τι ακριβώς συµβαίνει. Πρώτη ένσταση, λοιπόν, είναι
αυτή.
Η δεύτερη ένσταση, αφορά στις φορολογικές ρυθµίσεις. Εδώ
είναι αλήθεια ότι ο κ. Οικονόµου το µεσηµέρι έκανε κάποια παρατήρηση. Η δική µας τοποθέτηση ποια είναι; Την επαναλαµβάνω για να καταστεί σαφής.
Ως προς το θέµα των αντικειµενικών κριτηρίων -χρησιµοποιώ
τον όρο µε τον οποίον η ρύθµιση είναι γνωστή στο ευρύ κοινόεµείς και διά του Προέδρου µας δεν έχουµε τοποθετηθεί εναντίον της ιδέας, κύριε Υπουργέ. Έχουµε πει πως είναι µια αναγκαία ιδέα και είπαµε να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά. Δηλαδή,
αν ο φορολογούµενος θέλει να υπαχθεί σε αυτήν τη ρύθµιση,
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έχει καλώς. Αν δεν θέλει, πάλι µε την κλασική µέθοδο.
Όµως, έχουµε ακούσει από τον Υπουργό Οικονοµικών ότι πρόκειται να έρθει εθνικό φορολογικό νοµοσχέδιο. Η Νέα Δηµοκρατία είπε ευθέως και δηµοσίως ότι θα συµµετάσχει σε αυτήν τη
συζήτηση, θα καταθέσει τις προτάσεις της -τις έχει παρουσιάσει,
άλλωστε- και θα έχει µια δηµιουργική συνεισφορά. Διερωτώµεθα
και λέµε -αν έχουµε καταλάβει σωστά και αν έχουµε καταλάβει
λάθος, πείτε µας- το εξής: Αφού θα έρθει πριν από τις εκλογές
το νοµοσχέδιο, γιατί δεν αντιµετωπίζουµε τη ρύθµιση στο πλαίσιο µιας συνολικής αρχιτεκτονικής και ερχόµαστε µε εµβαλωµατικές λύσεις, αποσπασµατικές ρυθµίσεις να αντιµετωπίσουµε ένα
τόσο σηµαντικό ζήτηµα, που έγινε και πληγή στο τέλος, όπως
είναι το ζήτηµα της φορολογίας; Να δούµε τις προτάσεις σας
και τις δικές µας και να καταλήξουµε το ταχύτερο δυνατόν. Σ’
αυτό θέλουµε µια απάντηση.
Η τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω, αφορά σε κάτι για το
οποίο, επίσης, θα ήθελα µια πληρέστερη γνώµη από εσάς, γιατί
εκεί έχω µπερδευτεί. Αφορά το άρθρο 7 και την εµπλοκή των
χρηµατιστηριακών εταιρειών. Εγώ τι είπα το πρωί, όταν λείπατε;
Το επαναλαµβάνω: Λέτε, όταν πωλούνται συµµετοχές του δηµοσίου µε µορφή µετοχών, να εµπλέκονται χρηµατιστηριακές εταιρείες. Μάλιστα. Εµείς λέµε ότι, αν είναι 0,5%, 1%, 2%, 3%, ένα
µικρό πακέτο, να το καταλάβουµε ότι για λόγους διευκόλυνσης
να µη βάλουµε γραφειοκρατικά εµπόδια και να µη βάλουµε και
περιττούς ελέγχους. Όµως, αν θέλετε να πουλήσετε τη ΔΕΗ διότι µε αυτήν τη ρύθµιση θα µπορείτε να πουλήσετε και τη ΔΕΗ,
αν το πάρει κανείς αυτολεξεί και δείτε το πώς είναι διατυπωµένοθα το περάσετε µε µια χρηµατιστηριακή εταιρεία;
Σας λέµε, λοιπόν, ότι έχουµε ένσταση γι’ αυτό. Εσείς ακούτε
την ένστασή µας -πολύ ωραία- εµείς µένουµε στην ένστασή µας,
εσείς µένετε στη θέση σας και ενώ µπορεί να υπάρξει κάποια
συµφωνία, στο τέλος και πάλι γίνεται διάλογος κωφών. Δώστε
απαντήσεις.
Γιατί βάλατε αυτήν τη ρύθµιση και γιατί δεν δέχεστε αυτό που
προτείνουµε; Πολύ περισσότερο, κύριε Υπουργέ, που κατάλαβα
από την τοποθέτησή σας ότι αύριο θα φέρετε -νοµίζω- κάποιες
ρυθµίσεις που θα εξηγούν κάπως τη διάταξη αυτή.
Η τελευταία παρατήρηση που έχω -την ανέφερα ήδη παρεµπιπτόντως, όταν µίλησα για τη διαδικασία- είναι αυτή που αφορά
στις δικηγορικές εταιρείες. Τώρα, όµως, νοµίζω ότι δεν έχει
νόηµα να τα πω στους παριστάµενους Υπουργούς. Νοµίζω ότι
θα έρθει σε λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα µας εξηγήσει, για
να δούµε ποιοι είναι οι λόγοι που τον ωθούν εκεί, για να διαπιστώσουµε αν τελικώς έχει δίκιο ή άδικο, όπως όλος ο δικηγορικός κόσµος διατείνεται.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Χατζηδάκη,
σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ.
Οφείλω να ενηµερώσω όλους τους συναδέλφους ότι σε µια
ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαϊωάννου, θα είναι εδώ
για να µας ενηµερώσει για ό,τι έχει προκύψει.
Κύριε Υπουργέ, πόσο χρόνο χρειάζεστε;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, έχετε το
λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω σκοπό να κάνω κάποια τοποθέτηση, απλώς
χάριν διευκρίνισης και επειδή το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
είναι κατ’ εξοχήν τεχνικό και στην πραγµατικότητα είναι µια πληθώρα ρυθµίσεων, θα ήθελα να πω το εξής, για να µην υπάρχει η
αίσθηση ότι γίνεται διάλογος κωφών, που εγώ πιστεύω ότι δεν
γίνεται, το αντίθετο. Εγώ ακούω και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και ασφαλώς θα γίνουν και δεκτές αρκετές απ’ αυτές.
Ως προς τη µεσηµεριανή δευτερολογία, που έγινε λόγω της
προκεχωρηµένης ώρας περίπου σε άδεια Αίθουσα, παρακαλώ,
όσοι ενδιαφέρονται επί των συγκεκριµένων άρθρων που έθιξε ο
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εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ας το πουν, για να γίνουν
συγκεκριµένες παρατηρήσεις και να δούµε εάν υπάρχει διαφωνία. Διότι δεν καταλαβαίνω να υπάρχει διαφωνία στα συγκεκριµένα θέµατα. Δείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε τους ειδικούς αγορητές από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ακούµε. Έχετε στη διάθεσή
σας οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Αναφερθήκαµε στην πρωινή συζήτηση στη συνολική διαφωνία
µας επί της αρχής µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο και τις
γενικότερες παρατηρήσεις που έχουµε ως Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας. Στη συζήτηση αυτή, θα περιοριστούµε σε ορισµένες
παρατηρήσεις, δηλαδή, σε παρατηρήσεις σε ορισµένα από τα
άρθρα της πρώτης ενότητας του Α’ Κεφαλαίου και πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 2, που ρυθµίζονται µια σειρά ζητήµατα που αφορούν τους ΟΤΑ και ιδιαίτερα, η δυνατότητα την οποία παρέχει το
συγκεκριµένο άρθρο στους δήµους να προχωρούν στη σύναψη
δανείων για χρέη που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι τις 31-12-2011.
Βεβαίως, αυτή η δυνατότητα σύναψης νέων δανείων, δεν οδηγεί στην οικονοµική εξυγίανση των δήµων αλλά οδηγεί στην περαιτέρω υπερχρέωσή τους. Είναι µια υπερχρέωση που, βεβαίως,
µπορεί να έχει πλευρές διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος, αλλά
πρώτα και κύρια οφείλεται στο γεγονός ότι περικόπτονται µε ραγδαίο τρόπο η κρατική χρηµατοδότηση µέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων αλλά και από άλλους τοµείς, των αναγκών που
έχουν οι δήµοι, αλλά και οι περιφέρειες για να µπορούν να καλύψουν µέσα από τη χρηµατοδότηση τις ανάγκες τους.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, ο εµβαλωµατικός τρόπος µε τον
οποίο προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε την υπερχρέωση των
δήµων µέσα από τη σύναψη δανείων, όχι µόνο δεν οδηγεί στην
οικονοµική εξυγίανση, αλλά αντίθετα, θα αποτελέσει ένα ακόµα
εργαλείο µέσα από το οποίο θα οδηγηθούν οι δήµοι να επιβάλουν νέα αύξηση των τελών, νέα αύξηση των ανταποδοτικών
τελών, για να µπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης των δανείων.
Άρα, λοιπόν, ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν τα νέα δάνεια
που θα κάνουν οι δήµοι; Θα κληθούν να τα πληρώσουν τα λαϊκά
στρώµατα, η λαϊκή οικογένεια µέσα απ’ αυτήν την αύξηση ή αν
δεν υπάρξει αύξηση των ανταποδοτικών τελών, της φορολογίας,
δηλαδή, σε τοπικό επίπεδο, θα έχουµε περαιτέρω υποβάθµιση
των υπηρεσιών, συρρίκνωση αυτών των υπηρεσιών και ενδεχόµενα, σε κάποιους τοµείς και εµπορευµατοποίησή τους.
Να, λοιπόν, πώς µέσα απ’ αυτήν την κατεύθυνση, µέσα απ’
αυτήν τη διάταξη, ουσιαστικά θα έχουµε µια επιδείνωση συνολικά της κατάστασης που αντιµετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες
µέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία των δήµων.
Ως προς το άρθρο 3, µε αυτό γίνεται για µια ακόµα φορά προσπάθεια να αντιµετωπιστούν µέσα από νέους διακανονισµούς οι
ληξιπρόθεσµες οφειλές και γίνεται πάλι µε έναν ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης. Δηλαδή, στο ίδιο τσουβάλι µπαίνει ένας βιοτέχνης,
ένας επαγγελµατίας, ένας βιοπαλαιστής -ο οποίος δεν µπορεί να
καλύψει λόγω ακριβώς της οικονοµικής κατάστασης, λόγω ακριβώς της επίθεσης που δέχεται από τους µονοπωλιακούς οµίλους, λόγω της όξυνσης του ανταγωνισµού, λόγω ακριβώς της
πολιτικής των κυβερνήσεων που τον οδηγούν να είναι στα πρόθυρα της πολιτικής του λουκέτου- δηλαδή, αντιµετωπίζεται µε
τα ίδια κριτήρια µε έναν επιχειρηµατικό όµιλο, που µπορεί να
χρωστάει ορισµένες εκατοντάδες ή και δεκάδες εκατοµµύρια.
Αυτή η αντιµετώπιση είναι προς όφελος του πολύ µικρού; Όχι,
βεβαίως. Εξυπηρετεί τον µεγάλο, αυτόν που χρωστάει πάρα
πολλά.
Ταυτόχρονα, µέσα απ’ αυτήν τη λογική, ουσιαστικά τι κάνετε;
Κλείνετε το µάτι, µε τη λογική της ανοχής της φοροδιαφυγής:
«Κοίτα να δεις, δεν είναι και απαραίτητο να πληρώσεις, θα έρθει
µια νέα ρύθµιση µετά από έξι µήνες που θα σου αντιµετωπίζει
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, τις οποίες θα έχεις δηµιουργήσει και
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διαµορφώσει».
Άρα, λοιπόν, ενθαρρύνετε από την πίσω πόρτα τη φοροδιαφυγή, την οποία, κατά τα άλλα, λέτε ότι θέλετε να την αντιµετωπίσετε.
Πώς πάτε να την αντιµετωπίσετε; Βλέπω και άλλες διατάξεις
εδώ πέρα. Με ιδιωτικοποίηση –λέει- των ελέγχων. Σε συνδυασµό
µε την αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων του ελέγχου διαµορφώνεται ένα ακόµη πιο νοσηρό περιβάλλον. Γιατί εσείς θεωρείτε
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχων θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους από τους κρατικούς µηχανισµούς ελέγχου, από τις δηµόσιες υπηρεσίες ελέγχου; Δεν θα υπάρχουν εκεί πέρα ακόµα
µεγαλύτερα συµφέροντα για συνδιαλλαγή «κάτω από το τραπέζι»; Μπορεί να γίνεται µε νόµιµο τρόπο αυτή η συνδιαλλαγή.
Πολύ δε περισσότερο, όταν δίνετε το δικαίωµα σ’ αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες και να προχωρούν στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων
οφειλών αλλά και να παρέχουν φορολογικό πιστοποιητικό.
Ξέρετε τι θυµίζει; Θυµίζει αυτό το γνωστό µε τους οίκους αξιολόγησης και τις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες έδιναν
στην «ENRON» πιστοποιητικό ότι όλα πήγαιναν περίφηµα, ότι
είχε όλες τις δυνατότητες να αναπτυχθεί ως επιχείρηση -η
«ENRON», η πολυεθνική του ηλεκτρισµού- και µετά από δύο
µήνες χρεοκόπησε, µε αποτέλεσµα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι να βρεθούν στο δρόµο και να χάσουν και το σύνολο των
ασφαλιστικών τους εισφορών. Μία τέτοια διαδικασία πάτε να κάνετε µε αυτήν την κατάσταση.
Αυτά, λοιπόν, τα µεγάλα ιδιωτικά γραφεία παροχής τέτοιων
υπηρεσιών, φοροτεχνικών και λογιστικών, που θα παρέχουν τα
φορολογικά πιστοποιητικά, θα µπορούν πολύ καλά να διαµορφώνουν συνθήκες τέτοιες απάτης ή και εξαπάτησης.
Με το άρθρο 5, αλλά και το άρθρο 6 -γιατί είναι σε µία ενιαία
ενότητα- επιβεβαιώνεται κι εδώ αυτό που λέγαµε ότι δεν υπάρχει
καλή και κακή απελευθέρωση. Η απελευθέρωση της αγοράς
είναι σε βάρος των επαγγελµατιών, των µικρών επαγγελµατιών,
σε βάρος του λαού και προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται και κάτι άλλο. Όσοι έλεγαν και
ισχυρίζονταν ότι µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο, µε τον προηγούµενο νόµο, µπορούµε να βάλουµε ορισµένα εµπόδια, πανηγύριζαν οι δικηγόροι ότι δεν θα έχουν οι δικηγορικές εταιρείες
υποκαταστήµατα εντός της Ελλάδας. Μα είναι δυνατόν, να µπορείς να κάνεις υποκαταστήµατα στην αλλοδαπή και να µην µπορείς να κάνεις υποκατάστηµα στην Ελλάδα; Δεν ήταν φυσιολογικό και φανερό ότι µετά από κάποιους µήνες θα ανατρεπόταν
και αυτό το υποτιθέµενο εµπόδιο στη λογική της διαδικασίας της
απελευθέρωσης; Λογικό είναι. Πού θα στεκόταν αυτό το πράγµα;
Πουθενά δεν µπορούσε να σταθεί. Είτε, λοιπόν, είσαι αντίθετος
στη διαδικασία της απελευθέρωσης από θέση αρχής είτε διαφορετικά διαµορφώνεις ένα έδαφος, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί
σταδιακά η απελευθέρωση µε τις τραγικές, τις ολέθριες συνέπειες στους επαγγελµατίες αλλά και συνολικότερα στη λαϊκή οικογένεια.
Από αυτήν την άποψη το άρθρο 5, είναι χαρακτηριστικό για τις
οδικές µεταφορές. Μειώνει, καταργεί ουσιαστικά, τη µεταβατική
περίοδο, δηλαδή δίνει πολύ πιο γρήγορα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα αυτό,
να αποκτήσουν πολύ φθηνές άδειες εκµετάλλευσης φορτηγών
δηµοσίας χρήσεως σε βάρος των αυτοαποσχολούµενων που ήδη
δραστηριοποιούνται εκεί. Και τα όποια επιµέρους ζητήµατα, τα
οποία βάζετε µέσα, είναι για τα µάτια του κόσµου. Ακόµα και
αυτή η διάταξη ότι από τρίτες χώρες θα εµποδιστεί, αν και τώρα
το αλλάζετε. Δηλαδή, ποια διαφορά θα υπήρχε όταν γνωρίζουµε
πολύ καλά ότι δεκάδες ελληνικές εταιρείες έχουν πάει την έδρα
τους στη Βουλγαρία, για να ασκούν αυτό το µεταφορικό έργο µε
πολύ φθηνό εργατικό δυναµικό, χωρίς να τηρείται καµµία απολύτως προδιαγραφή, από τη στιγµή που είναι η Βουλγαρία χώρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Άρα, λοιπόν, αυτό το πράγµα µπορεί
να γίνει ελεύθερα.
Όπως, επίσης, για τα µάτια του κόσµου και στάχτη στα µάτια
αυτών των ανθρώπων είναι και η δυνατότητα, την οποία δίνετε,
να κάνουν και διεθνείς µεταφορές αυτοί που κάνουν εθνικές µεταφορές, όπως και αυτοί που κάνουν διεθνείς να κάνουν εθνικές.
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Δηλαδή, φαντάζεστε έναν, ο οποίος καλά-καλά δεν µπορεί να
κάνει την εθνική µεταφορά, δεν βγαίνει, να επεκταθεί στο χώρο
των διεθνών µεταφορών; Πιο εύκολο δεν είναι οι επιχειρήσεις
που κάνουν διεθνείς µεταφορές, να επεκταθούν στο χώρο των
εθνικών µεταφορών;
Άρα, λοιπόν, το σχήµα µέσα από αυτόν τον τρόπο, διευκολύνει
ουσιαστικά ακόµη περαιτέρω τη δράση των µεγάλων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, για να πετάξετε
ακόµη πιο γρήγορα τους επαγγελµατίες, αυτούς που έχουν ένα
φορτηγό και δραστηριοποιούνται στο χώρο µόνο των εθνικών
µεταφορών. Αυτό είναι το ζήτηµα και µέσα από αυτήν τη διαδικασία, θα επιταχυνθούν οι ολέθριες συνέπειες απέναντι σ’ αυτήν
την κατηγορία των επαγγελµατιών.
Επίσης, όσον αφορά στα ζητήµατα για τους δικηγόρους, είναι
φανερό ότι δεν πρόκειται να αναβαθµιστούν οι δικηγορικές υπηρεσίες, αλλά αντίθετα θα υποβαθµιστούν οι συνθήκες κάτω από
τις οποίες οι νέοι δικηγόροι θα κληθούν να απασχοληθούν στiς
δικηγορικές εταιρείες. Θα επιδεινωθούν ακόµη περισσότερο οι
συνθήκες. Και χαµηλότερους µισθούς θα παίρνουν αυτοί και
ανασφάλιστοι, ενδεχόµενα, θα παρέχουν «µαύρη» εργασία και
θα είναι «φτερά στον άνεµο». Έτσι θα πάει το πράγµα. Βεβαίως,
δεν θα έχουµε και καµµία αναβάθµιση των παρεχόµενων δικηγορικών υπηρεσιών. Πού ακούστηκε όταν µονοπωλείται µία αγορά,
να έχει πιο φθηνές παροχές υπηρεσιών; Θα είναι πολύ πιο ακριβές και θα είναι και υποβαθµισµένες για τη λαϊκή οικογένεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αντίθετα, οι µεγαλοδικηγόροι, οι µεγάλες εταιρείες, θα εξυπηρετούν πάντοτε αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν αδρά και µπορούν να το κάνουν και µπορούν πολύ
γρήγορα να αποκτούν αυτές τις δυνατότητες.
Όπως, επίσης, είναι καθαρά υποκριτικό και κοροϊδία, το ότι
τους δίνετε τη δυνατότητα να καταφεύγουν στη διαφήµιση. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβληµα ενός, ο οποίος είναι νέος δικηγόρος και δεν µπορεί να ζήσει, να µπορεί να διαφηµίζει; Τι να
διαφηµίζει; Ποιος θα ωφεληθεί από αυτήν τη διαδικασία; Είναι
λογικό ποιοι θα ωφεληθούν από αυτήν τη διαδικασία της διαφήµισης. Θα ωφεληθούν τα µεγάλα δικηγορικά γραφεία, οι µεγάλες
δικηγορικές επιχειρήσεις.
Τέλος στο άρθρο 7, -τρεις κουβέντες είπαµε και στο πρώτο
µέρος επί της αρχής- αποτελούν µεγάλη διευκόλυνση οι τροποποιήσιµες οι οποίες γίνονται για το Ταµείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δηµοσίου, στην κατεύθυνση να επεκταθεί πολύ πιο
γρήγορα η προσπάθεια εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας
προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό συµβαίνει και µε
τις τρεις βασικές διατάξεις που έχει και µε την αξιοποίηση των
χρηµατιστικών εταιρειών, χωρίς να υπάρχουν βιβλία προσφορών
για την πώληση µετοχών και για το ζήτηµα του ότι δεν υπάρχει
ανάγκη να υπάρχει προέλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της επέκτασης της δραστηριότητας του Ταµείου Αξιοποίησης
της Ακίνητης Περιουσίας, ώστε να µπορεί να επεκτείνει τις δράσεις του και σε νέους τοµείς, που αφορούν άµεσα την κατά κύριο
λόγο δηµόσια περιουσία και όσον αφορά τους ορεινούς όγκους,
τις ακτές και τους αιγιαλούς αλλά και πολύ περισσότερο τον
ορυκτό πλούτο.
Από αυτήν την άποψη είναι φανερό ότι καταψηφίζουµε τα συγκεκριµένα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ειδικό αγορητή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ακολουθεί από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ο Βουλευτής
Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
Ορίστε, κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο για οχτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι µεγαλύτερη τιµή δεν
θα µπορούσα να έχω µέσα στο Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Εξ αρχής θέλω να δηλώσω, κύριοι συνάδελφοι, και να καταθέσω κάποιες σκέψεις, ακούγοντας αυτά τα οποία διηµείφθησαν
στην έναρξη της συζήτησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή τις τελευταίες δεκαετίες εκφυλίστηκε το κράτος και η Δηµόσια Διοίκηση και η πολιτική ζωή δεν
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ήταν µε κανόνες, θα έλεγε κανείς παρακολουθώντας αυτήν τη
σύγχρονη εποχή και την τραγική συγκυρία, ότι µάλλον θα µπορούσε να είναι και ένα σχεδιάγραµµα -όχι επί τουρκοκρατίας και
δεν το κάνω µε συνειρµούς Αριστεράς- του Καραγκιόζη όπου δεν
ξέρει πού πάει και πάει να βολευτεί εδώ κι εκεί.
Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πολιτικά πράγµατα και ο πολιτικός κόσµος την ύστατη ώρα, πρέπει να µιλήσει µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα και στην ελληνική κοινωνία µε ξεκάθαρους όρους.
Προφανώς, συγκρούεται πάντοτε το έθνος-κράτος µε το άνοιγµα
που έγινε και µάλλον δεν το ακολούθησαν οι πολιτικοί και δεν καθοδήγησαν το λαό προς αυτήν την εκδοχή και τους ανενηµέρωτους όντας πολίτες αγκοµαχούµε τώρα, που ήρθαν τα δύσκολα,
να τους πείσουµε. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αναδείχθηκε και κάτι άλλο, αγαπητοί συνάδελφοι και στην εισήγησή µου νοµίζω ότι ήµουν σαφής. Ότι είναι ανάγκη -αυτό και
ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού τονίζει µε επανάληψη και µε επίταση- να υπάρξει Κυβέρνηση µε χρώµα και ένταση σύγκλισης αυτών που θέλουν να συµµετέχουν και µε
έκφραση του Πρωθυπουργού, του κ. Παπαδήµου, πριν αναλωθεί
και το κεφάλαιο αυτού του ανθρώπου, του ανδρός που είναι µε
την καταλληλότητα που έχει και ό,τι φέρει µαζί του εδώ, για να
µας βοηθήσει όλους να αντεπεξέλθουµε σ’ αυτήν την κρίση που
και το πολιτικό σύστηµα οδηγήθηκε, πάνω απ’ όλα, όµως, η
χώρα.
Υπάρχει και µια άλλη τρίτη σκέψη: απ’ όλα αυτά που έρχονται,
ποια είναι –θα τολµούσα να το πω- αναγκαστικού χαρακτήρα εν
συγκρίσει µε τη διαπραγµάτευση που διεξάγεται µε τους δανειστές, µε τους εταίρους µας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Διότι
δεν είναι όλα αυτά, τα οποία έρχονται, αγαπητοί συνάδελφοι και
φίλτατε συνάδελφε από το ΠΑΣΟΚ, αναγκαστικού χαρακτήρα.
Και προφανώς τότε, αλλοτριωµένοι από την προσπάθεια αυτή
της σωτηρίας της πατρίδος να θυσιάσουµε και εαυτούς, να θυσιάσουµε –αν θέλετε- και την κοινή µας λογική και ό,τι πιστεύουµε και να το διαθέσουµε για την πατρίδα και το λαό,
εφόσον πιστεύουµε ότι αυτός ο δρόµος είναι αυτός που οδηγεί
στη σωτηρία.
Έτσι αναφορικά µε το άρθρο 1, αυτό το σύστηµα ενιαίων πληρωµών, κύριοι συνάδελφοι, πόσα χρόνια το ακούµε; Πόσα χρόνια
δεν ήρθαν νοµοσχέδια επί νοµοσχεδίων, λήφθηκαν αποφάσεις
και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ; Τι µας φταίνε άραγε αυτοί που µας
παρακολουθούν, αν καµµία κυβέρνηση δεν στάθηκε δυνατό να
υλοποιήσει το όποιο ενιαίο σύστηµα πληρωµών; Δεν είναι δυνατόν να είµαστε αντίθετοι σε αυτό. Και δεν νοµίζω ότι πολίτης µε
κοινό νου, µπορεί να είναι αντίθετος σε µια τέτοια νοµοθετική
διάταξη.
Στο άρθρο 2, έρχονται αιτήµατα κατ’ εξοχήν της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε. Ελάχιστα από αυτά τα αιτήµατα
συµπεριλαµβάνονται στη διαπραγµάτευση µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το άρθρο 2 δε, εκτιµώ ότι το επεσήµανα κατά την ορθή διάσταση και όχι κατά τη µαταιότητα ή µε τοπικιστικό πνεύµα, ότι
τάχα εκεί που µένω και κατοικώ και θα πολιτευθώ, στη Θεσσαλονίκη, συµβαίνει κάτι το οποίο θα αλλοιώσει το αποτέλεσµα στο
σύνδεσµο διαχείρισης απορριµµάτων. Όχι. Είναι εγκληµατική η
παράγραφος 10, διότι είναι και αντισυνταγµατική κατά την αντιπροσωπευτικότητα, εισάγει πράγµατα εντελώς αντίθετα προς το
Σύνταγµα και καταστρατηγεί διάταξη του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που
δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Εποµένως, η παράγραφος αυτή πρέπει
να αποσυρθεί. Και αυτό δεν επιβάλλεται από τη διαπραγµάτευση
µε τους εταίρους µας. Είναι ένα νοµοθέτηµα, που ποιος ξέρει
ποια σκοπιµότητα υπηρετεί. Εγώ δεν θέλω να παρασυρθώ απ’
αυτήν τη διάσταση. Θα ήθελα να το υπηρετήσω και αυτό, αν
όµως ταίριαζε µε τις πεποιθήσεις µου και µε τη λογική που θέλω
να διατυπώνω µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το άρθρο 3, αναφέρεται στις ρυθµίσεις των χρεών. Είµαστε
απ’ αυτούς, ιδιαίτερα δε ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που χρόνια ολόκληρα διατυπώνουµε την εξής άποψη:
Ορθώς ακούγεται, ορθώς κατατίθεται ότι δεν µπορεί να ευνοούνται πάντοτε οι µη συµµορφούµενοι και προφανώς οι νοµοταγείς να πληρώνουν και οι άλλοι οι µη συµµορφούµενοι να
έρχονται µε ρυθµίσεις. Αυτή, όµως, είναι µια πραγµατικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω ότι η θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού είναι
αυτή που δίνει απάντηση και στα δύο ζητήµατα: και στη µεγαλύτερη δυνατόν είσπραξη και στην απάντηση που πρέπει κάποτε
να είναι καταλυτική και καταληκτική, ότι δεν θα επανέλθουµε.
Γιατί να µην υπάρξει µια ρύθµιση εκατό δόσεων, µε διπλάσια κλιµάκια για να διευκολυνθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι µικρότεροι
και όχι οι µεγάλοι; Από την άλλη πλευρά, µε αυτόν τον τρόπο,
όταν αυτή η διάρκεια της ρύθµισης θα καταλαµβάνει ένα διάστηµα οχτώ έως δέκα ετών, αντιλαµβάνεστε ότι µπορούµε να
πείσουµε τους πολίτες ότι δεν θα επανέλθουµε στο θέµα αυτό.
Και αν εµείς γίνουµε καλύτεροι, όποιος και αν αναλάβει κατά την
επιλογή των πολιτών τη διακυβέρνηση και φέρουµε τα νοµοθετήµατα εκείνα που πρέπει και οι εισπρακτικοί µηχανισµοί λειτουργήσουν όπως πρέπει, τότε θα έχουµε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα.
Το δεύτερο είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εισπράξουµε. Εδώ
δεν εισέπραξε το κράτος όταν οι καιροί ήταν όµορφοι και όλα
έµοιαζαν αγγελικά και ρόδινα και θα εισπράξει τώρα που έχει
στεγνώσει η αγορά; Εποµένως, επιβάλλεται η επιµήκυνση και τα
περισσότερα κλιµάκια.
Στο άρθρο 4, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε τα αντικειµενικά
κριτήρια. Προσωπικώς δε, ήµουν κήρυκας από τότε που µπήκα
στην πολιτική ότι πριν έρθει στην κοινωνία η ενηµέρωση πρέπει
να γίνει πράξη, να µετουσιωθεί δηλαδή σε συµπεριφορά του πολίτη, προφανώς και το κράτος πρέπει να εφαρµόσει αντικειµενικά
κριτήρια. Μάλιστα δε, αυτήν την τακτική την έχουν κράτη πολύ
προηγµένα και ευνοµούµενα κατά τη διοίκησή τους. Λένε, παραδείγµατος χάριν, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής: «Καλύτερα
να σκοτώσεις τη µητέρα σου παρά να διανοηθείς να κλέψεις από
το αµερικάνικο κράτος». Και αυτό το λένε, γιατί ο δειγµατοληπτικός έλεγχος εκεί -το 3% που γίνεται- και η νοµοθεσία είναι τέτοια,
που δεν υπάρχει περίπτωση πλέον να υπάρχει εταιρεία αν έχεις
παραβεί νόµους. Τα αντικειµενικά κριτήρια, όµως, πρέπει να είναι
υπέρ των πολιτών, για να χτυπηθεί και η διαφθορά που υπάρχει
µε τους ενδιάµεσους και ό,τι µείνει, καλύτερα να µείνει στα χέρια
των πολιτών, γιατί θα ανακυκλωθεί και θα εισπραχθεί µε τον έµµεσο φόρο, ΦΠΑ κ.λπ., παρά να πάει στα χέρια των επιτήδειων
και να είναι θαµµένο µέσα στη γη -γιατί δεν µπορούν να αιτιολογήσουν τα «πόθεν έσχες» τους- και να τα βγάλουν όταν πρέπει.
Εδώ, υπάρχουν και άλλες επισηµάνσεις. Συστήνεται αυτή η
επιτροπή. Για ποιο λόγο, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, να παρίσταται εκπρόσωπος του ΣΕΒ; Δηλαδή, τι θέλετε; Όντας –αν
θέλετε- λαθρεπιβάτες των ιδεών αυτής της ελεύθερης αγοράς,
έρχεστε και τον εµφανίζετε για να προκαλείτε την Αριστερά; Ο
εκπρόσωπος των επιµελητηρίων, ο πρόεδρος των επιµελητηρίων
που εκφράζει τον κορµό της κοινωνίας και των µικροµεσαίων,
αυτός να είναι µέσα στην πενταµελή επιτροπή. Για ποιο λόγο να
είναι ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ; Από πού και ως πού, δηλαδή, αυτή
η διάταξη;
Στο άρθρο δε 13, προσέξτε τι γίνεται. Είναι παριστάµενος εδώ
και ο αρµόδιος Υπουργός κ. Βορίδης. Φέρνετε διάταξη, για την
αποκρατικοποίηση του ΟΑΣΑ µε νόµο που έγινε στις αρχές του
2011 και µετά το 2011, τα ογδόντα πέντε εκατοµµύρια που προκύπτουν δεν λέτε να εξαιρεθούν αλλά να διαγραφούν και αυτά
και τινάζετε στον αέρα το επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΑΣΑ. Αύριο,
µεθαύριο, θα βγαίνουν στο δρόµο και θα έχουν άδικο αυτοί; Είναι
επιτακτική ανάγκη πάση θυσία η µετά τη νοµοθεσία, κύριε
Υπουργέ, του 2011 πράξη και τα χρήµατα που υπάρχουν και
αναλογούν στον ΟΑΣΑ να παραµείνουν στον ΟΑΣΑ, για να υλοποιηθεί το business plan του, διότι οι άνθρωποι έκαναν µια προσπάθεια εναρµόνισης.
Έρχοµαι στο άρθρο 5. Όχι επειδή προέρχεται από το Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό ο συγκεκριµένος Υπουργός αλλά εδώ
βρεθήκαµε να διαπραγµατευόµαστε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο µε
την τρόικα. Ποιος έθεσε ξανά το θέµα των φορτηγών; Για ποιο
λόγο να µπει πάλι το θέµα αυτό; Πηγαίνουµε γυρεύοντας και
συγκρουόµαστε πάλι µε αυτές τις αντιλήψεις περί εθνικής πολιτικής κράτους και ανοιχτών κοινωνιών και συµφωνίες, οι οποίες
πρέπει να γίνονται και πρέπει να τις υπακούουµε, όταν τις υπογράφουµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση; Νοµίζω ότι έγινε µια προσπάθεια πολύ µεγάλη µε τη συνεργασία όλων, προπάντων των
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ανθρώπων αυτών που έγραψαν –πιστεύω- µια λαµπρή ιστορία.
Και όπως είναι ο εφοπλισµός, έτσι πιστεύω ότι οι άνθρωποι των
µεταφορών ήταν οι εφοπλιστές της ξηράς. Νοµίζω ότι θα υπάρχει ακόµη καλύτερο αποτέλεσµα από τη συζήτηση που γίνεται
µε το συγκεκριµένο Υπουργό.
Σχετικά µε το άρθρο 6, νοµίζω ότι θα έρθει ο κ. Παπαϊωάννου
να εξηγήσει, εάν είναι µέσα στις απελευθερώσεις αυτές, οι
οποίες πρέπει να γίνουν. Και αν δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσεις,
προφανώς το άρθρο να ψηφιστεί και να προχωρήσουµε.
Στο άρθρο 7, είναι τόσα πολλά τα ζητήµατα που ανακύπτουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι –το είπα και στην εισήγησή µου- επειδή θα
σας κουράσω αν αναλύσω λεπτοµέρειες του τι συµβαίνει σήµερα
στην πατρίδα µας και πόσο λανθασµένα κινούµαστε στη χρηµατιστηριακή πολιτική, λέω µόνο µια φράση: Επιτέλους, ας εναρµονίσουµε τη χρηµατιστηριακή διαδικασία σε όλες τις πτυχές της
και σε σχέση µε το κράτος µε ό,τι συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιτέλους, ας το κάνουµε αυτό για να µην υπάρχουν αντιρρήσεις ένθεν κακείθεν. Αν αυτό συµβεί, δεν θα υπάρχει κανένα
πρόβληµα. Οι ασφαλιστικές δικλίδες θα είναι µέγιστες.
Όσον αφορά το Ταµείο αποκρατικοποιήσεων, η πατρίδα και οι
πολίτες διαιρέθηκαν πολλές φορές, αγαπητοί συνάδελφοι, απ’
αυτήν την ιστορία των αποκρατικοποιήσεων. Ένα βιβλίο έγραψα
στη ζωή µου και όταν το έγραψα πριν από δεκαπέντε, είκοσι χρόνια, δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο επίκαιρο και σήµερα. Αποκρατικοποίηση δεν σηµαίνει ούτε λεηλασία ούτε ξεπούληµα ούτε
προφανώς και µαράζωµα της κρατικής περιουσίας. Είναι απίστευτο να µην µπορούµε να συνεννοηθούµε για τα αυτονόητα.
Γιατί να µην υπάρξει µια οµοφωνία στην έκφραση γνώµης σε
αυτήν την επιτροπή;
Πώς θα πείσουµε την κοινωνία ότι θέλουµε να κλείσουµε
αυτές τις πληγές, ξέρετε, της διαφθοράς και του εκφυλισµού;
Εποµένως, είναι µια πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού που πιστεύουµε ότι πρέπει να ακουστεί.
Για τον ΟΠΑΠ, δεν θα κουραστώ να το τονίζω. Είναι µια
αγελάδα που έχει συνεχώς γάλα και δυστυχώς το χύνουν κάποιοι
ή το παίρνουν κάποιοι κλεπταποδόχοι εκεί µέσα, όσα και αν είναι
τα έσοδα. Είναι ένας πλούτος, που πρέπει πάση θυσία να
αρµεχτεί. Είναι αδιανόητο το ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να τον
ελέγξει. Είναι αδιανόητο, να διορίζονται ακόµη άνθρωποι εκεί µε
6 και 7.000 ευρώ και να υπάρχει ένα επιχείρηµα του κοµπορρηµονούντος διευθύνοντος συµβούλου, µε ποιος ξέρει τι άλλα
αµαρτήµατα και τι εµπλοκές, που θα αποδειχθούν στο µέλλον,
πιστεύω, να λέει ότι: «Εγώ ακούω τους µετόχους µου», λες και
στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ και αλλού, δεν ακούν τους µετόχους. Είναι
απίστευτο αυτό που συµβαίνει µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Κλείνοντας, για το άρθρο 8, νοµίζω αυτό είναι και ο επίλογος
της εισαγωγής που είχα κάνει, που µπορούσε να είναι πράγµατι
ένα σύγχρονο παιχνίδι του Καραγκιόζη, που τρέχουµε να προλάβουµε και δεν προλαβαίνουµε και ερχόµαστε να εφαρµόσουµε
νόµους για την ψηφιακή τηλεόραση, αφού δεν τακτοποιήσαµε
τα αρχέγονα που έπρεπε να τακτοποιηθούν, για τα µέσα ενηµέρωσης. Και µόνον αυτό δείχνει την κατάντια στην οποία φέραµε
όλοι µαζί αυτόν τον τόπο και πόσο λίγοι και δειλοί ήµασταν και
όχι όρθιοι, σηκωµένοι στα πόδια, για να σώσουµε την αξιοπρέπεια αυτού του πολιτικού κόσµου αλλά προπάντων της πατρίδας
και του λαού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Κώστα Κιλτίδη από το Νοµό Θεσσαλονίκης.
Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης,
έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλώντας για το πρώτο κεφάλαιο, θα επιλέξω να µιλήσω µε τη
σειρά των άρθρων που θεωρώ πιο σηµαντικά.
Άρθρο 3. Νέα ρύθµιση υπέρ των ασυνεπών φορολογουµένων,
λίγους µήνες µετά την πολλοστή ρύθµιση για τελευταία φορά
που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Ερώτηµα: είναι δίκαιο ή
άδικο; Καταφανώς άδικο, γιατί πλήττει και κάνει τους συνεπείς
φορολογούµενους, µισθωτούς, συνταξιούχους και µικροµεσαίους, να νιώθουν κορόιδα.

3491

Δεύτερον, θα βοηθήσει το δηµόσιο ταµείο; Θα συµβάλλει στον
περιορισµό της φοροδιαφυγής; Όχι, διότι στέλνει ένα σήµα στην
κοινωνία ότι όσοι αθετούν τις δεσµεύσεις τους και καθυστερούν,
στο τέλος επιβραβεύονται.
Είναι αναγκαστικό και αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε µια λογική; Ούτε! Γιατί αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο το συστηµατικό
φοροκλέπτη, µεγαλο-οφειλέτη του δηµοσίου που µπορεί να έχει
βίλες και τα λεφτά του στην Ελβετία αλλά χρωστάει µερικά εκατοµµύρια ευρώ σε ΦΠΑ, που είναι πόρος του δηµοσίου που έχει
παρακρατήσει παράνοµα, µε έναν ψιλικατζή που έχει µια προσωρινή ταµειακή δυσκολία. Δεν ξεχωρίζει, δηλαδή, το µικρό από το
µεγάλο, τον κλέφτη από αυτόν που έχει ένα συγκυριακό πρόβληµα.
Είναι βέβαιον ότι, όπως όλες οι προηγούµενες ρυθµίσεις, θα
χειροτερεύσει τα δηµόσια οικονοµικά, γιατί πέρα από όλα τα
άλλα κάνει και το εξής παράλογο, αντιµετωπίζει δυσµενέστερα
όσους µπήκαν στην προηγούµενη φορολογική ρύθµιση, από αυτούς που θα µπουν στην επόµενη. Σαν να λέει, δηλαδή, µην
µπείτε και σε αυτήν γιατί θα έρθει η µεθεπόµενη.
Αντί να φέρετε ένα φορολογικό νοµοσχέδιο που να απλουστεύει τη νοµοθεσία, να εκσυγχρονίζει και να εξυγιαίνει το φορολογικό µηχανισµό, να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις και να
βοηθάει και στη φορολογική δικαιοσύνη και στην είσπραξη των
εσόδων, κάνετε αυτά τα µπαλώµατα υπέρ των ισχυρών.
Ποιο είναι το συµπέρασµα; Μετά το επικοινωνιακό σόου, όπου
διάφοροι προσήχθησαν στο αυτόφωρο µε βραχιολάκια για να
παίζουν τα δελτία των οκτώ, σε αυτούς ακριβώς δίνετε τώρα το
φορολογικό µπόνους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αν είναι δυνατόν, από τα υπουργικά έδρανα οι Υπουργοί που
δεν είναι αρµόδιοι για το θέµα να µην ακούγονται µέχρι εδώ. Αν
είναι δυνατόν.
Άρθρο 4. Ξηλώνετε µε το «ναι» και των τριών κοµµάτων
ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας και ΛΑΟΣ, µία ρύθµιση που ψηφίστηκε πριν µόλις µερικούς µήνες για τη φορολογία των µερισµάτων. Τι έλεγε η προηγούµενη ρύθµιση; Ότι θα προστίθενται τα
εισοδήµατα από µερίσµατα από µετοχές στα υπόλοιπα εισοδήµατα και ότι θα φορολογούνται ενιαία µε την κλίµακα. Σωστό και
λογικό. Τι λέτε τώρα; Θα φορολογούνται αυτοτελώς τα εισοδήµατα από µερίσµατα, που σηµαίνει τι; Ότι αυτός που έχει ετήσιο
εισόδηµα ως 26.000 ευρώ, ο χαµηλός και ο µεσαίος, θα πληρώσει παραπάνω φόρο, αν έτυχε να έχει και διακόσιες µετοχές µια
εταιρείας, ενώ ο τοκιστής και σουλατσαδόρος, ο ραντιέρης, που
έχει πολλά εισοδήµατα από µερίσµατα, θα πληρώσει πολύ-πολύ
λιγότερα.
Και αν κάνετε τη σούµα, επειδή δεν είναι η διασπορά των µετοχών στα χαµηλά εισοδήµατα, το δηµόσιο από αυτήν την υπόθεση, θα χάσει λεφτά. Γιατί το κάνετε όταν το ταµείον είναι µείον;
Πού είναι η µελέτη των επιπτώσεων για το αν από αυτό θα πάρετε περισσότερα ή λιγότερα; Απλώς ευνοείτε τους ισχυρούς.
Έµµεσες τεχνικές ελέγχου. Σας έχουµε πει και άλλες φορές
ότι εµείς δεν είµαστε αντίθετοι από άποψη αρχής µε τα αντικειµενικά κριτήρια αλλά όσο υπάρχει ένα φορολογικό σύστηµα τρύπιο, ένας αναχρονιστικός µηχανισµός, ένα ανθρώπινο δυναµικό,
που µέρος του καταφεύγει σε πρακτικές διαφθοράς προσθέτοντας άκρως υποκειµενικά κριτήρια ελέγχου και όχι αντικειµενικά,
όπως αυτά που εισάγονται πάρα πολύ γενικώς, γιατί η εξειδίκευσή τους παραπέµπεται και πάλι σε υπουργική απόφαση, δεν
αυξάνετε τα περιθώρια να πιάσετε τον φοροκλέπτη και να πάρετε λεφτά υπέρ του δηµόσιου ταµείου, αυξάνετε τα περιθώρια,
να βάλουν στην τσέπη κάτι µε το γνωστό σύστηµα 4-4-2 οι γνωστοί και µη εξαιρετέοι που κατήγγειλε, αφού φυσικά είχε παραιτηθεί και όχι πριν, ο κ. Πινέλης, πρώην αρµόδιος Γενικός
Γραµµατέας.
Άρθρο 5. Εδώ αρχίζουν τα πολύ παράξενα. Θυµάµαι τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ να είναι στα κεραµίδια και να καταψηφίζουν το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση
των οδικών µεταφορών και των φορτηγατζήδων, να το πω έτσι
απλά. Σήµερα, µε Υπουργό του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
και µε την ψήφο και του ΛΑΟΣ και της Νέας Δηµοκρατίας, έρχεται ένας νόµος, ο οποίος φέρνει πιο γρήγορα αυτό που ο ΛΑΟΣ
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και η Νέα Δηµοκρατία καταψήφιζαν πριν δεκαέξι µήνες. Μέχρι
τώρα δεν έχω ακούσει µια εξήγηση.
Και σαν να µην έφτανε αυτό, διαβάζοντας το νοµοσχέδιο, µετά
από δεκαέξι µήνες οι µεταρρυθµιστές Ρέππας και Ραγκούσης και
µια-δυό θετικές διατάξεις που είχε αυτό το νοµοσχέδιο, δεν τις
έχουν υλοποιήσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας φορτηγατζής που
δουλεύει ο ίδιος το φορτηγό του, µπορεί να εκπίπτει τις δαπάνες
από την προσωπική του επιχείρηση του ιδίου ως οδηγού, για να
µη φορολογείται και για το µεροκάµατό του. Ε, αυτό ακόµη δεν
µπορεί να γίνει, διότι δεν έχουν αποφασίσει οι υπηρεσίες, αν
αυτός θα πρέπει να ασφαλίζεται στο ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ. Το µητρώο
των εταιρειών δεν έχει γίνει, η Πυροσβεστική Υπηρεσία που πρέπει να δώσει τις άδειες για τις µεταφορές των καυσίµων δεν έχει
φτιαχτεί. Η περίφηµη υπόσχεση ότι θα ενταχθούν µε κίνητρα στο
ΕΣΠΑ για να ανανεώσουν το στόλο, δεν έχει υλοποιηθεί δεκαέξι
µήνες µετά και ερχόσαστε και λέτε για µεταρρυθµίσεις.
Άρθρο 6. Δεν είναι εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα το περάσω πιο γρήγορα. Η δική µας αίσθηση, γι’ αυτό και δεν συµφωνούµε µε τις ρυθµίσεις, είναι ότι θα οδηγήσουν σε συγκέντρωση
της δικηγορικής ύλης στους λιγότερους, στους ισχυρότερους,
στους πιο προβεβληµένους σε βάρος των νεότερων δικηγόρων,
των χαµηλότερων εισοδηµάτων των δικηγόρων, γιατί υπάρχει και
δικηγορικό προλεταριάτο, και σε βάρος των δικηγόρων της περιφέρειας. Και δεν έχουµε πειστεί ότι όλες αυτές οι ρυθµίσεις
είναι υποχρεωτικές από την εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου.
Άρθρο 7. Όταν και ένας συνεπής φιλελεύθερος, όπως ο κ. Χατζηδάκης, σας λέει, ρε παιδιά, έλεος και τη ΔΕΗ µπορεί να πουλήσει κανείς µέσω µιας χρηµατιστηριακής εταιρείας µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 και το 17% της ΔΕΗ, που είναι ψηφισµένο στο µεσοπρόθεσµο και µάλιστα χωρίς βιβλίο προσφορών
ως υποχρεωτική διαδικασία, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν αρκούν
οι διαβεβαιώσεις «όχι δεν θέλουµε να το κάνουµε»; Ο νόµος το
επιτρέπει.
Βάλτε φρένο. Αντί γι’ αυτό, ποια είναι η φιλοσοφία του άρθρου
7; Πιο γρήγορα, πιο φθηνά, µε µεγαλύτερη αδιαφάνεια το γενικό
ξεπούληµα, «το αφεντικό τρελάθηκε» και µάλιστα σε µία στιγµή
που οι χρηµατιστηριακές αποτιµήσεις είναι στα τάρταρα και
υπάρχει και µία ραγδαία κάµψη των αξιών της ακίνητης περιουσίας.
Στο άρθρο 7, υπάρχει και µία διάταξη η οποία έχει περάσει
µέχρι τώρα ντούκου και παρακαλώ την προσοχή σας. Δεν είναι
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών εδώ, αλλά πιστεύω
να τον ενηµερώσετε.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου)
Κύριε Οικονόµου, το καλοκαίρι του 2011 αποφασίσατε µία επιτροπή ψηφισµένη εδώ και χρόνια, η Επιτροπή για την Εποπτεία
των Παιγνίων -είναι ψηφισµένη εδώ και χρόνια και δεν είχε συσταθεί ποτέ και γινόταν το όργιο- να ενεργοποιηθεί ως µία απλή
διοικητική επιτροπή. Έρχεστε τώρα, λίγους µήνες µετά κι αφού
έχει οριστεί µε τις διαδικασίες της διοικητικής επιτροπής ο επικεφαλής της κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος -παλαιόθεν συνεργάτης του κ. Βενιζέλου- και λέτε «αυτήν την κάνουµε ανεξάρτητη».
Γιατί; Για να θωρακιστεί η σύνθεσή της και ο επικεφαλής της απέναντι σε ενδεχόµενες αυριανές αλλαγές πολιτικών συσχετισµών;
Έχετε ήδη ψηφίσει, να µπορεί κανείς αν είναι δικηγόρος ή µέλος
ΔΕΠ, να παίρνει και τα 9.000 και να έχει και το δικηγορικό του
γραφείο. Το έχετε ήδη ψηφίσει.
Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι και οι περισσότεροι
από το διοικητικό συµβούλιο από τη Θεσσαλονίκη; Να ρωτήσω
και κάτι άλλο. Σας το ζήτησε και αυτό η τρόικα; Διότι δεν πείθουν
ότι όλα τα έχει απαιτήσει η τρόικα. Απλώς εφαρµόζετε την τακτική «βρήκαµε παπά να θάψουµε καµπόσους».
Άρθρο 8. Και γι’ αυτό σιγή ιχθύος από τα τρία κόµµατα της
συγκυβέρνησης. Τι λέει το άρθρο 8; Μία νέα παράταση στο αρρύθµιστο εδώ και είκοσι τρία χρόνια ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
Κύριε Χατζηδάκη, είστε πετυχηµένος Ευρωβουλευτής εδώ και
δώδεκα χρόνια. Υπάρχει χώρα της Ευρώπης, όπου επί είκοσι
τρία χρόνια να λειτουργούν τηλεοπτικά κανάλια πανελλήνιας εµβέλειας µε προσωρινές άδειες που δόθηκαν, πριν και εγώ δεν
ξέρω πόσα χρόνια και διαρκώς παρατείνεται η ισχύς του; Φτά-
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σαµε στην ψηφιακή εποχή και ακόµα το τοπίο παραµένει αρρύθµιστο, για να παίζονται παιχνίδια πολιτικής δοσοληψίας. Είναι ένα
θέµα.
Κλείνω µε τα άρθρα 1 και 2. Τα άρθρα 1 και 2, έχουν και µερικές θετικές διατάξεις, κάποιες εξαιρέσεις από την εφεδρεία, κάποιες διορθώσεις στο ενιαίο µισθολόγιο, βαθµολόγιο κ.λπ..
Όµως κι αυτά τι συνοµολογούν; Συνοµολογούν τη γονατογραφία
και την προχειρότητα ως µέθοδο του νοµοθετείν και του κυβερνάν. Διότι έρχεται η Κυβέρνηση, λίγες ηµέρες αφότου ο αρµόδιος Υπουργός κ. Ρέππας έχει πει «Εφεδρεία τέλος. Μας
τελείωσε η εφεδρεία» και τροποποιεί τα της εφεδρείας.
Έρχεται η Κυβέρνηση, λίγους µήνες αφότου ψήφισε εν χορδαίς και οργάνοις τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και είπε «τέρµα το φαινόµενο της υπερχρέωσης, ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί» και
δίνει άλλους έξι µήνες παράταση στα θέµατα της ρύθµισης των
χρεών του δήµου. Αναγκαστική ρύθµιση, γιατί όλοι ξέρετε ότι
εκεί υπάρχουν χρέη.
Ποια είναι όµως η νοµοθετική πρόταση; Μία προθεσµία που
έληγε στις 31-12-2011 την πάτε για το τέλος Ιουνίου του 2012.
Με συγχωρείτε, αυτές είναι οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις, που θα
βελτιώσουν τη διοίκηση και θα κάνουν την κατάσταση δικαιότερη, παραγωγικότερη, αποδοτικότερη και θα µας βάλουν στο
δρόµο της ανάπτυξης;
Κι έρχοµαι στο τελευταίο. Η παράταση για τη συγκρότηση του
Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρονικών Πληρωµών κ.λπ., τι αποτελεί;
Αποτελεί µία οµολογία ότι αυτό που µας διαφηµίζατε ότι τέλειωσε, εδώ και ένα-ενάµιση χρόνο, κυρία Διαµαντοπούλου και
κύριε Ρόβλια, δηλαδή η απογραφή, να ξέρουµε πόσοι είναι οι εργαζόµενοι και αµειβόµενοι στο δηµόσιο, η ενιαία αρχή πληρωµών
µε ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι ώστε να µην αµείβονται πεθαµένοι,
να µην παίρνουν διπλά και τριπλά επιδόµατα, επειδή είναι κολλητοί του ενός και του άλλου, δεν έχει φτιαχτεί και γι’ αυτό ακριβώς λέτε τώρα: «Θα το φτιάξουµε». Δεν σας πιστεύουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτρη Παπαδηµούλη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας, Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει το λόγο για
πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ
κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα να παρέµβω, µε αφορµή κάποιες επισηµάνσεις του
συναδέλφου, κ. Αλευρά σε σχέση µε τους αποφοίτους της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Θέλω να πω προκαταβολικά ότι η Κυβέρνηση και νοµίζω και
όλα τα κόµµατα της Βουλής, εκτιµούν ιδιαίτερα τους αποφοίτους
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, ως υπαλλήλους
αυξηµένων τυπικών προσόντων, ως ικανά και άξια στελέχη της
Δηµόσιας Διοίκησης. Παράλληλα βέβαια µε αυτούς υπάρχουν
και άλλα ικανά και άξια στελέχη, τα οποία δεν είχαν την τύχη να
τελειώσουν τη σχολή. Ξεκινώ µε αυτήν τη βάση.
Θέλω να πω όµως, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι οι απόφοιτοι
σήµερα αδικούνται από τους εκπροσώπους τους. Θα σας πω
γιατί. Έχουν στείλει σε όλους τους Βουλευτές -δεν ξέρω πόσοι
το διαβάσατε- ένα υπόµνηµα σχετικά µε τη ρύθµιση την οποία
έχουµε. Ακούστε σας παρακαλώ πολύ τη φρασεολογία σ’ αυτό
το υπόµνηµα.
Λέει, για τη διάταξη που φέρνουµε: «Η διάταξη αυτή, κινείται
εντός των ορίων του αυταρχισµού και του παραλογισµού και
εκτός των ορίων της συνταγµατικότητας και του κράτους
δικαίου». Λέει ότι µε τη διάταξη που φέρνουµε, που δεν θα
έπρεπε να φέρουµε, «κινδυνεύει µόνο το βαθύ κοµµατικό
κράτος, που επιχειρούν να ξαναστήσουν οι Υπουργοί Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Οικονοµικών». Μιλάνε «για συστηµατική και
βάναυση υποβάθµιση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης». Θα σας πω µετά, πώς «υποβαθµίζονται».
Ακούστε πως καταλήγουν. «Αναγνωρίζοντας τον εκβιασµό που
επιχείρησαν οι δύο Υπουργοί κατά την ψήφιση του νέου
βαθµολογίου, το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για τη
βελτίωση του κράτους αλλά ως δαµόκλειος σπάθη για την
κατάρρευση της χώρας, σας καλούµε να αρνηθείτε να ψηφίσετε
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αυτήν τη χυδαία διάταξη». Αυτή είναι φρασεολογία των εκπροσώπων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά για την ιστορία και θεωρώ,
επειδή µίλησα µε αρκετούς αποφοίτους, ότι αυτή η φρασεολογία
δεν τους εκπροσωπεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέει η διάταξη την οποία φέρνουµε; Λέει ότι σε περίπτωση
που κάποιος έχει και διδακτορικό και µεταπτυχιακό, ίσως και
άλλο µεταπτυχιακό και έχει τελειώσει και τη σχολή, παίρνει το
προνόµιο το µεγαλύτερο, παίρνει τα έξι χρόνια για τη βαθµολογική του εξέλιξη και παίρνει και το µισό του δεύτερου ή του
τρίτου µεταπτυχιακού. Αυτό λέει η διάταξη, η οποία χαρακτηρίζεται χυδαία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Θα σας πω τώρα για τους αποφοίτους, εάν τους τιµάµε ή αν
δεν τους τιµάµε γενικά. Σύµφωνα µε το ν. 4024 του 2011 για το
βαθµολόγιο - µισθολόγιο οι απόφοιτοι σχολής εισέρχονται
κατευθείαν στο βαθµό Δ’. Πριµοδοτούνται µε έξι πλασµατικά
χρόνια και µπορούν απευθείας να αναλάβουν θέση προϊσταµένου επιπέδου τµήµατος. Σ’ αυτά τα έξι χρόνια –προσέξτεπροσθέτουµε και τους δεκαοχτώ µήνες περίπου που ήταν στη
σχολή, οπότε πριµοδοτούνται µε επτάµισι χρόνια. Κι αν είναι και
αριστούχοι, υπολογίζεται επιπλέον ένα πλασµατικό έτος, δηλαδή
οχτώµισι χρόνια. Μάλιστα, αν µεσολαβήσει χρόνος ανάµεσα
στην αποφοίτηση και στην ηµεροµηνία τοποθέτησης, ο χρόνος
διορισµού ανατρέχει στην ηµεροµηνία αποφοίτησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Επιπλέον η φοίτηση στην εθνική σχολή, µοριοδοτείται για την
κατάληψη θέσης ευθύνης µε εκατόν ογδόντα µόρια, όταν το διδακτορικό µοριοδοτείται µε διακόσια µόρια και αν δεν είναι σε
συναφές αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο µε εκατό µόρια. Και
όλα αυτά, όταν οι Γάλλοι απόφοιτοι της αντίστοιχης γαλλικής
σχολής καταλαµβάνουν θέση ευθύνης περίπου µετά από δέκα
χρόνια από την αποφοίτησή τους. Άρα, το να µιλάει κανείς για
συστηµατική και βάναυση υποβάθµιση των αποφοίτων µ’ αυτήν
τη ρύθµισή µας στερείται σοβαρότητας και ενέχει περίσσεια
θράσους.
Η διάταξη που συζητάµε, προβλέπει το απολύτως αυτονόητο.
Προβλέπει, δηλαδή, ότι σε ένα δηµοσιοϋπαλληλικό σύστηµα καριέρας στο οποίο ο υπάλληλος εισέρχεται και εξελίσσεται σε ένα
διάστηµα περίπου τριάντα πέντε χρόνων, η χορήγηση πλασµατικών χρόνων που συνεπάγονται πλασµατικούς βαθµούς, δεν
µπορεί να είναι απεριόριστη, πολλώ δε µάλλον, που στο εξής η
προαγωγή συνδέεται µε αξιολόγηση.
Προσέξτε, µε βάση τη λογική των εκπροσώπων, βάσει της επιστολής που σας διάβασα προηγουµένως, τι θα γίνει αν έχουµε
έναν αριστούχο απόφοιτο της σχολής, που έχει δύο µεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό και έχει επτά έτη προϋπηρεσίας στο
δηµόσιο. Προσέξτε τι ζητούν. Ζητούν να υπολογιστούν περίπου
δεκαοκτώ µήνες η φοίτηση και ένα πλασµατικό έτος µε την αποφοίτηση µε άριστα και έξι πλασµατικά έτη ως απόφοιτος και τέσσερα έτη για τα δύο µεταπτυχιακά και έξι χρόνια για το
διδακτορικό και επτά χρόνια προϋπηρεσίας. Σύνολο, εικοσιπεντέµισι χρόνια. Δηλαδή ζητούν τα επτά χρόνια να γίνονται εικοσιπεντέµισι. Νοµίζω ότι αν κάναµε κάτι τέτοιο, αυτό θα στερούνταν
σοβαρότητας.
Και αν θέλετε, υπάρχει πλέον ένας προβληµατισµός παντού,
σε όλη την Ευρώπη κατά πόσο η βαθµολογική εξέλιξη θα πρέπει
να βασίζεται µόνο στα τυπικά προσόντα ή να συνδέεται µε την
αξιολόγηση. Αυτή είναι η τοµή την οποία κάναµε µε το ν.
4024/2011, αυτήν την τοµή υποστηρίζουµε και αυτή η ρύθµιση
είναι αυτή που περιλαµβάνεται ως παράγραφος 7 του άρθρου 1.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
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Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο Ρόβλια.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
κ. Οικονόµου.
Κύριε Οικονόµου, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία…
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η διαδικασία, κύριε συνάδελφε, γίνεται για τον απλό
λόγο ότι έχω να καταθέσω ορισµένες προσθήκες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Με χαρά, κύριε Υπουργέ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα, θα διαπιστώσετε ότι ορισµένες από αυτές τις
προσθήκες, αναφέρονται σε παρατηρήσεις που έχει κάνει και η
δική σας πτέρυγα. Πρόκειται για βελτιωτικές προσθήκες. Και
όταν φτάσω στο σχετικό σηµείο, θα ζητήσω και την προσοχή του
εισηγητή σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καλοδεχούµενες, κύριε Υπουργέ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όµως, θα ήθελα να υποβάλω µια παράκληση. Δυστυχώς
όµως, αυτήν τη στιγµή, απουσιάζουν οι εκπρόσωποι µιας πτέρυγας. Αφού προηγουµένως δεν µε είδαν καλά και είπαν ότι δεν
υπάρχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών, αποχώρησαν οι ίδιοι, την ώρα που τους όφειλα µια απάντηση.
Συνέβη το εξής απίστευτο. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί
αυτή η Κυβέρνηση ως ευνοούσα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Μάλιστα, αυτό το κατήγγειλαν εκπρόσωποι συγκεκριµένης πτέρυγας που συµµετείχαν στην Κυβέρνηση –µια από τις ελάχιστες
φορές που τους έτυχε ο κλήρος- και επέβαλαν το χάος στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Για τώρα, κύριε Υπουργέ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, εγώ λέω για τότε όµως, κύριε Τασούλα. Διότι
επειδή είµαστε στο τώρα, αποτελεί θράσος να καταγγέλλουν
εµένα ως ευνοούµενο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, οι άνθρωποι οι οποίοι όταν τους έτυχε να βρεθούν στην Κυβέρνηση,
έβαλαν τη βάση του χάους µε τις άδειες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως. Αν αρχίσουµε τώρα να µιλάµε και για πρόσωπα, ποιος το είπε και σε ποιον το είπε για «ευνοούµενο των
µέσων», εκεί πια θα είναι να κόβουµε τις φλέβες µας.
Όµως, οφείλω να πω ότι δεν έχει νόηµα να κάνουµε γενικές
επικλήσεις αρχών σε µια έκτακτη κατάσταση, όπου τα µέσα ενηµέρωσης, πράγµατι πολύ κακώς λειτουργούν όπως λειτουργούν.
Πράγµατι, πάρα πολύ κακώς λειτουργούν όπως λειτουργούν.
Όµως, στη φάση την οποία βρίσκονται, όπου υπάρχουν κατά
συρροή κλεισίµατα µέσων ενηµέρωσης και άνεργοι, γιατί δεν
ρυθµίζει αυτή η Κυβέρνηση τώρα, που δεν είναι ούτε µέσα στις
προγραµµατικές της δηλώσεις ούτε οτιδήποτε άλλο, το επί εικοσαετία και πλέον αρρύθµιστο τοπίο των Μέσων Ενηµέρωσης;
Και όσον αφορά την έκκληση από τη συγκεκριµένη πλευρά,
οφείλω να πω ότι µε αφήνει ολίγον άφωνο.
Έρχοµαι τώρα στη δουλειά, γιατί εκτός από όλους αυτούς
τους διαξιφισµούς, υπάρχει και δουλειά. Υπάρχουν συγκεκριµένες νοµοτεχνικές προσθήκες και αναδιατυπώσεις στο σχέδιο
νόµου, που αφορούν αµιγώς θέµατα της αρµοδιότητας του δικού
µας Υπουργείου.
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι θα κατατεθούν, θα παρακαλούσα να προσέξετε κατά την ανάγνωση. Δεν υποκρύπτεται τίποτα. Άλλωστε, θα κατατεθούν και θα τις δείτε. Θα επισηµάνω
τα σηµεία στα οποία έχουν γίνει παρατηρήσεις από διάφορες
πτέρυγες.
Πρώτη προσθήκη. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στστ) της περίπτωσης α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3, προστίθεται ένα
εδάφιο –είναι εκεί που αναφέρεται στη διευκόλυνση οφειλετών
να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, εκεί που λέµε ότι η ελάχιστη
δόση γίνεται 100 ευρώ κ.λπ.- ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή, οι
ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία τους για πληρωµή σε συντοµότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν µε την προβλεπόµενη στην περίπτωση η’, της παρούσας παραγράφου, απόφα-
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σης του Υπουργού Οικονοµικών». Πρέπει κατά κάποιο τρόπο, να
αποδείξουν ότι δεν µπορούν να πληρώσουν, διότι αλλιώς όλοι
θα υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθµίσεις.
Δεύτερη διόρθωση. Στο προοίµιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου, αντί «1, 4, 6 και 8» τίθεται –αυξάνονται
οι παράγραφοι στις οποίες αναφέρεται- «1, 2, 3, 4, 6 και 8».
Τρίτη βελτίωση. Μετά την υποπαράγραφο β’ της παραγράφου
5 του άρθρου 4, προστίθενται υποπαράγραφοι γ’, δ’ και ε’ και οι
υφιστάµενες υποπαράγραφοι γ’, δ’ και ε’ αναριθµούνται σε στ’,
ζ’ και η’, ως εξής:
«γ) Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται –προσέξτε, σας παρακαλώ, γιατί εδώ υπάρχει κάποια ουσία- ως εξής: «2. Έργο της
επιτροπής αυτής, είναι η διοικητική επίλυση –κύριε Κιλτίδη,
αφορά και εσάς που είπατε για το ΣΕΒ- των µετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείµενο, εφόσον
η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου,
τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερβαίνει το ποσό των 50.000
ευρώ». Αυτό είναι το αντικείµενο.
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, µετά τις λέξεις
«εφόσον η» προστίθενται οι λέξεις «αµφισβητούµενη κατά τα ως
άνω».
ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, µετά τη λέξη «ορθότητά της,» προστίθενται οι λέξεις «ως προς τον κύριο φόρο,
τέλος ή εισφορά, ή ως προς τον καταλογισµό της οικείας παράβασης».
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, µετά τη λέξη «ισχύει»
προστίθεται η φράση «αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση».
Τώρα έρχοµαι σε κάτι που αφορά τον κ. Χατζηδάκη ο οποίος
έθεσε ένα θέµα.
Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 7, που προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 στο ν. 3986/2011, διαγράφεται η
φράση «οι οποίες είτε θα εγγυώνται τη συνολική αναµενόµενη
πρόσοδο είτε θα προσφέρουν τις προς πώληση µετοχές στις
τρέχουσες τιµές µε ή χωρίς άνοιγµα βιβλίου προσφορών». Αυτό
αποτελεί προσπάθεια να επιλυθεί η ανησυχία την οποία διατυπώσατε.
Έκτη προσθήκη. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 7,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την αντικατάστασή τους και
τον διορισµό νέων διοικητικών συµβουλίων, ο οποίος πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3429/2005,
τα παραπάνω διοικητικά συµβούλια συνεχίζουν την διοίκηση και
διαχείριση της εταιρείας για επείγουσες τρέχουσες υποθέσεις».
Έβδοµη προσθήκη. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7, η φράση
«µε τις ίδιες έδρα, επωνυµία και αρµοδιότητες» αντικαθίσταται µε
τη φράση «µε τις ίδιες αρµοδιότητες, έδρα και επωνυµία».
Όγδοο σηµείο. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 7, όπου ανα-
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φέρεται η φράση «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»
προστίθεται το ακρωνύµιο «ΕΕΕΠ».
Ένατη παρατήρηση. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10
του άρθρου 7, µετά τη λέξη «συνεχίζουν» προστίθενται οι λέξεις
«µε τις ιδιότητές τους».
Δέκατη παρατήρηση. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 7, µετά
τις λέξεις «η εξειδίκευση» προστίθενται οι λέξεις «ή εξειδικεύσεις».
Εντέκατη παρατήρηση. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 7,
προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του
4021/2011, µετά τη φράση «µε απόφαση της ΕΕΕΠ» προστίθεται
η φράση «κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων όσον αφορά
τον οργανισµό της».
Σηµείο 12. Στην παράγραφο 22 του άρθρου 7, οι λέξεις «συνίσταται την ΕΕΕΠ» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «µετά από εισήγηση της ΕΕΕΠ για την σύνθεσή της, συγκροτείται…».
Σηµείο 13. Στην παράγραφο 22 του άρθρου 7, η οποία αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα µε την λειτουργία της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Παιγνίων και την αποζηµίωση των µελών της».
Σηµείο 14. Στο άρθρο 7, προστίθεται παράγραφος 26 ως εξής:
«Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του ν. 4021/2011 καταργείται».
Σηµείο 15. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 3, η λέξη «κοινοπραξίες» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ενώσεις».
Σηµείο 16. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4, η περίπτωση ιστ’)
αντικαθίσταται ως εξής: «ιστ’) τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της
Ελλάδος ή τον αναπληρωτή του».
Τώρα απευθυνόµενος στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, ο
οποίος είχε εισηγηθεί µία αλλαγή, η αλλαγή αυτή γίνεται δεκτή.
Στην παράγραφο 11 του άρθρου 4, µε την οποία προστίθεται νέο
εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ΚΦΕ, η
φράση «εφόσον … πτώχευσης» αντικαθίσταται ως εξής: «…
ακόµα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους µισθωτούς ή ο
εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης…», για να µην
υπάρχει καµµία παρερµηνεία.
Αυτά είχα µέχρι στιγµής. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες-αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω
κάτι τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο ζήτηµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά
στο θέµα µε τη µεταφορά των µαθητών που είχαµε θέσει στην
επιτροπή, γιατί υπάρχει µία διαφορά µε την πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου στις ηµεροµηνίες, εάν το έχετε δει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε να πείτε κάτι,
κύριε Υπουργέ, επ’ αυτού;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι αυτήν τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκοµαι στο Βήµα για το θέµα που έχει
ανακύψει, σχετικά µε το άνοιγµα του επαγγέλµατος των δικηγόρων.
Κρίνω σκόπιµο να υπενθυµίσω ότι τουλάχιστον τα δύο κόµµατα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, στον προεκλογικό τους
λόγο και τα φυλλάδια που είχαν δώσει, είχαν ταχθεί υπέρ του
ανοίγµατος όλων των επαγγελµάτων, µεταξύ των οποίων και των
δικηγόρων.
Θέλω ακόµα να σας γνωρίσω ότι είχα συµµετοχή ως Βουλευτής στις ρυθµίσεις του ν. 3919/2011, γιατί τότε η τρόικα άλλα ζητούσε και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης -τότε ήταν Υπουργός
Άµυνας- και ο υποφαινόµενος µαζί µε άλλους, είχαµε συµµετοχή
στην τελική διαµόρφωση του κειµένου του ν. 3919/2011. Στη συνέχεια ανέλαβα Υπουργός Δικαιοσύνης, είχα συνάντηση µε την
τρόικα, οι οποίοι µου ξεκαθάρισαν ότι δεν θεωρούν ικανοποιητικές τις λύσεις που δόθηκαν µε το ν. 3919/2011 -αυτό έγινε και
για άλλα επαγγέλµατα, όπως το γνωρίζετε- γιατί άλλα είχαν ζητήσει και τελικά άλλη ήταν η διαµόρφωση στη διαδικασία που
συζητήσαµε εδώ.
Η εµπειρία µου ήταν πολύ σκληρή. Μπήκαν πολλά θέµατα,
θέλω να ξέρετε, µεταξύ των οποίων να υπάρχουν στην Ελλάδα
πολυεπαγγελµατικές οργανώσεις, που σηµαίνει ότι µία δικηγορική εταιρεία θα µπορεί να έχει και από άλλα επαγγέλµατα, λογιστές, µηχανικούς. Γιατί πρέπει να είναι κλειστές; Υπήρχε θέµα
σε σχέση µε το πώς προσδιορίζεται ο τρόπος των αµοιβών των
δικηγόρων και κατ’ επέκταση της συµµετοχής του ποσοστού
στους δικηγορικούς συλλόγους και ενώσεις. Μπήκαν ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε τους όρους διαφήµισης. Οφείλω να σας
πω ότι στο σχέδιο νόµου που έχετε µπροστά σας, ακόµη επιµένουν –και εδώ υπήρξε αντίσταση- να υπάρχει διαφήµιση στις δικηγορικές εταιρείες και µέσα από την τηλεόραση και µέσα από
το ραδιόφωνο και πολλά άλλα.
Παράλληλα µε αυτά, υπάρχει όχληση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε σχέση µε τη λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών
στη χώρα µας. Η ολοµέλεια των δικηγορικών συλλόγων θεώρησε
και θεωρεί ότι για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αυτές οι ρυθµίσεις που υπάρχουν σήµερα είναι ικανοποιητικές. Υπήρξε ολοµέλεια της συνέλευσης των δικηγορικών συλλόγων στην Πάτρα
και κατέθεσαν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υπάρχει
αυτή η εξαίρεση στη χώρα µας. Αυτοί οι λόγοι όπως καταγράφηκαν από την απόφαση της ολοµέλειας –το τονίζω- των δικηγορικών συλλόγων, διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
µε υπογραφή της Γενικής Διευθύντριας της κ. Ζάβρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρ’ όλα αυτά και επειδή υπάρχουν και οι οχλήσεις –και θα
καταθέσω και τα σχετικά στοιχεία- ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τρόικα, απαντούσε µονότονα ότι δεν συµµορφωνόµαστε και µε συµβατικές µας υποχρεώσεις στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, στο αναθεωρηµένο µνηµόνιο, περιλαµβάνεται διάταξη ως εξής: «Να τροποποιηθεί το άρθρο 6 του
ν. 3919/2011 και να προβλέπει την ελευθερία σύστασης των δικηγορικών εταιρειών και την ελευθερία ίδρυσης παραρτηµάτων
στην Ελλάδα». Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτό ακριβώς περιλαµβάνεται –γιατί κι αυτό αµφισβητήθηκε- και στην αγγλική αποτύπωση
του µνηµονίου, το οποίο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κατατεθεί στα
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Πρακτικά για να µην υπάρχουν παρανοήσεις σ’ αυτήν εδώ τη
χώρα. Είναι ακριβής η µετάφραση, όπως την είπα.
Ταυτόχρονα, θέλω να κατατεθεί τόσο η επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θέλω να είναι σε πλήρη γνώση όλων των συναδέλφων.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βέβαια, αυτή µας η δέσµευση είχε όριο το τέλος του τελευταίου τριµήνου του 2011. Δηλαδή η µνηµονιακή υποχρέωση
ήταν µέχρι 31/12/2011. Σήµερα-αύριο η τρόικα είναι εδώ.
Το θέµα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συµβούλιο και συζητήθηκε µε ευρύτητα, γιατί κάποια συνάδελφος έθεσε το θέµα. Το
έθεσε και σε µία διάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια,
δηλαδή ότι υπάρχει το «κράτος των Αθηνών» που τα βάζει όλα
αυτά σε βάρος της επαρχίας. Τελείως λάθος αντίληψη. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, που είναι και πρόεδρος της ολοµέλειας, πρωτοστατεί στο να ισχύσουν οι
ισχύουσες διατάξεις -θα λέω πάντα την αλήθεια σ’ αυτήν την Αίθουσα- και βέβαια µετά από µεγάλη διαλογική συζήτηση το
Υπουργικό Συµβούλιο οµόφωνα, δηλαδή απ’ όλους όσους ήµασταν µέσα, συµφωνήσαµε σε αυτήν την πρόταση. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης -και νοµίζω ότι
όποιος και να ήταν στη θέση µου- δεν µπορούσε για άλλη µια
φορά να βάλει και από τη δική του πλευρά σε αµφισβήτηση την
αξιοπιστία της χώρας. Όλοι ξέρετε ότι οι ώρες είναι δύσκολες,
το διακύβευµα µεγάλο. Περνάµε πάρα πολύ δύσκολες ώρες.
Ίσως αυτή η εβδοµάδα που διανύουµε και η επόµενη να είναι οι
δυσκολότερες για την πατρίδα µας και ο καθένας µας καλείται
να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είχα καλή συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα, ατέλειωτες ώρες µαζί τους, προσπάθησα να εξηγήσω τι σηµαίνει να είναι ένα κράτος αξιόπιστο και
να µην είναι αξιόπιστο, πέραν από το πώς προσεγγίζει ο καθένας
το ζήτηµα. Οφείλω να πω ότι δεν τα κατάφερα µέχρι το τέλος.
Αλλά, ειλικρινά, ελάτε όποιος θέλει από εσάς στη θέση µου, να
πάρει διαφορετικές αποφάσεις.
Τα χαρτιά είναι στη διάθεσή σας, αυτή είναι η αλήθεια. Το διακύβευµα το γνωρίζετε. Διότι αυτήν την ώρα όλα µπαίνουν σε µία
σειρά και αν το πρόβληµα είναι να δοθεί ανάµεσα στις δικηγορικές εταιρείες –ενδεχόµενα- ή στις επικουρικές συντάξεις, να
δούµε πού θα το δώσουµε το βάρος. Θέλω να είµαι σαφής. Κάποια στιγµή όλη η ελληνική Βουλή και κατ’ επέκταση ολόκληρος
ο ελληνικός λαός πρέπει να µάθουν την αλήθεια και τους σκληρούς όρους που γίνεται η διαπραγµάτευση και σε πόσο σκληρή
θέση κάθε φορά βρίσκονται µερικοί από εµάς.
Θέλω, επίσης, να προσθέσω και να τελειώσω πως έχω διαπιστώσει –και θέλω να το γνωρίζετε- ότι υπάρχει µία διάσταση ανάµεσα σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Τι θέλω να πω: Πολλές φορές τα ευρωπαϊκά δικαστήρια βγάζουν αντίθετες αποφάσεις, όπως έβγαλαν πραγµατικά µια πολύ
καλή απόφαση για τις πολυεπαγγελµατικές οργανώσεις πάνω
στην οποία στηριχθήκαµε. Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, οι δικηγορικοί σύλλογοι, επικαλούµενοι τους λόγους που εκείνοι ισχυρίζονται, µπορούν να βρουν το δίκιο τους. Εγώ, όµως, πρόσθεσα κάτι
το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό. Στο σχέδιο που έχετε
µπροστά σας λέω ότι η δικηγορική εταιρεία, δύναται να ιδρύει
υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή, καθώς και στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.
Αυτό δεν µπορούσαν να µου το στερήσουν.
Έχω συγκροτήσω στο Υπουργείο επιτροπή για ένα νέο δικηγορικό κώδικα και µάλιστα µε προθεσµία. Στη σχετική επιτροπή,
συµµετέχουν εκπρόσωποι του δικηγορικού σώµατος για να δουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεν µπορεί να υπάρξει γενική
άρνηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, προβλέπονται και σ’ αυτό
που ψηφίζουµε σήµερα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αυτό, γιατί δεν µπαίνει στον κώδικα που θέλετε να ψηφίσουµε σήµερα;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Τα είπα στην επιτροπή.
Η µνηµονιακή υποχρέωση -και το έχω καταθέσει- είναι 31-122011 όσον αφορά το συγκεκριµένο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τι προθεσµία έχει ο κώδικας;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ο κώδικας, έχει προθεσµία τέλος Μαρτίου του 2012. Υπάρχει, όµως, αυτήν τη στιγµή
µια ηµεροµηνία και αύριο το πρωί όσοι διαπραγµατευτούµε ή
όσοι διαπραγµατευτούν, θα σου φέρουν αυτό που έχεις συµφωνήσει ή που οι ίδιοι σε ανάγκασαν να συµφωνήσεις. Αυτά τα αναφέρω για να είµαι ειλικρινής και ξεκάθαρος µαζί σας.
Κατά συνέπεια, έχω ανοιχτό και αυτό το θέµα για συζήτηση.
Η διάταξη που έχει µπει –που δώσαµε µάχη για να µπει αυτή η
διάταξη- θα είναι και σύµφωνη µε τη δική µας νοµοθεσία, την ελληνική νοµοθεσία.
Όσο µπορέσαµε διασφαλίσαµε αυτό το θέµα µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Ο καθένας µας από εκεί και πέρα είναι
αυτονόητο ότι και προσωπικά αναλαµβάνει τις ευθύνες του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Πράγµατι αυτό το νοµοσχέδιο, περιλαµβάνει τόσες πολλές
πτυχές, που αν τις αθροίσουµε µία-µία θα δούµε ότι είναι υστέρηση πολιτικής της προηγούµενης διετίας, είναι υστέρηση εφαρµογής της πολιτικής. Κληροδοτούνται καινούργιες διατυπώσεις,
πάνω όµως στους ίδιους σκοπούς, οι οποίοι δεν υπηρετήθηκαν.
Ως παράδειγµα θα αναφέρω το τελευταίο που αφορά τους δικηγόρους, γιατί πράγµατι οι δικηγόροι της επαρχίας είναι οι θιγόµενοι και µόνο αυτοί διαµαρτύρονται εντόνως για τις συνέπειες αυτού του είδους της απελευθέρωσης. Το σκέλος που
αφορά την εγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιρειών στη χώρα µας
απ’ άκρου σ’ άκρον πλέον είχε λυθεί µέσα από το κοινοτικό δίκαιο.
Θα ήθελα να τοποθετήσω τα ζητήµατα στην πραγµατική τους
διάσταση και όχι περιπτωσιολογικά.
Πράγµατι η χώρα µας βρίσκεται στο χείλος του γκρεµού. Η
ύστατη ελπίδα, είναι να διανύσουµε αυτήν την περίοδο και να
φθάσουµε στο ποθητό αποτέλεσµα, δηλαδή να µπορέσουµε να
γλιτώσουµε ένα µέρος του χρέους µας, για να επέλθει στη συνέχεια η δανειακή σύµβαση και το νέο πρόγραµµα. Όσοι δεν
µπαίνουν σ’ αυτόν τον άξονα πολιτικής ευθύνης, κινούνται στον
εύκολο δρόµο του λαϊκισµού. Γι’ αυτό τα διλήµµατα είναι σαφή:
Ή θα είµαστε εµπροσθοφυλακή της ευθύνης ή οπισθοφυλακή
του λαϊκισµού. Ή θα υπερασπιστούµε την πατρίδα ή θα υπερασπιστούµε τα κοµµατικά συµφέροντα, δηµιουργώντας εντυπώσεις συµπάθειας στους πολίτες.
Η Κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο αυτό, κινείται πάνω σε µια βάση
επιλογών που τροποποιούν τους εισπρακτικούς µηχανισµούς.
Είναι η αναποτελεσµατική εισπρακτικότητα που γεννάει ρυθµίσεις. Και όσο πιο πολλές ρυθµίσεις έρχονται για ψήφιση, τόσο
πιο πολύ βουλιάζει στην αναποτελεσµατικότητα η κυβερνητική
πολιτική. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούµε ότι δεν είναι απαραίτητοι µόνο οι µηχανισµοί και η δοµή του κράτους αλλά χρειάζεται
και πολιτική βούληση, ώστε να υπάρξει σύγκρουση µε εκείνα τα
κυκλώµατα που φοροδιαφεύγουν διαρκώς.
Έχετε µια επιλογή αµερικανικού τύπου, να εισβάλουν ιδιωτικές
εταιρείες στα προσωπικά δεδοµένα για να υπάρξει από µεριάς
των ΔΟΥ η δυναµική της εισπρακτικής αποτελεσµατικότητας.
Φθάσαµε δηλαδή σ’ αυτό, που εµείς λέγαµε δυο, τρία χρόνια:
Θέλουµε πραγµατικό οικονοµικό εισαγγελέα, µε πλήρη εισαγγελία.
Επί του θέµατος, τοποθετήθηκα προ διετίας, εκπροσωπώντας
το ΛΑΟΣ στην Ολοµέλεια, όταν προσδιόριζα µε σαφήνεια στους
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νόµους περί ανταγωνιστικότητας ότι εµείς θέλουµε οικονοµική
εισαγγελία µε πλήρη υπόσταση. Γιατί για το άλλο σκέλος της
δίωξης του πολιτικού χρήµατος που κάνουν οι οικονοµικοί εισαγγελείς, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει γραµµατεία, δεν υπάρχει
δοµή, δεν υπάρχει συνολική υπόσταση ως εισαγγελία. Αλλά ξέρετε τι σηµαίνει οικονοµικός εισαγγελέας στις ΗΠΑ και ποια είναι
η δικαιοδοσία του.
Μας βάλατε να υπογράψουµε εδώ δήλωση ότι δεν λέµε ψέµατα ως Βουλευτές στο ζήτηµα που έχει να κάνει µε την Ελβετία.
Και γιατί µόνο για την Ελβετία, αφού η υπογραφή µας είναι ατοµική ευθύνη; Και οι επιπτώσεις οποιουδήποτε ψεύδεται δεν είναι
απλά η παραίτηση αλλά η δήµευση περιουσίας. Αυτό ισχύει για
όλο τον κόσµο και όχι µόνο για την Ελβετία.
Θα πρέπει κανείς να έχει την πολιτική γενναιότητα να κοιτάζει
το λαό στα µάτια, για να του λέει ότι παίρνουµε µέτρα δυσβάστακτα, πικρά µέτρα, αλλά το πικρό φάρµακο οδηγεί σε λύσεις.
Δεν είναι ένα δηλητήριο το οποίο σιγά-σιγά θα σε καταρρακώσει.
Γιατί η σχέση εµπιστοσύνης πολίτη και κυβερνητικής εξουσίας
είναι καθοριστική, για να µπορεί να υπάρχει και συναίνεση στα
µέτρα αλλά και τα µέτρα να έχουν µια λογική που οδηγεί σε διέξοδο.
Είµαστε σε αναµονή να νοµοθετήσουµε. Τι; Την απελευθέρωση των επαγγελµάτων. Θα έρθει τροπολογία. Και κάθε καθυστέρηση γεννά ερωτηµατικά: Γίνεται διαπραγµάτευση; Δεν
υπάρχει σαφής και ρητή διατύπωση; Δεν εφαρµόστηκαν οι δεσµεύσεις του προηγούµενου µνηµονίου; Και αν ναι, πού; Μήπως
σ’ αυτή τη Βουλή άλλα ψηφίσαµε και άλλα έκαναν οι Υπουργοί
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ;
Εµείς ξεκαθαρίσαµε ότι η απελευθέρωση των επαγγελµάτων
είναι ένα πλαίσιο, όχι στη λογική του ακραίου νεοφιλελευθερισµού αλλά στη λογική της ίσης µεταχείρισης των πολιτών. Οφείλουµε να πάµε σε µια µετασυντεχνιακή πολιτική. Αλλά αυτό το
βήµα, αποτελεί βάση συνεννόησης και η µετάβαση γίνεται µε την
πειθώ και τα επιχειρήµατα και δεν αποτελεί µέρος βίας και επιβολής ή εν κρυπτώ νοµοθέτησης που εµείς αναµένουµε να µας
έρθει. Γιατί είχαµε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι η βασική µας
αρχή στη συµµετοχή σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, είναι η διαφάνεια.
Έχετε ρύθµιση για το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, η οποία σαφώς στοχεύει σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα: να µην πάνε φυλακή κάποιοι άνθρωποι. Και έχετε
και διατάξεις, που µεταφέρουν σε χρηµατιστηριακές εταιρείες
το διακύβευµα της επιλογής των αγοραστών. Αυτοί θα µας εισηγηθούν. Και όποιος µας εισηγείται, έχει και το προνόµιο. Αν
δούµε µάλιστα και τους οίκους που προσλαµβάνει ο κ. Μητρόπουλος για τη συµβουλευτική τους δραστηριότητα και την ετοιµασία των αποκρατικοποιήσεων, καταλαβαίνουµε ότι ανάλογα
µε το κουστούµι του οίκου, είναι και το κουστούµι του αγοραστή.
Όπως παίρνετε τα µέτρα, ράβετε και το κουστούµι.
Εµείς απέναντι σ’ αυτό το ζήτηµα είµαστε σαφείς. Έχουµε τοποθετηθεί, όπως είπα, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα
οποία θα πρέπει να είναι σαφή σε κάθε κλάδο ότι δεν αποτελούν
προνόµιο αλλά µέρος δεξιοτεχνίας και ικανότητας γι’ αυτούς που
τα έχουν και να προσδιορίζονται σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Όσον αφορά το άρθρο 7, εµείς θέλουµε οµοφωνία για τη λήψη
τέτοιων σηµαντικών αποφάσεων που εκχωρεί η Βουλή σε ένα όργανο αποκρατικοποιήσεων που έχει θεσπιστεί και του οποίου διευρύνονται διαρκώς οι αρµοδιότητες και προστίθενται αντικείµενα. Θέλουµε οµοφωνία, γιατί εκεί υπάρχει διακοµµατική συµµετοχή κι αυτή εγγυάται την ουσιώδη συναίνεση. Αλλιώς θεωρούµε τις αποφάσεις αυτές ετεροβαρείς. Πολλές φορές µπορεί
να πέσουµε στην παγίδα –και αναφέροµαι στο νοµικό όρο- να
προσυπογράφουµε συµβάσεις προσχώρησης σε κεκτηµένα
άλλων, οι οποίοι καθορίζουν τους όρους µε τα δικά τους δεδοµένα και αποστεώνουν τα δικαιώµατα του ελληνικού λαού στην
περιουσία του.
Ολοκληρώνω µε το ζήτηµα του άρθρου 8, της ψηφιακής τηλεόρασης, κάνοντας την εξής επισήµανση. Το άρθρο αυτό είναι
καλό ως διατυπώθηκε. Είναι η αναγνώριση ότι για δεκαετίες δεν
τακτοποιήθηκαν από τις προηγούµενες κυβερνήσεις οι υποχρεώσεις τους απέναντι στην ηµιπαρανοµία όλου αυτού του συστήµατος των αδειών χρήσης δηµοσίων συχνοτήτων. Κι εδώ µπαίνει

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

το εξής ζήτηµα. Θα νοµοθετήσουµε βάζοντας τους τηλεοπτικούς
σταθµούς, περιφερειακούς και εθνικούς, στην ίδια ζυγαριά; Αν
το θέλουµε αυτό κι αν θέλουµε να νοµοθετούµε εφαρµόζοντας
το νόµο ως τον προτείνουµε, δίχως να ρίχνουµε τον έναν και να
ευνοούµε τον άλλον, στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 που λέει
ότι «οι αναφερόµενοι στο άρθρο 5, παράγραφος 7α του ν.
3592/2007 ως νοµίµως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας, εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως µέχρι την
έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής εκποµπής» –κι είναι πολύ σωστό
αυτό για την ψηφιακή εκποµπή- «κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 13 του ίδιου νόµου, υπό τον όρο της συµµετοχής τους
στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα διενεργηθεί
κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου» θα πρέπει να προσθέσουµε τα εξής, για να είµαστε σωστοί: «και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 3592/2007 εντός
αποκλειστικής προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου και της έγκρισης από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της ψηφιακής εκποµπής του αναλογικού τους
προγράµµατος», δηλαδή όπως ακριβώς διατυπώνεται και στην
παρακάτω παράγραφο 2, σε σχέση µε τους σταθµούς που είναι
περιφερειακοί. ‘Ο,τι ισχύει για τον έναν, να ισχύει και για τον
άλλον. Όπως για τα πάνω, έτσι και για τα κάτω, για να µπορούµε
να νοµοθετούµε σωστά, δίκαια, δίχως διακρίσεις και δίχως παράπονα. Διότι γίναµε παραλήπτες δικαιολογηµένων παραπόνων,
σε σχέση µε το πώς µεταχειριζόµαστε τη µία και πώς την άλλη
κατηγορία.
Κύριε Υπουργέ, θα καταθέσω και στα Πρακτικά της Βουλής τη
συγκεκριµένη προσθήκη και ευελπιστούµε να την αποδεχθείτε,
γιατί νοµίζω ότι πασιφανώς είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα προτεινόµενη προσθήκη, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Εισερχόµεθα τώρα στον κατάλογο των οµιλητών επί των άρθρων.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς δεχθείτε την παρατήρησή µου ότι συνεχίζεται ο κατάλογος των εγγεγραµµένων οµιλητών επί της αρχής του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζω την κρισιµότητα
των στιγµών και προσβλέπω, όπως όλοι µας, σε µια επιτυχηµένη
ολοκλήρωση των διεργασιών ανταλλαγής οµολόγων. Γνωρίζω
επίσης ότι η εξωτερική πίεση είναι µεγάλη και µέχρι τότε καλό
είναι να µην ανεβαίνει και η πολιτική θερµοκρασία. Άλλωστε τα
γεγονότα που µας έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης έχουν καταγραφεί και τίποτα δεν µπορεί να παραγράψει τις
ευθύνες εκείνων που συνεισέφεραν σ’ αυτήν την κατάρρευση.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µία παρένθεση για να πω ότι η στάση ορισµένων κορυφαίων Υπουργών του ΠΑΣΟΚ, µέσω των δηλώσεών
τους, προκαλεί το δηµόσιο αίσθηµα. Μιλώ για την όψιµη κριτική
που ασκεί ο ένας στον άλλον: Για παράδειγµα, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος προσκρούει διαρκώς σε λάθη στο DNA του
µνηµονίου, ο Υπουργός Υγείας ο οποίος διέγνωσε ότι πλην µιας
ατελέσφορης και ατελείωτης φλυαρίας, δεν έχει γίνει καµµία
απολύτως αναπτυξιακή παρέµβαση στη χώρα τα τελευταία χρόνια και βέβαια ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος πέρα από την
επισήµανση του κακού που συνέβη στη χώρα, αναγνώρισε ότι θα
µπορούσε ή θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλη αυτή η κατάσταση και αν δεν γινόταν αυτό, θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί οι
δεσµεύσεις της χώρας.
Αν ήταν ο κ. Ρόβλιας παρών, θα του απηύθυνα το εξής ερώτηµα. Όταν, η φτώχεια, η ανεργία και τα «λουκέτα» πολλαπλασιάζονται, είναι ή δεν είναι, συνιστά ή δεν συνιστά, πρόκληση ή
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περίσσεια θράσους τέτοιου είδους συµπεριφορά κορυφαίων
Υπουργών; Και το λέω σε σχέση µε το έγγραφο που ανέγνωσε ο
κ. Ρόβλιας προ ολίγου, το οποίο παρέλαβε από τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
Θα συνιστούσα επίσης και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνη, που τον άκουσα το µεσηµέρι να λέει
διάφορα αλλά και στο κόµµα του, να πάψει να αυτοπροτείνεται
ως «κοινωνικό αποκούµπι» της χώρας. Και το λέω µετά λόγου
γνώσεως. Οι δύο προτάσεις που άκουσα από εσάς, για τριετή
αναστολή καταβολής των χρεών της χώρας αλλά και για ένα
εναλλακτικό µοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,
για µένα είναι «άδειο πουκάµισο», κύριε συνάδελφε. Δεν θα σχολιάσω βέβαια τα όσα είπατε περί «κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος». Για µένα η χώρα, αυτές τις κρίσιµες στιγµές έχει ανάγκη
από συνετό αριστερό λόγο και τέτοιο λόγο δεν ακούµε από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε όσο θέλετε να καταστρώνετε πολιτικά σενάρια για τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας,
αλλά δεν µπορείτε να λειτουργείτε ως ελεύθεροι σκοπευτές.
Έρχοµαι τώρα στο πολυνοµοσχέδιο. Ο σκοπός του είναι να
ρυθµίσει διάφορες ανειληµµένες πολιτικές δεσµεύσεις αλλά και
να επιδιορθώσει προγενέστερα σφάλµατα στις ρυθµίσεις. Κύριε
Υπουργέ, διαφωνώ µε την αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρει
ότι το νοµοσχέδιο, περιλαµβάνει θέµατα κατεπείγοντος χαρακτήρα –δεκτό ίσως ως προς το σκοπό του νοµοσχεδίου- η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει διαρθρωτικό περιεχόµενο.
Εγώ δεν βλέπω πουθενά διαρθρωτικό περιεχόµενο. Και ερωτώ:
Συνιστούν διαρθρωτικές παρεµβάσεις οι ρυθµίσεις για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές; Όχι. Αφορά µόνο στον εξορθολογισµό των
προστίµων. Είναι διαρθρωτική παρέµβαση η πέµπτη κατά σειρά
ρύθµιση, που γίνεται για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, ή µήπως
για τα αντικειµενικά κριτήρια φορολόγησης των επιχειρήσεων,
µε τα κριτήρια να παραπέµπονται σε υπουργική απόφαση; Ας
δούµε πρώτα την απόφαση αυτή και τότε να συµφωνήσουµε αν
έχει το διαρθρωτικό στο χαρακτήρα της. Ή ακόµη και για την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο ΔΕΚΟ, χωρίς να
έχει προηγηθεί υποβολή προσφορών; Το θεωρώ αδιανόητο και
πολύ περισσότερο µέσω χρηµατιστηριακών εταιρειών που θα
κληθούν να υπογράψουν συµβάσεις µε το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, οι οποίες δεν θα περάσουν
καν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εγώ προσωπικά κατέθεσα τρεις βελτιωτικές προτάσεις. Δεν
άκουσα όµως να τις σχολιάζετε ή να τις αποδέχεστε.
Η πρώτη είναι η εξής. Σε ό,τι αφορά τις συµφωνίες–πλαίσιο,
να επιφυλάξετε µία υπουργική απόφαση, στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι που πρέπει να συντρέχουν προκειµένου µια αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τις συνάπτει.
Δεύτερη πρόταση: Να δοθεί η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές που δεν διαθέτουν τεχνική υποδοµή ή νοµική υποστήριξη
και θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, να προσφεύγουν σε δάνεια εµπειρία ενός άλλου φορέα που διαθέτει
και τα δύο.
Τρίτον, όσον αφορά τους ΟΤΑ, σας πρότεινα να επιφυλάξετε
και εδώ µια υπουργική απόφαση ή, έστω, να πείτε ότι θα εκδοθεί
εγκύκλιος, που θα καθοδηγεί τους ΟΤΑ –το λέω, γιατί υπάρχει
εδώ κι άλλος συνάδελφος, δηµοτικός σύµβουλος, ο κ. Καραθανασόπουλος- για το πώς θα πρέπει να συντάξουν το σχέδιο οικονοµικής υποστήριξης, το οποίο είναι προϋπόθεση, προκειµένου να συνοµολογήσουν δάνειο. Διαφορετικά, ο καθένας θα
κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Και αυτό είναι αναγκαίο ειδικά τώρα. Και
αφορά και εσάς, τους συγκεκριµένους Υπουργούς, που έχετε
την ευθύνη τόσο για την υποχρηµατοδότηση των δήµων, όσο και
για τα προβλήµατα που δηµιούργησε το σχέδιο «Καλλικράτης»
που τους οδήγησε σ’ αυτήν την κατάσταση.
Να προσθέσω επίσης, ότι ο εισηγητής µας, ο κ. Χατζηδάκης,
κατέθεσε βελτιωτικές τροπολογίες σε σχέση µε τους ΟΤΑ και θα
ήθελα να ακούσω ποιες απ’ αυτές αποδέχεστε.
Κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποτελεσµάτων ορισµένων εσφαλµένων πολιτικών αποφάσεων και ρυθµίσεων του παρελθόντος, θα αναφέρω τέσσερα χαρακτηριστικά
παραδείγµατα.
Πρώτα απ’ όλα η ρύθµιση για τα τιµολόγια της ΔΕΗ. Εδώ ο
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Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
υπέπεσε σ’ ένα νοµικό ατόπηµα και έρχεται και το διορθώνει εκ
των υστέρων. Εκείνο όµως που συγκρατώ είναι ότι η ρύθµιση δείχνει άγνοια. Δεν ήξερε ο Υπουργός τι κάνει η Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) και τι το Υπουργείο του.
Δεύτερο παράδειγµα. Οι ρυθµίσεις για τις συγχωνεύσεις δηµοσίων οργανισµών. Αναφέρθηκε κι ο Πρόεδρος της Βουλής, ο
κ. Πετσάλνικος, στο θέµα των θυγατρικών του ΕΟΜΜΕΧ. Γιατί
δεν έγινε µία προσπάθεια να ερωτηθούν έστω οι Δήµοι ή οι περιφερειακές ενότητες για το εάν θα µπορούσαν να απορροφήσουν ή όχι το προσωπικό ή ακόµα και ολόκληρη τη θυγατρική;
Το λέω σε σχέση µε το κέντρο γούνας, που έχει και µία εξωστρέφεια συγκριτικά µε τις άλλες θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ.
Σχετικά µε το θέµα των προγραµµάτων και δράσεων που υλοποιεί ο ΕΟΜΜΕΧ, οι οποίες µεταβιβάζονται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας:
Το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι τα προγράµµατα αυτά θα µεταβιβαστούν σε ενδιάµεσους φορείς. Σας ζήτησα να µου τους ονοµατίσετε ρητά στο νοµοσχέδιο. Σε καµµία περίπτωση δεν
µπορούµε να δεχθούµε οι δράσεις αυτές να υλοποιηθούν από
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και, έτσι, να επιστρέψουµε
στην εποχή των ΜΟΠ.
Τρίτο παράδειγµα, οι εξαιρέσεις εφεδρείας. Πέρα από το ότι
δηµιουργείται αίσθηµα αδικίας, αναφέρθηκε και ο κ. Πρωτόπαπας, στη «ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική». Ο καθένας αναρωτιέται γιατί
ο ένας φορέας και όχι ο άλλος, γιατί η «Θέµις» και όχι η «Εγνατία» ή η «Αττικό Μετρό», λέω εγώ, που µάλιστα εξάγουν και τεχνογνωσία;
Τέταρτο παράδειγµα, η τροπολογία που µοιράστηκε το µεσηµέρι για το άρθρο 2 παράγραφος 4 που αφορά στις πρεσβείες
και στα προξενεία. Εκεί υπηρετούν τριακόσιοι εξήντα συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου σε εκατόν σαράντα τρεις πρεσβείες και
προξενεία. Με το ν. 3986/2011 έπαψαν να ανανεώνονται οι συµβάσεις του τοπικού προσωπικού. Ιδού λοιπόν ένα πολιτικό
σφάλµα. Και κανείς από τους τότε αρµόδιους δεν διέβλεψε τι
επρόκειτο να συµβεί; Σύντοµα, τις επόµενες ηµέρες, τριάντα από
τα εκατόν σαράντα τρία προξενεία και πρεσβείες, θα µείνουν
χωρίς κανέναν υπάλληλο.
Και εδώ να σηµειώσω τα όσα µνηµειώδη αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αυτής, για καταστροφή από τη µη
λειτουργία της Διπλωµατικής Υπηρεσίας στο εξωτερικό και για
αδυναµία εξυπηρέτησης των συµφερόντων της χώρας. Για
όνοµα του Θεού, σας τα λέγαµε και τότε, αλλά δεν µας ακούγατε.
Η ίδια τροπολογία αφορά και στη φορολόγηση των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ στην αλλοδαπή. Όταν ψηφιζόταν το φορολογικό
νοµοσχέδιο, σας λέγαµε ότι έχει αποζηµιωτικό χαρακτήρα, αλλά
και πάλι δεν ακούγατε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία είναι αλληλένδετες αρχές. Το αποδείξαµε και µε την προηγούµενη στάση
µας, προβλέποντας τεκµηριωµένα, προτείνοντας δηµιουργικά
αλλά πάνω απ’ όλα προειδοποιώντας έγκαιρα. Το αποδεικνύουµε
και τώρα προτάσσοντας την εθνική ανάγκη να επιτευχθεί ο ειδικός σκοπός αυτής της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, Βουλευτής Κυκλάδων
της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι οι στιγµές που
ζούµε είναι, όχι µόνο κρίσιµες, αλλά και ιστορικές. Κανείς δεν
µπορεί να αµφισβητήσει ότι µέσα στο 2012 θα παρθούν ίσως οι
πιο σηµαντικές αποφάσεις που θα καθορίσουν το µέλλον για
πολλά-πολλά χρόνια της πατρίδας µας. Υπέρτατος σκοπός και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στόχος, πιστεύω όλων µας, είναι να σταθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες όρθιοι στις δύσκολες αυτές στιγµές. Κι εδώ πιστεύω ότι
συγκλίνουµε. Το ζήτηµα είναι από ποια οπτική γωνιά το βλέπει ο
καθένας.
Στην κατεύθυνση αυτή η Νέα Δηµοκρατία εδώ και δυόµιση
ολόκληρα χρόνια κάνει την υπέρτατη προσπάθεια να συµβάλει
δηµιουργικά, να συµβάλει εποικοδοµητικά µέσα και έξω από τη
Βουλή, µε θέσεις, µε προτάσεις, στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης. Και η κορύφωση αυτής της εποικοδοµητικής
συµβολής είναι η στήριξη της Κυβέρνησης Παπαδήµου, µια Κυβέρνηση η οποία έχει πολύ σηµαντικούς σκοπούς και πολύ σηµαντικό έργο, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι σηµείο και
έργο ζωτικής σηµασία.
Όµως, άλλο αυτό και άλλο να νοµίζουν, κυρίως συνάδελφοι
από το ΠΑΣΟΚ και Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που σήµερα βρίσκονται
στην Κυβέρνηση, ότι αυτό αφαιρεί το δικαίωµα από τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ή από τη Νέα Δηµοκρατία συνολικά, να ασκεί το κοινοβουλευτικό της δικαίωµα, να κάνει
προτάσεις, να αντιτίθεται σε διατάξεις νόµων που έρχονται. Και
είναι οικτρά λανθασµένη, αν νοµίζει ότι θα δεχόµαστε αβίαστα
και αβασάνιστα το οτιδήποτε έρχεται εδώ πέρα ως νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Άλλωστε ο κοινός στόχος πιστεύω ότι είναι το κοινό καλό, το κοινό έδαφος, για να βρούµε
τη λύση στην υλοποίηση των προβληµάτων, τα οποία υπάρχουν.
Και πάνω σ’ αυτή τη βάση εµείς θα συνεχίσουµε να το κάνουµε.
Διότι σήµερα πήρε και προεκτάσεις πέρα από το Κοινοβούλιο,
ότι η Νέα Δηµοκρατία για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είχε
ασκήσει κριτική και απειλεί ότι δεν θα ψηφίσει διατάξεις από
άρθρα επειδή δεν συµφωνεί και επειδή έχει διαφορετική προσέγγιση. Και βέβαια έτσι είναι.
Εµείς ήδη από την επιτροπή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέσαµε διαφορετική άποψη σε ορισµένα άρθρα. Επί της αρχής
το ψηφίσαµε. Και ακόµα και τώρα που το κουβεντιάζουµε δεν
έχουν δοθεί εξηγήσεις, όπως ζητήσαµε, από τους αρµόδιους
Υπουργούς και κυρίως από τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών,
γιατί κάποιες διατάξεις έρχονται µε αυτόν τον τρόπο και περιγράφονται µε αυτόν τον τρόπο σ’ αυτήν τη χρονική στιγµή. Συγκεκριµένα το είπε και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας για το
θέµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών.
Η Νέα Δηµοκρατία –ανοίγω µια παρένθεση- στη χθεσινή επιστολή του κ. Βενιζέλου προς τα κόµµατα να συµµετέχει στον
εθνικό διάλογο για το φορολογικό, δείχνει στη συναίνεσή της και
θα συµµετέχουµε. Ο εθνικός διάλογος αρχίζει από τις 25 Ιανουαρίου. Θα είµαστε παρόντες. Οι προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας
για τη φορολογική αναµόρφωση του συστήµατος είναι και γνωστές και δηµοσιοποιηµένες και ως εκ τούτου, δεν βλέπουµε την
ανάγκη, παραδείγµατος χάριν η συγκεκριµένη διάταξη να έρθει
τώρα. Ποια διάταξη; Αυτή που τη θεωρώ προσβολή προς την κοινωνία: να µειώνονται τα πρόστιµα στις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Όταν γνωρίζετε ότι η νοµοθεσία προϋπάρχει για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές από το 2008 και το 2009, επί δυόµισι χρόνια
δεν έκανε τίποτα η προηγούµενη κυβέρνηση. Κι εκεί γνωρίζετε
ότι στα ζητήµατα που αφορούν τη φοροαποφυγή και από εκεί
και τη φοροδιαφυγή υπάρχει ένα τεράστιο θέµα ανοιχτό, που δεν
το έχουµε λύσει και αντί να το λύσετε συνολικά, έρχεστε και µειώνετε τα πρόστιµα. Αυτό είναι πρόκληση. Ζητήσαµε τις εξηγήσεις και δεν δόθηκαν. Τι ζητάµε; Να το πάρετε πίσω -εδώ είναι
ο διάλογος για το φορολογικό- να το ενσωµατώσουµε συνολικά
µε τη νοµοθεσία και να λύσουµε µια και καλή το ζήτηµα αυτό, το
οποίο είναι γάγγραινα για τα έσοδα του δηµοσίου και προσβολή
για την κοινωνία, για τη µεγάλη φοροδιαφυγή που αναπτύσσεται
σ’ αυτό το κοµµάτι.
Παρατήρηση δεύτερη: Το ζήτηµα το οποίο αφορά τον αποσπασµατικό και πρόχειρο τρόπο µε τον οποίο εισάγεται στο νοµοσχέδιο το ζήτηµα των αντικειµενικών κριτηρίων. Και κοιτάξτε
το οξύµωρο σχήµα. Ενώ ως ιδέα, ως σύλληψη η Νέα Δηµοκρατία
το ενσωµατώνει στις προτάσεις της, λέµε πολύ απλά µην την
φέρνετε αυτή τη διάταξη, η οποία τι ζητάει; Ζητάει λευκή επιταγή
ο Υπουργός των Οικονοµικών, κάπου στο απώτερο µέλλον να
βγάλει µια υπουργική απόφαση, για την οποία δεν γνωρίζουµε
ούτε τις προθέσεις του ούτε το τι θα περιλαµβάνει, για ένα ζή-
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τηµα, το οποίο αφορά πάνω από ένα εκατοµµύριο µικροεπαγγελµατίες. Και το φέρνει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο µε ένα πολύ πρόχειρο τρόπο, αβασάνιστο -θα έλεγα- που ούτε εξηγεί. Και εµείς
τι λέµε; Τραβήξτε το πίσω και φέρτε το στη συζήτηση για το φορολογικό νοµοσχέδιο. Και είµαστε έτοιµοι να την κάνουµε την
κουβέντα, γιατί και αυτή περίπου έρχεται στις δικές µας σκέψεις
και απόψεις.
Το πιο παράδοξο είναι ότι στην επιτροπή, στη συγκεκριµένη
συζήτηση, είπαµε ότι αυτό προσκρούει και στο άρθρο 78 του
Συντάγµατος, παράγραφος 4. Και σήµερα η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής για το συγκεκριµένο άρθρο καταλήγει στο ίδιο
θέµα.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Εµείς κάνουµε την Αντιπολίτευση
ή εσείς το φέρνετε πολύ πρόχειρο και έχετε την εντύπωση ότι
ακόµα µπορείτε να νοµοθετείτε έτσι όπως είχατε µάθει να νοµοθετείτε;
Το άλλο ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, αφορά µία τροπολογία που
µόλις τώρα καταθέσατε. Έχω την εντύπωση –και συγγνώµη, αν
δεν το κατάλαβα καλά, γιατί πριν λίγο την καταθέσατε- ότι αφορά
την επιτροπή που επιλύει τις φορολογικές διαφορές και βάλατε
ένα όριο των 50.000 ευρώ.
Παρεµπιπτόντως να σας πω το εξής: Εµείς έχουµε µια άλλη
προσέγγιση. Συµφωνούµε στη φορολογική διαιτησία, την οποία
ψηφίσαµε ως άρθρο όταν ήρθε στη Βουλή, έχουµε όµως την
άποψη ότι αυτός ο πολυκατακερµατισµός των επιτροπών στην
επίλυση φορολογικών διαφορών είναι λάθος. Αφού αποφασίσαµε να ενισχύσουµε τη φορολογική διαιτησία, ας το προχωρήσουµε και ας κρατήσουµε µόνο µια αρχή. Προς τι αυτός ο
κατακερµατισµός;
Εµείς και στη συζήτηση αυτή για το εθνικό φορολογικό σχέδιο
θα πούµε την ίδια άποψη, επιτέλους να υπάρξει µόνο µια επιτροπή. Και κάτι ακόµα: ενεργοποιήστε την. Ψηφίσαµε το ν.
3943/2011 από το µήνα Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, που δηµιουργήθηκε η φορολογική επιτροπή της διαιτησίας και δεν έχει
ενεργοποιηθεί ακόµα. Αυτές είναι στρεβλώσεις που πρέπει να
διορθωθούν.
Μάλιστα, εµείς δεν έχουµε καµµία αντίρρηση σε ζητήµατα που
βλέπουµε ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση, να την κάνουµε την
σύγκληση, να συµβάλουµε δηµιουργικά. Και το κάνουµε συνεχώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κοιτάξτε, όµως, µια που συζητάµε πάλι για υπουργικές αποφάσεις σε σχέση µε τα αντικειµενικά κριτήρια, ζητάτε τη λευκή
επιταγή για µια υπουργική απόφαση που δεν ξέρουµε πότε θα
εκδοθεί, πότε θα έρθει, τι θα περικλείει. Και για ζητήµατα τα
οποία αυτή τη στιγµή προκαλούν την κοινωνία και έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα στα δηµόσια έσοδα όπως, παραδείγµατος
χάριν, η απώλεια των εσόδων από το λαθρεµπόριο, σας λέω,
κύριε Υπουργέ -το είπαµε και στην Επιτροπή- ότι υπάρχει νοµοθεσία ήδη από το 2009 και µόλις πριν από µια βδοµάδα και
επειδή αποτέλεσε θέµα σε κεντρικό ειδησεογραφικό κανάλι, υπέγραψε ο Υπουργός µετά από τριάµισι χρόνια την αναγκαία
υπουργική απόφαση.
Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να σοβαρευτούµε όσον αφορά
το νοµοθετικό έργο και κάπου να συνειδητοποιήσετε ότι η Νέα
Δηµοκρατία δεν πρόκειται να δέχεται διατάξεις νοµοθετικού περιεχοµένου όταν είναι πρόχειρες και όταν αποτελούν πρόβληµα
συνολικά στο νοµοθετικό έργο.
Μπήκε και ένα θέµα που έθεσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Βορίδης. Θέλω να σας πω ότι µία από τις κεντρικές συµφωνίες της
Νέας Δηµοκρατίας για το ζήτηµα της σύντµησης του χρόνου της
απελευθέρωσης του συγκεκριµένου µεταφορικού έργου ήταν να
µην επιτρέπουµε να δίνεται µεταφορικό έργο σε τρίτη χώρα.
Ήταν κορυφαίο ζήτηµα της διαπραγµάτευσης της Νέας Δηµοκρατίας. Για να γνωρίζει εδώ η Βουλή, αν µία ευρωπαϊκή χώρα
δεν έχει τέτοια διάταξη, εγώ περιµένω, όπως πιστεύω και πάρα
πολλοί συνάδελφοι Βουλευτές, πειστικές εξηγήσεις από τον
κύριο Υπουργό, γιατί έφερε την τροπολογία βάσει της οποίας,
ενώ είχαµε κλείσει ερµητικά την πόρτα αυτής της διάταξης και
ενώ εναρµονιζόµασταν µε το Κοινοτικό Δίκαιο µε τις χώρες της
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Ευρώπης, έρχεται τώρα και την ανοίγει, µε την έννοια ότι µπορεί
να κάνουµε διακρατικές συµφωνίες.
Εγώ πιστεύω στις καλές προθέσεις του Υπουργού, αλλά µέχρι
το τέλος της διαδικασίας, επειδή αυτό το άρθρο αφορά το ζήτηµα του µεταφορικού έργου στη χώρα µας, που είναι ένα σηµαντικό και πολύ σοβαρό κοµµάτι, θα πρέπει να δοθούν πειστικές
εξηγήσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρούτση.
Το λόγο έχει η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων κ. Διαµαντοπούλου, για πέντε λεπτά.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα να ενηµερώσω το Σώµα για τη µία τροπολογία που
έχει κατατεθεί και περιέχει τέσσερις παραγράφους.
Η πρώτη παράγραφος αφορά την απονοµή του βαθµού α’
στους σχολικούς συµβούλους στη διάρκεια κατά την οποία είναι
σχολικοί σύµβουλοι. Οι σχολικοί σύµβουλοι είναι ένα πολύ µικρός
αριθµός. Επί εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων εκπαιδευτικών είναι
επτακόσιοι. Παίζουν έναν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο. Επιλέγονται µε πάρα πολύ δύσκολες και αντικειµενικές διαδικασίες. Η θητεία τους είναι τέσσερα χρόνια και κατά τη διάρκεια της θητείας
τους αξιολογούν σχολεία, αξιολογούν εκπαιδευτικούς και συµµετέχουν σε όργανα, τα οποία επιλέγουν τα στελέχη. Είναι ίσως
από τους πιο βασικούς θεσµούς στην εκπαίδευση, γι’ αυτό και
παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στα σχολεία. Ο καθένας έχει την
ευθύνη κατά µέσο όρο είκοσι πέντε σχολείων και διακοσίων πενήντα εκπαιδευτικών, γι’ αυτό είναι σηµαντικό και συµβολικά
αλλά και επί της ουσίας να έχουν το βαθµό α’ κατά τη διάρκεια
της επιλογής τους.
Η δεύτερη παράγραφος αφορά την ενίσχυση µε κίνητρα του
χρόνου παραµονής των νεοδιοριζόµενων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Με την πρότασή µας δίνεται η δυνατότητα για τέσσερα χρόνια -στην περίπτωση που µένουν τρία ή τέσσερα χρόνια- να
έχουν έναν πολύ σηµαντικό αριθµό µορίων, ώστε να έχουν ένα
κίνητρο να παραµένουν σε περιοχές, οι οποίες είναι αποµακρυσµένες ή για τις οποίες δεν υπάρχει ζήτηση. Ο ελάχιστος χρόνος
υποχρεωτικής παραµονής γίνεται δύο χρόνια.
Η τρίτη παράγραφος αφορά τα θέµατα της ΑΔΙΠ. Η ΑΔΙΠ είναι
η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στα πανεπιστήµια.
Μετά το νέο νόµο έχουµε παραίτηση του προέδρου της ΑΔΙΠ.
Αυτή τη στιγµή «τρέχει» η διεθνής προκήρυξη για την επιλογή
του νέου προέδρου, κάτι που θα έλθει και στη Βουλή. Η διάταξη
αυτή είναι µεταβατική και λέει ότι κατά την περίοδο που παραιτείται, και δεν υπάρχει πρόεδρος, χρέη προέδρου επιτελεί το αρχαιότερο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΔΙΠ.
Τέλος, η τέταρτη παράγραφος αφορά τον Οργανισµό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων. Ο ιδρυτικός νόµος είναι του 1993 και
σύµφωνα µε το νόµο η σύνθεση του Συµβουλίου και η σύνθεση
του Οργανισµού αυτού αφορά και το δηµόσιο, αλλά και ιδιωτικά
ιδρύµατα και οργανισµούς. Σύµφωνα µε το υπάρχον θεσµικό
πλαίσιο, για να διαλυθεί πρέπει να υπάρχει αδυναµία εκπλήρωσης των σκοπών του, αλλά να υπάρχει και συµφωνία όλων των
συµβαλλοµένων. Είναι πολλά χρόνια που ο οργανισµός αυτός
δεν µπορεί να επιτελέσει τα καθήκοντά του, αλλά επειδή δεν
µπορεί να επιτευχθεί η συµφωνία αυτή µεταξύ του δηµοσίου και
των ιδιωτικών φορέων, δίνουµε τη δυνατότητα να προχωρήσουµε σε οµαλή διάλυση του Οργανισµού όταν αποδεικνύεται η
µη εφαρµογή και η µη εκπλήρωση των καθηκόντων του, ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας ενός εκάστου των συµβαλλοµένων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Διαµαντοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Παραστατίδης, Βουλευτής Κιλκίς του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πολυνοµοσχέδιο αυτό συ-
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ζητάµε διάφορες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής πολιτικής επί της αρχής
και των άρθρων. Περιληπτικά θα πω ότι στο παρόν νοµοσχέδιο
περιλαµβάνονται θέµατα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα. Εξάλλου είναι και προϋπόθεση για τη νέα δανειακή σύµβαση. Μ’ αυτό το νοµοσχέδιο
ρυθµίζονται θέµατα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης και άλλων.
Θα ήθελα όµως να πω ότι είναι κοινή πεποίθηση όλων µας ότι
το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι πολίτες και η
χώρα δεν έχει προηγούµενο στη µεταπολιτευτική ιστορία. Η οικονοµική και κοινωνική εξαθλίωση σχεδόν του µισού πληθυσµού
της χώρας δεν αµφισβητείται πλέον από κανέναν. Το ηθικό των
πολιτών, που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε δηµιουργική προσπάθεια, καταρρέει µε ραγδαίους ρυθµούς, ιδιαίτερα δε των
νέων και αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός πως η όποια φιλοδοξία τους εξαντλείται στη σκέψη για µετανάστευση στο εξωτερικό, αφού δεν βλέπουν καµµία προοπτική επιβίωσης στην ίδια
τους τη χώρα.
Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνω το ρόλο ορισµένων
µέσων µαζικής ενηµέρωσης ο οποίος είναι καθοριστικός, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επιδείνωση της ήδη επιβαρυµένης οικονοµικής κατάστασης. Με καθηµερινές τροµοκρατικές µεγαλοστοµίες και πολλές αναλήθειες καταβάλλουν προσπάθεια να
ελέγξουν και να δροµολογήσουν τις πολιτικές εξελίξεις ώστε να
τις καταστήσουν ευάλωτες στη διαπλοκή, εξυπηρετώντας συντεχνιακά και επιχειρηµατικά συµφέροντα. Ακόµα και σε περίοδο
κρίσης, όπως αυτή που βιώνουµε, να είστε βέβαιοι πως προσπαθούν να πάρουν κι όχι να συνεισφέρουν δίνοντας, γιατί αυτό έµαθαν να κάνουν όλα τα χρόνια.
Κύριοι συνάδελφοι, από την έως τώρα συµπεριφορά της Ευρώπης φαίνεται ότι τη βιωσιµότητα της οικονοµίας µας την εξαρτούν κυρίως από τις µειώσεις µισθών και συντάξεων και κυρίως
από τις περικοπές των δηµοσίων επενδύσεων, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες
της χώρας µας. Η πολιτική αυτή θεωρείται βέβαιο πως είναι υποταγµένη στο εθνικιστικό οικονοµικό πρόγραµµα της κ. Μέρκελ
και οδηγεί αποδεδειγµένα σε αδιέξοδο.
Μήπως τώρα πια θα έπρεπε πραγµατικά να αρχίσουµε να αλλάζουµε συµπεριφορά; Μήπως ήλθε η ώρα να αντιδράσουµε ως
έθνος πλέον σ’ αυτού του είδους την αντιµετώπιση, αφού είναι
προφανές πως παίζονται παιχνίδια στην πλάτη της χώρας, που
επιχειρούν να δοκιµάσουν τις αντοχές µιας κοινωνίας και ενός
ολόκληρου λαού; Αυτό το λέω διότι δεν γνωρίζουµε ποιες θα
είναι στη συνέχεια οι προθέσεις της τρόικας και µέχρι πού µπορούν να φτάσουν.
Κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών. Δεν υπάρχει πιο ευχάριστο συναίσθηµα για ένα Βουλευτή
του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το να πει ένα υπερήφανο «όχι»
σ’ ένα νοµοσχέδιο του οποίου η ψήφιση θα επιβαρύνει σηµαντικά
κυρίως τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, να πει «όχι» σ’ ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει σκληρά και άδικα µέτρα. Ο Βουλευτής αυτός όµως, συναισθανόµενος την κατάσταση της χώρας,
ξεπερνώντας ακόµα κάθε ηθικό και ιδεολογικό φραγµό, καλείται
να συµφωνήσει και να πει «ναι» σε µια πολιτική που οδηγεί δυστυχώς σε αντιλαϊκά µέτρα. Είναι η ίδια αυτή πολιτική που µας
επέβαλε η τρόικα και η οποία οδήγησε την οικονοµία σε µια παρατεταµένη ύφεση, σε τροµακτικά ποσοστά ανεργίας, σε περικοπές µισθών και συντάξεων, σε κλείσιµο χιλιάδων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και βέβαια, στην υπερφορολόγηση µε την επιβολή
διαφόρων έµµεσων και άµεσων φόρων, χωρίς τελικά να έχουµε
θεαµατικά αποτελέσµατα.
Και όµως, υποχρεωνόµαστε κατά κάποιο τρόπο να δεχθούµε
αυτήν την πολιτική, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούµε ως έθνος
στο χάος και την καταστροφή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτέλους θα πρέπει τα κόµµατα και οι
διάφοροι πολιτικοί σχηµατισµοί να πάψουν να χρησιµοποιούν την
έννοια πατρίδα προκείµενου να δικαιολογήσουν την πολιτική
τους ανεπάρκεια και αναποτελεσµατικότητα. Δυστυχώς, αποδει-
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κνύεται πως ο πολιτικός κόσµος δεν στάθηκε, σε δύσκολες στιγµές για τη χώρα, στο ύψος των περιστάσεων.
Αλήθεια, πώς µπορεί κανείς να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά
της Νέας Δηµοκρατίας που ασκεί αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, στην οποία συµµετέχει και υποτίθεται ότι στηρίζει; Ο πολιτικός κόσµος δεν µπόρεσε να αντιληφθεί ότι η κρίση δεν
αντιµετωπίζεται µόνο µε σκέψεις και θεωρίες, ιδιαίτερα σε µια
περίοδο όπου δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως βιώνουµε την εισβολή ενός νέου οικονοµικού φασισµού, εκείνου των αγορών και
των οίκων αξιολόγησης.
Αυτό έγινε πιο έντονο από τη στιγµή που αποφασίστηκε από
τις αγορές η µετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από
την πραγµατική οικονοµία όπου τα κέρδη είχαν περιοριστεί σηµαντικά, στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, µε στόχο πάντα την εξασφάλιση εύκολου και γρήγορου κέρδους.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µέσα σε αυτό το κλίµα θα µπορούσε µάλιστα κάποιος να θέσει
τα ερωτήµατα: Και τώρα τι κάνουµε; Σε τι µπορούµε να ελπίζουµε από εδώ και µπρος ως λαός και ως χώρα; Πώς µπορούµε
να πιστέψουµε στις όποιες δυνατότητές µας για τη βελτίωση της
σηµερινής κατάστασης;
Κατ’ αρχάς, αυτό που πρέπει να κάνουµε σίγουρα είναι να σοβαρευτούµε και να αντιµετωπίσουµε ως λαός και ως έθνος ενωµένοι τη σηµερινή κρίση. Θα πρέπει να πείσουµε την κοινωνία
πως η κρίση απαιτεί µεταρρυθµίσεις, απαιτεί ρήξεις και τοµές.
Πάνω απ’ όλα, απαιτεί κοινωνική συναίνεση η οποία για να
υπάρξει, θα πρέπει να γίνει σωστή ενηµέρωση και να ειπωθεί όλη
η αλήθεια. Θα πρέπει να πούµε στο λαό εκ των προτέρων τις συνέπειες που θα υποστεί, προκείµενου η χώρα να παραµείνει στην
Ευρωζώνη. Θα πρέπει να του πούµε ότι είναι αλήθεια πως οι πολιτικές εξουσίες ποτέ δεν είπαν τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
πως ακόµα και σήµερα ορισµένοι συνεχίζουν να λαϊκίζουν τάζοντας και «χαϊδεύοντας αυτιά».
Θα πρέπει να τους πούµε πως υπό αυτές τις συνθήκες και συγκυρίες που βρισκόµαστε, κανένα κόµµα και καµµία πολιτική πρόταση δεν µπορεί να µας βγάλει από αυτή τη δύσκολη θέση, δίχως
αυτές τις συνέπειες που υφίσταται η κοινωνία σήµερα.
Οι λύσεις που προτείνονται κατά καιρούς από διάφορους,
µόνο θεωρητικές και όχι πρακτικές εφαρµογές µπορούν να
έχουν. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι από εδώ και στο εξής η ζωή
µας θα είναι λιτή και πιο δύσκολη. Επίσης, θα πρέπει να κάνουµε
σαφές πως τα προηγούµενα µοντέλα ανάπτυξης έχουν τελειώσει
και από εδώ και στο εξής χωρίς συλλογική προσπάθεια, χωρίς
περισσότερη παραγωγή και χωρίς έµπνευση και καινοτόµες πρωτοβουλίες δεν πρόκειται να έχουµε ανάπτυξη και προκοπή.
Τέλος, κλείνοντας, πρέπει να πείσουµε πως η κρίση µπορεί να
οδηγήσει σε θετικές παραγωγικές και αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες, διότι οι πολίτες, συναισθανόµενοι τις δυσκολίες της
ζωής επανακαθορίζουν τις προτεραιότητές τους, ενισχύοντας
µάλιστα την αυτοπεποίθησή τους για µια καλύτερη προοπτική
αναδηµιουργίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόδωρο Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε
έναν βαρύγδουπο τίτλο: «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν
την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015». Γενικότερα, µε την κουβέντα που έγινε
το τελευταίο διάστηµα και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
θα περίµενε κανείς ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα έδινε λύσεις σε
κάποια µεγάλα θέµατα, που απασχολούν και την πατρίδα, αλλά
και τους πολίτες.
Δυστυχώς, όµως, διαπιστώνουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί µια συρραφή εκκρεµοτήτων διαφόρων Υπουργείων που
ήρθαν σαν ενιαίο νοµοσχέδιο, χαρακτηρίστηκε πολυνοµοσχέδιο,
εφευρέθηκε και ένας βαρύγδουπος τίτλος για να µπορέσουµε
ουσιαστικά µε επείγουσες διαδικασίες να περάσουµε κάποιες
ρυθµίσεις.
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Προσπαθούµε αυτό το διάστηµα και στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια να καταλάβουµε ακριβώς τη σκοπιµότητα αυτού του
νοµοθετήµατος. Καταθέτουµε ερωτήσεις, αλλά πραγµατικά σε
αρκετά θέµατα, κατά τη γνώµη µας σηµαντικά, δεν παίρνουµε
απαντήσεις.
Βεβαίως, εδώ πρέπει να εξηγήσουµε κάτι που ακούστηκε από
όλους τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας. Είπαµε ότι η
Νέα Δηµοκρατία στηρίζει αυτή την Κυβέρνηση για συγκεκριµένους όµως στόχους και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Πρέπει, οι συνάδελφοι Βουλευτές που είναι Υπουργοί σε αυτήν
την Κυβέρνηση τώρα, να κατανοήσουν ότι δεν δόθηκε καµία
λευκή εξουσιοδότηση στην ουσιαστικά Κυβέρνηση Παπανδρέου
µε µικρές αλλαγές, να συνεχίσει να νοµοθετεί µε τον ίδιο τρόπο.
Θα πρέπει εδώ να γίνει πιο ουσιαστικός διάλογος, εάν θέλει
τη συµφωνία και των άλλων κοµµάτων που στηρίζουν αυτήν την
Κυβέρνηση, αλλά και των κοµµάτων εκείνων που δεν τη στηρίζουν. Δεν µιλήσαµε γενικά και αόριστα για κάποια συνεργασία.
Πρέπει να γίνουµε πολύ συγκεκριµένοι, γιατί λέµε πολύ συγκεκριµένα και υπεύθυνα πράγµατα στους πολίτες.
Γι’ αυτό και σε αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και σε άλλα, ασφαλώς και θα καταψηφίσουµε αρκετά άρθρα, δηλαδή τα άρθρα
εκείνα µε τα οποία δεν συµφωνούµε. Κυρίως, θα καταψηφίσουµε
τα άρθρα εκείνα που φαινοµενικά αντιγράφουν την πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας, ουσιαστικά όµως αποτελούν ένα κακέκτυπο.
Για παράδειγµα, θα πω το άρθρο για τα αντικειµενικά κριτήρια.
Είναι γνωστή η θέση της Νέας Δηµοκρατίας. Εδώ, όµως, ο τρόπος µε τον οποίο έρχεται, ουσιαστικά απαξιώνει ένα σωστό
µέτρο που η Νέα Δηµοκρατία το έχει πει εδώ και αρκετούς
µήνες και είναι όπλο για τη διακυβέρνηση της επόµενης µέρας.
Εδώ δεν µπορούµε να νοµοθετούµε γενικά και αόριστα και κυρίως οι Βουλευτές να δίνουµε λευκή επιταγή, µια λευκή εξουσιοδότηση και να περιµένουµε τις υπουργικές αποφάσεις που θα
βγάλει το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, το οποίο ουσιαστικά είναι το ίδιο και χθες και σήµερα και θα επικαλεστεί ότι
έχει τη σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου και µάλιστα των τριών
κοµµάτων. Εµείς τέτοια λευκή εξουσιοδότηση δεν µπορούµε να
δώσουµε.
Γι’ αυτό είπαµε η συγκεκριµένη ρύθµιση να αποσυρθεί, να
έρθει ολοκληρωµένα σε επόµενη φάση, να ξέρουµε τι περιλαµβάνει και κυρίως να ξέρουµε τι ψηφίζουµε χωρίς αστερίσκους
και χωρίς υπογραµµίσεις.
Έχουµε ακόµη το άρθρο 13 µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές.
Το είπαµε κύριοι Υπουργοί και στην επιτροπή. Τα δυόµισι χρόνια
περίπου, που είστε Κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει
ο έλεγχος, η επεξεργασία των φακέλων ενδοοµιλικών σχέσεων
τεκµηρίωσης τιµών, εκτός από έναν.
Σήµερα βρήκατε το εµπόδιο, λέει, για να ανακοινώσετε –άκουσον, άκουσον και µάλιστα µήπως εµείς δεν θέλουµε να ακουστούν τα πρόστιµα- ότι πρέπει να µειώσουµε τα πρόστιµα αυτών
που κατέθεσαν εκπρόθεσµα τους φακέλους. Τι σχέση έχει το ένα
µε το άλλο; Εµείς σας µιλάµε για την ουσία και εσείς πιάσατε µια
παρονυχίδα.
Και για να αντιστρέψω εγώ τα υπονοούµενά σας, γιατί σας
έπιασε τόσος πόνος γι’ αυτούς που κατέθεσαν εκπρόθεσµα τους
φακέλους; Φοβηθήκατε µήπως πάρουν υψηλά πρόστιµα; Ας πάρουν. Εν γνώσει τους κατέθεσαν εκπρόθεσµα. Ήταν υποχρεωµένοι να έχουν έτοιµους τους φακέλους τεκµηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών και όταν κληθούν εντός µηνός, να τους καταθέσουν. Δεν είναι µεγάλο το διάστηµα του ενός µήνα και θέλετε εσείς, εάν είναι εκπρόθεσµοι, να τους λυπηθείτε και να
µειώσετε το πρόστιµο;
Εµείς λέµε, λοιπόν, να µην το µειώσετε. Είναι υποχρεωµένοι
να έχουν τους φακέλους έτοιµους και ανά πάσα στιγµή να τους
προσκοµίζουν.
Βεβαίως, υπάρχει ένα πολιτικό ζήτηµα µε εσάς. Πρέπει να µας
πείτε γιατί τα δυόµισι χρόνια που είστε Κυβέρνηση και που ουσιαστικά ισχύει ο νόµος –αυτός που ψηφίστηκε επί Νέας Δηµοκρατίας λίγο πριν φύγει από την κυβέρνηση- ελέγχθηκε µόνο
ένας φάκελος. Δεν υπάρχουν προβλήµατα στην αγορά; Δεν γνωρίζετε ότι σας έχει ξεφύγει εντελώς ο έλεγχος; Δεν διαβάζετε
εφηµερίδες;
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Επειδή αυτή την ώρα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέµατα και
δεν µπορεί να ιεραρχηθεί το θέµα της ακρίβειας στους πολίτες,
γιατί έχουν τόσα να αντιµετωπίσουν, νοµίζετε ότι τα πάτε καλά;
Απώλεια ελέγχου υπάρχει. Έλεγχοι µάλλον δεν γίνονται πουθενά
και εσείς νοµίζετε, επειδή δεν υπάρχουν αντιδράσεις, ότι κάνετε
το χρέος σας. Ε, δεν το κάνετε, λοιπόν.
Επειδή µιλήσαµε νωρίτερα µε προχειρότητα, θα σας πω, κύριοι Υπουργοί, ότι έχω εδώ την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, η οποία
αποφασίζει την αποδοχή έγκρισης σχετικά µε την πώληση των
περίφηµων αεροπλάνων. Έστω και αν απεσύρθη, εγώ θα σας το
πω, για να δείτε την προχειρότητα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στο σχέδιο νόµου, όπου λέτε «26». Κυρώνεται νοµοθετικά η υπ’ αριθµ. 198 από 23-12-2011 απόφαση της
διϋπουργικής και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ίδια θέση µε αριθµό Η’ λέτε «κυρώνεται η υπ’ αριθµ.
198» -ίδιος αριθµός, ίδια ηµεροµηνία- «απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σύµφωνα µε την οποία η δωδεκάµηνη προθεσµία εγκατάστασης των
παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αρχίζει από την έκδοση
των σχετικών κανονιστικών πράξεων».
Ξέρετε, λοιπόν, τι φέρνετε; Εάν αυτό δεν είναι λάθος, θα έλεγα
ότι υποκρύπτει σκοπιµότητα. Θέλατε, δηλαδή, άλλα να έχει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και άλλα να έχει το νοµοσχέδιο;
Και πρέπει να παρακολουθούµε εµείς µέσα σε αυτές τις συνοπτικές διαδικασίες τι υποκρύπτεται, πού, κάθε στιγµή; Βεβαίως,
δεν µπορούµε να το παρακολουθούµε.
Θέλω ακόµη να πω στο λίγο χρόνο που έχω ότι µιλήσαµε για
τις συγχωνεύσεις. Και εµείς εδώ, από το Βήµα της Βουλής, οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, η Νέα Δηµοκρατία στο σύνολό της, ξέρετε ότι έχουµε θετική θέση για τις συγχωνεύσεις.
Όµως, εξαρτάται και από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται. Εσείς,
αφού καθυστερήσατε αρκετούς µήνες, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έρχεστε σήµερα όπως-όπως και συγχωνεύετε πράγµατα
που δεν ταιριάζουν µεταξύ τους, δηµιουργώντας τεράστιες αδικίες και πάρα πολλές απορίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σας είπαµε, για παράδειγµα, ότι ενοποιείται το ΕΤΕΑΝ µε τον
ΕΟΜΜΕΧ. Οι εργαζόµενοι του ΕΟΜΜΕΧ πηγαίνουν στο Υπουργείο και οι αρµοδιότητες πηγαίνουν στο νέο φορέα. Αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν! Είπαµε εµείς «πάρτε το πίσω, να γίνει η
συγχώνευση και να έχουµε δύο φορείς: έναν φορέα που θα πιστοποιεί και θα περιλάβει όλες εκείνες τις εταιρείες που έδιναν
πιστοποίηση µέχρι σήµερα και έναν φορέα µοναδικό, που θα
είναι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και θα ασχολείται µε όλα
τα θέµατά τους, από τη χρηµατοδότηση µέχρι την ενηµέρωση,
µέχρι τα προγράµµατα, µέχρι οτιδήποτε, µέχρι το ΚΕΠ -που είπατε και είναι σωστό- την ενηµέρωση, δηλαδή, των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, που θα αναλαµβάνει συνολικά την ενηµέρωση των
επιχειρηµατιών. Μόνο έτσι θα δείξετε το ενδιαφέρον σας.
Αλλιώς, το να λέµε εδώ πέρα ότι οι µικροµεσαίοι είναι η σπονδυλική στήλη της οικονοµίας και της πατρίδας µας είναι θεωρία.
Η πράξη είναι αν σεβαστούµε έναν ενιαίο φορέα, µε αρµοδιότητες και ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών. Αυτό πρέπει να κάνετε και αυτό πρέπει να κάνουµε και αυτό περιµένουν οι πολίτες.
Οτιδήποτε άλλο θα έλεγα, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι πρόχειρο, δηµιουργεί
υποψίες και µας δίνει, βεβαίως, τη δυνατότητα, όπως είπα ξεκινώντας, πολλά άρθρα του νοµοσχεδίου αυτού να µην τα ψηφίσουµε. Και θα είναι µία πρακτική την οποία θα κάνουµε και σε
επόµενα νοµοσχέδια, γιατί πράγµατι εµείς έχουµε ξεκάθαρη
θέση για το πώς συµµετέχουµε και κυρίως για το πώς στηρίζουµε αυτή την Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιο Βλάχο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
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λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα ήθελα να ενηµερώσω τον προλαλήσαντα συνάδελφο, αλλά και όλους τους συναδέλφους ότι
πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, µε τη συµµετοχή Υπουργών όλων των κοµµάτων που
µετέχουν στην Κυβέρνηση, ειδική σύσκεψη για το νοµοθετικό
έργο, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και για όλα τα νοµοσχέδια
που θα ακολουθήσουν. Η οµόφωνη κυβερνητική απόφαση και η
προσωπική δέσµευση του Πρωθυπουργού είναι πως θεωρεί ζήτηµα εµπιστοσύνης την υπερψήφιση των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Πρέπει δε να σας πω ότι το νοµοσχέδιο αυτό έχει συζητηθεί
αναλυτικά και έχει εγκριθεί οµόφωνα από το Υπουργικό Συµβούλιο. Χαρακτηριστικό δε παράδειγµα είναι η κύρωση της απόφασης της διϋπουργικής επιτροπής για τα αεροσκάφη της
Ολυµπιακής, την ιστορία για τα οποία θα την πούµε κάποια
στιγµή, αν επιµένετε.
Αποφασίσαµε, λοιπόν και πάλι σήµερα στη διυπουργική αυτή
σύσκεψη πως θα κυρωθεί η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής. Απεσύρθη, γιατί δεν ήταν έτοιµη η ελληνική µετάφραση της
σύµβασης.
Αυτά, γιατί είδα, κύριε Βλάχο, ότι πήρατε µεγάλη φόρα, λέγοντας: «Δεν θα ψηφίσουµε τα άρθρα, έτσι θα µετέχουµε». Ή µετέχετε ή δεν µετέχετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τα έχετε µπερδέψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βλάχο, σας
παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα αναλάβετε την ευθύνη της πολιτικής σας συµµετοχής στη διαχείριση του εθνικού προβλήµατος. Αυτό το παιγνίδι του µέσα-έξω, της αντιπολιτευόµενης
Συµπολίτευσης και της συµπολιτευόµενης Αντιπολίτευσης δεν
θα συνεχιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, κύριε Χατζηδάκη, δεν έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι πρόβληµά σας. Δεν είναι δικό µας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Πρόβληµά µου;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόβληµα της Κυβέρνησης,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εννοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι, σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω µία ανακοίνωση
προς το Σώµα.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Μέτρα για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις». Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ζήτησε το λόγο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις ο Αναπληρωτής
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι είναι κατά παρέκκλιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Χατζηδάκη,
δεν γίνεται. Δεν έχετε το λόγο καθόλου. Σας παρακαλώ. Όταν
έρθει η ώρα. Δεν ακούγεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δώστε του το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν είναι έτσι,
κύριε Υπουργέ.
Σας παρακαλώ! Είστε εισηγητής, δεν έχετε το λόγο, µίλησε ο
κύριος Υπουργός. Προχωρούµε µε τον κ. Ξυνίδη.
Ορίστε, κύριε Ξυνίδη, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το
λόγο, προκειµένου να καταθέσω περαιτέρω τροποποιήσεις-συµπληρώσεις και σε συνέχεια της πρωινής τοποθετήσεως-οµιλίας
µου σε σχέση µε τους εργαζόµενους ΔΕ και ΥΕ του ΕΟΜΜΕΧ
και τις δυνατότητες που δίνουµε µε συµπλήρωση που καταθέτουµε στο σχετικό άρθρο 17, να τοποθετηθούν σε φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Ανάπτυξης πέραν του ΕΤΕΑΝ.
Επίσης, υπάρχει και µία δεύτερη που αφορά τις άδειες στις
λαϊκές αγορές και έχει να κάνει µε προσαρµογή σε παρατήρηση
που µας έγινε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση µε
την εφαρµογή της οδηγίας. Είναι βελτιωτική διατύπωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κατατεθούν στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Καταθέτω τις τροποποιήσεις, για να µοιραστούν στους συναδέλφους, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο
πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Δηµήτριος Σιούφας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µε αφήσετε για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συγγνώµη, αλλά µε
ποια διαδικασία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αφήστε τον να µιλήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά µου ασκείτε
έλεγχο επί της διαδικασίας. Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δεν ήταν προσωπικό το ζήτηµα.
Θα µιλήσει ο κ. Σιούφας, ο οποίος έχει αµέσως το λόγο και ως
µέλος της παράταξής σας, µπορεί να το καλύψει, φαντάζοµαι.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιούφα, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Σας ζητεί το λόγο για να µιλήσει για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο ζήτηµα;
Συγγνώµη, αλλά δεν είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Είναι
εισηγητής. Για ποιο θέµα; Έκανε µία παρέµβαση ο κύριος
Υπουργός…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Σας ζητώ επί προσωπικού το
λόγο. Σας καλύπτει αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε το
λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ο κύριος Υπουργός προηγουµένως παραβίασε ανοιχτές θύρες ως προ τη διάθεση της
Νέας Δηµοκρατίας να έχει µία θετική συνεισφορά. Από τη δική
µας πλευρά, θέλουµε, τιµώντας το ρόλο µας ως Βουλευτές, να
βελτιώσουµε τα άρθρα του νοµοσχεδίου. Αυτό, άλλωστε, κάνουν
και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει µία σειρά από ενστάσεις
και από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ.
Καταθέτουµε, λοιπόν, τις παρατηρήσεις µας -σας τις καταθέσαµε και γραπτώς- και είπα προηγουµένως, κύριε Υπουργέ, ότι,
εάν µας πείσετε ότι έχετε κάποιο επιχείρηµα, το οποίο εµείς δεν
έχουµε φανταστεί, δεν έχουµε κανένα λόγο δογµατικά να επιµείνουµε. Όµως, από εκεί και πέρα, υποθέτω ότι και εσείς ή ο κ. Παπαϊωάννου ή ο κ. Βορίδης ή οποιοσδήποτε συνάδελφός σας δεν
έχετε κανένα λόγο δογµατικά να επιµείνετε σε κάποιες ενστάσεις
όπου θα αποδεικνύεται ενδεχοµένως από το διάλογο ότι έχουµε
δίκιο.
Συµφωνούµε, στηρίζουµε την Κυβέρνηση Παπαδήµου, καταλαβαίνουµε απολύτως την κρισιµότητα των στιγµών, αλλά δεν
µπορούµε να ακυρώσουµε και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Αυτό είναι όλο και είµαι βέβαιος ότι και εσείς συµφωνείτε απολύτως. Και έχουµε όλο τον καιρό µε αµοιβαίες υποχωρήσεις και
αµοιβαίες εξηγήσεις –αν θέλετε, αν υπάρχουν πράγµατα, τα
οποία δεν έχουν αντιµετωπιστεί στις σωστές τους διαστάσειςνα υπάρξουν συγκλίσεις. Αυτή είναι όλη η συζήτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Χατζηδάκη, εκτιµώ πολύ το
συναινετικό σας ύφος και τη διάθεσή σας.
Απλώς, θέλω να καταλάβετε το εξής: Εγώ δεν είµαι Υπουργός
του ΠΑΣΟΚ. Εγώ είµαι Υπουργός της Κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου και είµαι και Υπουργός σας. Όσο είµαι Υπουργός του
ΠΑΣΟΚ, είµαι και Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, πρέπει να
σας πω.
Αγωνίζοµαι µέρες τώρα να λύσω προβλήµατα, τα οποία αφορούν Υπουργεία, που διευθύνουν συνάδελφοι εκλεκτοί, προερχόµενοι από το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Θα παρατηρήσατε
ότι η τροπολογία που εισήχθη σήµερα αφορά σε πολύ µεγάλο
βαθµό θέµα των Υπουργείων Εξωτερικών και του Υπουργείου
Αµύνης. Αυτό ήθελε πολύ κόπο από το Υπουργείο Οικονοµικών,
από το επιτελείο µου και από εµένα.
Αγωνιζόµαστε, λοιπόν, να λύσουµε προβλήµατα του τόπου.
Κάνουµε µία προσπάθεια εθνική. Εδώ δεν είµαστε για να δούµε
συσχετισµούς δυνάµεων µεταξύ κοµµάτων ή µεταξύ προσώπων.
Αυτό το νόηµα είχε και η σηµερινή παρέµβαση του Πρωθυπουρ-
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γού.
Θα έλεγα, για να διευκολύνουµε τα πράγµατα και για να διαφυλάξουµε το κλίµα, επειδή µόλις τελείωσε και µία πολύ κρίσιµη,
πολύωρη συνάντηση που είχαµε στο Μέγαρο Μαξίµου, η επίσηµη ανακοίνωση είναι ότι επανελήφθησαν οι συζητήσεις µεταξύ
της ελληνικής Κυβέρνηση και του IIF και αυτές θα συνεχιστούν
αύριο.
Επειδή, λοιπόν, συνέβη αυτό και επειδή αύριο επίκειται η συνάντηση του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας µε τον Πρωθυπουργό και ευρύτερη συνεννόηση των αρχηγών των κοµµάτων,
ας κρατήσουµε χαµηλούς τους τόνους τώρα. Νοµίζω ότι κάναµε
το µεσηµέρι µία επισκόπηση όλων των διατάξεων και των εκκρεµοτήτων επί τη βάσει και του εγγράφου που µου είχατε δώσει,
αντίγραφο του οποίου έδωσα στον κ. Αβραµόπουλο, για να είναι
ενήµερος και για να ενηµερώσει και να συζητήσει και µαζί σας,
πράγµα που έγινε και νοµίζω ότι όλα θα λυθούν, αρκεί να αντιλαµβανόµαστε ποιος είναι ο σκοπός µας. Ο σκοπός µας δεν είναι
να µετατρέψουµε την Κυβέρνηση σε πεδίο αντιδικίας των Κοµµάτων, αλλά σε όργανο συνεργασίας και συναντίληψης υπέρ του
έθνους. Εντάξει; Αυτό είναι.
Χειροκροτείστε! Ήταν η στιγµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Σας είδα διστακτικούς, γι’ αυτό το είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε ,
κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Τώρα, βέβαια, κατά παραγγελίαν χειροκρότηµα δεν είθισται, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις.
Κύριε Αντιπρόεδρε, σαφέστατα η Νέα Δηµοκρατία πρέπει να
υπηρετήσει και το θεσµικό ρόλο του κόµµατος της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Αυτό είναι η µία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι ότι
αύριο είναι η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών µε τον Πρωθυπουργό. Είναι µια προσπάθεια πολλών εβδοµάδων για να καταλήξουµε.
Θα ήθελα να πω προς όλη την Αίθουσα το εξής: ό,τι διατυπώνεται εδώ καταγράφεται και αυξάνει µε τον τρόπο του το επιτόκιο
στο PSI.
Έχετε υπ’ όψιν σας ότι µας κατηγορούν ότι δεν έχουµε συνοχή
στην Κυβέρνηση; Διαβάστε τι γράφουν οι εφηµερίδες, τι έλεγαν
προχθές οι «New York Times» και τι αντίκτυπο είχε αυτό.
Άρα, επειδή είναι µία εθνική προσπάθεια, κανένας δεν θα βάλει
από εµάς κάτι στην «τσέπη», ας είµαστε λίγο προσεκτικοί να µη
δίνουµε αφορµές σ’ αυτό το πράγµα. Το ίδιο θα πονέσει και το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία κι εµάς και όλους τους άλλους.
Πιστεύω να µην ταλαιπωρηθεί η Ελλάδα. Είµαστε σε ένα εξαιρετικό µεταίχµιο.
Άρα και εν αναµονή -αν θέλετε- της αυριανής ηµέρας, που
είναι η κυρίαρχη ηµέρα για τη δηµοκρατία, η κυρίαρχη ηµέρα για
την Ελλάδα, ας µπούµε µέσα εκεί να βρούµε εκείνο τον κοινό
τόπο, που θα δώσει το µήνυµα προς όλους αυτούς στις διαπραγµατεύσεις για το PSI ότι η Ελλάδα είναι, επιτέλους, «µία γροθιά»,
ότι βρήκαµε τρόπο και τόπο συνεννόησης και, ταυτοχρόνως, να
µπορέσουµε όλοι µαζί µε αυτήν την οµαδικότητα να αντιµετωπίσουµε τα κελεύσµατα της τρόικας, να µπορέσουµε να πούµε:
αυτό δεν γίνεται, αυτό µπορούµε, αυτό, όχι. Αυτό πάµε να πετύχουµε αύριο!
Άρα, δεν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος σήµερα για θέµατα που, εν
πάση περιπτώσει, µπορούµε να τα διαµορφώσουµε µέσα εις τη
λογική επεξεργασία των πραγµάτων, να υπονοµεύσουµε αυτήν
την προσπάθεια που θα κάνουν αύριο οι τρεις αρχηγοί. Είµαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαµβάνονται ότι αύριο είναι µία εξαιρετική,
µία σηµαντική ηµέρα για τον τόπο.
Απλώς, θα έλεγα να είµαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί. Σέβοµαι το θεσµικό σας ρόλο. Σε αυτό δεν χωράει καµµία αµφιβολία.
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Πρέπει να πείτε ορισµένα πράγµατα και να ακουστούν ορισµένα
πράγµατα. Όµως, τουλάχιστον αυτή η ηµέρα, ας µην είναι µία
ηµέρα eve of destruction.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρατζαφέρη, Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Δηµήτριος
Σιούφας.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήσαµε όλη τη συζήτηση που έγινε πριν από λίγο και την
τοποθέτηση, την οποία έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός επί των Οικονοµικών, ο κ. Βενιζέλος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ )
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι µε αυτήν τη λογική, από τη µέρα
που αποφάσισε το Υπουργικό Συµβούλιο κάτι, δεν έχουµε κανένα
λόγο ύπαρξης πλέον εµείς εδώ. Δεν έχουµε απολύτως κανένα
λόγο ύπαρξης κανένας από εµάς και οι υπόλοιποι διακόσιοι πενήντα στην Αίθουσα, πλην των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, να τοποθετούµεθα, να προτείνουµε βελτιώσεις, να κάνουµε
κριτική και στη συνέχεια να ψηφίζουµε. Δεν µπορώ να καταλάβω
την αντίληψη αυτή επειδή συνεφώνησαν τα µέλη του Υπουργικού
Συµβουλίου ότι η Αίθουσα αυτή και οι Βουλευτές θα πρέπει να
είναι άφωνοι.
Τι ζητούµε, λοιπόν; Perpetuum silentium, (διαρκής σιωπή);
Αυτή είναι η αντίληψη για τη δηµοκρατία και για τη λειτουργία
του Κοινοβουλίου; Όλοι αντιλαµβανόµαστε την κρισιµότητα των
στιγµών που περνάει η πατρίδα µας. Όλοι αντιλαµβανόµαστε τις
συζητήσεις, οι οποίες γίνονται αυτήν την στιγµή, τόσο για το
θέµα των οµολόγων, όσο και για τη δανειακή σύµβαση. Γι’ αυτό
δώσαµε ψήφο εµπιστοσύνης σ’ αυτήν την Κυβέρνηση. Αλλά, οι
ρυθµίσεις, όταν έρχονται εδώ για να ψηφιστούν, πρέπει να έχουν
και τη θέση του καθενός Βουλευτή που, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, τοποθετείται µε την άποψη την οποία έχει. Δεν µπορώ να
την καταλάβω αυτήν την αντίληψη. Αλλιώς, ας πούµε ότι επί δεκαπέντε ηµέρες η Βουλή κλείνει µέχρι να συµφωνήσει η Κυβέρνηση και µετά να έλθουµε εδώ για να συζητήσουµε τα πράγµατα.
Δεν την αντιλαµβάνοµαι αυτήν την αντίληψη. Και θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι επί τριάντα χρόνια που θητεύω σ’ αυτήν την
Αίθουσα είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτήν την αντίληψη, οι
Βουλευτές από όλες τις πλευρές να µην έχουν τη δυνατότητα να
τοποθετηθούν επί των ρυθµίσεων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Και να µας µαλώνουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Εδώ οι Βουλευτές ξέρουν τι πρέπει να πράξουν και πώς να τοποθετηθούν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για τα κόµµατα, όχι για τους
Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Κεγκέρογλου, νοµίζω ότι έγινε
αντιληπτό αυτό το οποίο ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κύριε Σιούφα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Νοµίζω ότι πολλές φορές έχετε κάνει
χρήση και ως κυβερνητικός Βουλευτής, αλλά και τώρα και ως
Υπουργός, τοποθετούµενος απέναντι σε κάποια ρύθµιση, µε την
πρόθεση να την κάνετε καλύτερη ή να την κατακρίνετε ή να την
καταψηφίσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνεχίστε, κύριε Σιούφα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συµφωνούµε για τους Βουλευτές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Χαίροµαι ιδιαίτερα που συµφωνείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγµατικά ο πιο δύσκολος χειµώνας που περνάει η πατρίδα µας στη µεταπολιτευτική
περίοδο. Παρά τα αλλεπάλληλα µέτρα, τα αλλεπάλληλα νοµοθετήµατα, χρέος και έλλειµµα συνεχίζουν να αυξάνονται, την ίδια
στιγµή που επιδεινώνονται όλοι οι άλλοι βασικοί οικονοµικοί δείκτες.
Παρά τα συνεχή φορολογικά µέτρα, το έλλειµµα του 2011 θα
κινηθεί στα επίπεδα του 2010. Η βιοµηχανική παραγωγή και
όγκος της εµπορικής δραστηριότητας µειώνονται συνεχώς. Οι
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δηµόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις συρρικνώνονται και οι επιχειρήσεις, κυρίως, οι µικροµεσαίες, υποφέρουν από την έλλειψη
ρευστότητας, σε συνδυασµό µε τη µείωση της ζήτησης και την
παρατεταµένη φορολογική επιδροµή, µε αποτέλεσµα να αποτελούν ένα εκρηκτικό µείγµα που επιτείνει τα αδιέξοδα.
Προπάντων, αυτό που είναι το ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι δεν
καταφέραµε µέχρι σήµερα να δηµιουργηθεί µία ψυχολογία ανάτασης, ψυχολογία επανεκκίνησης, αισιοδοξίας και µε θετικό
τρόπο να δει η κοινωνία, οι επιχειρήσεις, η επιχειρηµατική κοινότητα, όλοι µας, ότι τα πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν στις µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η πατρίδα µας. Γι’ αυτό, η δανειακή σύµβαση, την οποία θα υπογράψει η Κυβέρνηση οφείλει να περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο, το
οποίο να αναφέρεται στα αναπτυξιακά µέτρα, που θα συνοδεύουν τη δανειακή σύµβαση και συνεπώς τις υποχρεώσεις της
χώρας και των εταίρων µας δανειστών για το πώς θα βοηθηθεί η
ανάπτυξη της χώρας. Διότι, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, κανένας
από τους στόχους δεν µπορεί να επιτευχθεί.
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι και οι επόµενες εβδοµάδες είναι
κρίσιµες για τη χώρα και για την εθνική µας υπόσταση. Εξίσου
κρίσιµες, όµως, θα είναι και για την πορεία της Ευρώπης και για
το µέλλον του σύγχρονου ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Τα πρόσφατα γεγονότα µε την υποβάθµιση της Γαλλίας και οχτώ άλλων
χωρών στην Ευρωζώνη έστειλαν ισχυρό µήνυµα προς όλες τις
πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µύθος του άτρωτου Βορρά και του αδύνατου Νότου καταρρίφθηκε. Τα θεµέλια
του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος τρίζουν επικίνδυνα, καθώς
έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις µε την τρόικα για τη νέα δανειακή σύµβαση.
Επαναλαµβάνω ότι δεν µπορεί µε λάθη να διορθωθούν λάθη.
Η νέα δανειακή σύµβαση πρέπει να περιέχει –επιµένω σε αυτόειδικό κεφάλαιο για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές στην οικονοµία και αξιόπιστες προβλέψεις για τη ρευστότητα
στην αγορά και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Η σχέση µας και οι διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα δεν µπορεί να είναι ούτε «ναι» σε όλα ούτε «όχι» σε όλα. Η χώρα δικαιούται την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτή άλλωστε είναι και η βάση
της ίδρυσής της. Και βεβαίως, εµείς έχουµε υποχρεώσεις. Προέχει, όµως, να υιοθετηθούν πολιτικές που να οδηγούν στην ανάπτυξη. Πάνω απ’ όλα, είναι ανάγκη να αλλάξει και το κλίµα και η
ψυχολογία. Η οικονοµία είναι πάνω απ’ όλα. Για να αλλάξει,
όµως, η χώρα και το κλίµα σε αυτή πρέπει να πείσουµε την κοινωνία ότι αυτό, το οποίο βιώνει έχει ηµεροµηνία λήξεως και ότι
µπορεί να οδηγήσει µε συλλογική δράση στην ανάπτυξη.
Έρχοµαι τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νοµοσχέδιο,
το οποίο συζητούµε και σε µια σειρά από ρυθµίσεις, τις οποίες
αυτό περιλαµβάνει. Θα αναφερθώ στα θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε την πολιτική των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων
όπου εδώ γίνεται πραγµατικότητα αυτό που έχω πει και άλλη
φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα, ότι «η περίπλοκος περιπλοκή περιεπλάκη δια περιπλόκων περιπλεγµένων περιπλοκών». Και δεν αναφέροµαι µόνο στην κατάργηση του ΙΓΜΕ, για να αναφέρω ένα
παράδειγµα. Την ώρα που προσπαθούµε να αναπτύξουµε το φυσικό πλούτο της πατρίδος µας, καταργούµε το µοναδικό φορέα
µε την εµπειρία, την οποία έχει και την τεχνογνωσία. Πώς θα γίνει
αυτό το πράγµα; Πού οδηγεί αυτή η αντίληψη;
Έρχοµαι τώρα στον οργανισµό για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τον ΕΟΜΜΕΧ. Κύριε, Υπουργέ, και µόνο η διαδροµή που
παρακολουθεί κανείς από τις 3 Νοεµβρίου µέχρι σήµερα γύρω
από αυτό το θέµα, δείχνει ένα πολύ απλό πράγµα, όπως και για
τις καταργήσεις των θυγατρικών εταιριών: Έχετε κάνει κάποια
µελέτη για τις ρυθµίσεις, τις οποίες κάνετε, που βεβαίως, είναι
τόσο περίπλοκες; Και θα είναι κάποιος άλλος αυτός, ο οποίος θα
εφαρµόσει αυτά, για να πραγµατοποιηθούν οι ρυθµίσεις που
έχετε φέρει. Καταργείτε ένα φορέα. Στέλνετε το προσωπικό του
σε ένα άλλο φορέα και από εκεί θα τον στείλετε κάπου αλλού και
τις αρµοδιότητες τις παίρνει η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.
Ποιος θα κάνει πράξη όλα αυτά τα πράγµατα; Μέχρι πριν από
λίγο καιρό προτείνατε εδώ οι πέντε εταιρίες να γίνουν µια κάτω
από το ΕΛΚΕΔΕ. Τώρα τις θέτετε όλες υπό εκκαθάριση. Την ίδια
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ώρα παίρνετε από τον ΕΛΟΤ το κοµµάτι, το οποίο αφορά την πιστοποίηση και το πηγαίνετε στην ΕΒΕΤΑΜ. Να σας θυµίσω λίγο
ότι το 2003 και το 2004 είχατε βγάλει την ΕΒΕΤΑΜ, για να πωληθεί και µε πολύ αγώνα µαταίωσα αυτόν το διαγωνισµό και συνεπώς δεν αποκρατικοποιήθηκε η ΕΒΕΤΑΜ. Και σήµερα βάζετε τις
άλλες δύο εταιρίες –και καλά κάνετε- µαζί. Παίρνετε από τον
ΕΛΟΤ που έχει αυτό το σήµα, τη διεθνή αξιοπιστία και την αναγνώριση και τη δίνετε στην ΕΒΕΤΑΜ; Γιατί το κάνετε αυτό; Ένας
λόγος είναι αυτός. Δεν µας πείσατε µε τα επιχειρήµατά σας. Η
Νέα Δηµοκρατία έκανε πρόταση, για να δηµιουργηθεί ένας φορέας µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που να έχει, τόσο τη χρηµατοδότηση, όσο και όλα τα άλλα ζητήµατα, µαζί µε τις κλαδικές
πολιτικές, ώστε να απεµπλακεί το Υπουργείο. Άλλωστε, εδώ µας
λέει ο κ. Ρέππας και ο κ. Ρόβλιας ότι πάµε να κάνουµε µια επιτελική κυβέρνηση, όχι να της δώσουµε εκτελεστικές αρµοδιότητες
όπως κάνετε τώρα µε όλα αυτά τα ζητήµατα.
Δεν µπορώ να καταλάβω, τι έχετε πάθει µε αυτό το µπροςπίσω. Σήµερα καταργούµε, αύριο συνιστούµε. Άκουσα τον
Υπουργό σας, τον κ. Χρυσοχοΐδη να λέει προχθές ότι πρόκειται
να καταργήσει τη Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης και τη
Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Δεν µπορείτε να κάνετε κάτι άλλο και ειδικά γι’ αυτά τα δυο θέµατα, τα
οποία έχουν ειδικό συµβολισµό, αυτές οι δυο Γενικές Γραµµατείες για τις οποίες ένα διάστηµα είχατε και την ευθύνη στη Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης; Γιατί κάνετε όλα αυτά τα
πράγµατα; Δεν το αντιλαµβάνεστε;
Να εξετάσετε και να δείτε όλη αυτή τη λογική, γιατί έχετε αποτύχει και δεν µπορείτε να µαζέψετε τα πράγµατα. Οι περισσότερες ρυθµίσεις τις οποίες έχετε σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι
τροποποιήσεις άλλων ρυθµίσεων που ψηφίσατε πριν από ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Το ίδια συµβαίνουν, επίσης και µε τους δικηγόρους. Προχωρήστε σε µια συνεννόηση µαζί τους. Σας ετέθησαν απόψεις εδώ.
Άκουσα, τον Υπουργό, τον κ. Παπαϊωάννου. Απελευθέρωση δεν
σηµαίνει ασυδοσία. Απελευθέρωση σηµαίνει κανόνες τέτοιοι, οι
οποίοι να είναι ίδιοι µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και µε
µια περίοδο προσαρµογής.
Κυριολεκτικά τα χάνω όταν βλέπω αυτά που γίνονται µε όλα
αυτά τα θέµατα τα πρωτοποριακά, όπως το e-government, που
αφήσατε επί ενάµισι χρόνο την Κυβέρνηση χωρίς γενικούς γραµµατείς, χωρίς διοικητές, αφού οι προηγούµενοι είχαν παραιτηθεί
και τόσα άλλα θέµατα. Αυτό δεν σας οδηγεί στο να έχετε µια αντίληψη ότι κάπου δεν τα σκέπτεστε σωστά τα πράγµατα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, αµέσως, κύριε Πρόεδρε.
Το ίδιο πράγµα έγινε και µε την εφεδρεία. Αναφέροµαι στους
δικαστικούς υπαλλήλους όπου φέρνετε µια ρύθµιση –και σωστά
κάνετε- και αυτοί που επρόκειτο να τεθούν σε εφεδρεία δεν θα
τεθούν. Τι γίνεται µε όλους αυτούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να
υποβάλουν παραίτηση για να αποφύγουν το µέτρο της εφεδρείας; Να λοιπόν, γιατί πολλές φορές πράγµατα, τα οποία δεν
µελετώνται σωστά καταλήγουν στο να δηµιουργούν µεγαλύτερα
προβλήµατα από εκείνα, τα οποία πρόκειται να λύσουν.
Η άποψή µου, Υπουργέ, κύριε Ξυνίδη, είναι να ξαναδείτε τις
παρατηρήσεις που σας έχουν γίνει, ώστε να µπορέσετε αύριο
όταν θα συζητηθούν τα συγκεκριµένα άρθρα να δώσετε κάποιες
απαντήσεις και να κάνετε πιο απλές τις ρυθµίσεις, µε τέτοιο
τρόπο ώστε πραγµατικά να υπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Σιούφα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Για πόσο χρόνο, κύριε Πρωτόπαπα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Επί πολύ ολίγον, κύριε Πρόεδρε.
Για ενάµισι λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα ήθελα να οικονοµήσετε όλοι το χρόνο. Κάνω γνωστό στο Σώµα ότι έχουµε πλέον
των σαράντα συναδέλφων εγγεγραµµένων, για να µιλήσουν σε
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αυτήν την ενότητα. Γι’ αυτό και προς τους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους και προς τους Υπουργούς κάνω έκκληση, παράκληση να είναι πολύ σύντοµοι και οικονόµοι στο χρόνο τους.
Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα µπορούσαµε πάντως, κύριε
Πρόεδρε, να ακούµε τους συναδέλφους…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Να
µειώσουµε το χρόνο στα πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν το µειώνω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα µπορούσαµε εναλλακτικά,
όποιος συνάδελφος θέλει να µιλήσει γενικότερα για τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε όλο το σεβασµό και την εκτίµηση στον τέως Πρόεδρο της Βουλής, θέλω να
πω ότι δεν είναι σωστό το ότι ειπώθηκε από κάποια πλευρά από
εµάς, ότι δεν µπορούν οι Βουλευτές να µιλήσουν ή εν πάση περιπτώσει ότι επιχειρείται να φιµωθούν κατά τον οποιοδήποτε
τρόπο.
Είναι άλλο ο Βουλευτής που παίρνει θέση -και κατά το Σύνταγµα έχει πλήρως το δικαίωµα και κατά τη συνείδησή του- και
επισηµαίνει ορισµένα πράγµατα -και πιθανώς να διαφοροποιείται
και από την επίσηµη γραµµή του κόµµατος κάποιος που το κρίνει
απαραίτητο- και είναι άλλο η επίσηµη γραµµή του κόµµατος, η
οποία παρουσιάζεται από τον εισηγητή του κόµµατος, ιδιαίτερα
σε ορισµένα θέµατα τα οποία είναι γνωστό ότι αποτελούν υποχρεώσεις της χώρας σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για τη χώρα
και την κοινωνία.
Δεν µπορεί λοιπόν, να ψηφίζει ένα κόµµα ένα νοµοσχέδιο και
τα συγκεκριµένα άρθρα στο Υπουργικό Συµβούλιο, να αποτελούν αυτά τα άρθρα υποχρεώσεις της χώρας σε µια πολύ κρίσιµη στιγµή τη µέρα που είναι εδώ η τρόικα, τη µέρα που
συζητείται το PSI και εν συνεχεία το ίδιο κόµµα –το κόµµα, κύριε
Πρόεδρε, όχι ο Βουλευτής- να έρχεται εδώ, να κάνει ότι δεν ξέρει
τι ψήφισαν οι δυο αντιπρόεδροί του στο Υπουργικό Συµβούλιο
και µε την επίσηµη γραµµή του να αµφισβητεί ή να καταψηφίζει
άρθρα τέτοιας σηµασίας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι µακριά από
κάθε έννοια ευθύνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, καλύτερα να µη
δώσουµε συνέχεια. Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, παρακαλώ πάρα
πολύ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Πρόεδρε, δεν
χρειάζεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Νόµιζα ότι θα µου δώσετε την άδεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν σας έδωσα το
λόγο. Δεν χρειάζεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μπορώ να έχω το λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αφού επιµένετε, ορίστε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, προφανώς δεν θα
ήσαστε µέσα στην Αίθουσα για να ακούσετε αυτά τα οποία είπε
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και δεν ήσασταν µέσα στην Αίθουσα. Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, επιτρέψτε µου να πω κάτι. Έχει το δικαίωµα η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί να κάνουν τροποποιήσεις εδώ, τις
οποίες δεν τις είχαν µέσα στο Υπουργικό Συµβούλιο και δεν
έχουν τη δυνατότητα οι Βουλευτές να παρέµβουν και να ζητήσουν τροποποιήσεις;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν είπα «οι Βουλευτές».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Με συγχωρείτε. Ο εισηγητής µας
ήταν σαφής και συγκεκριµένος. Έβαλε αστερίσκους για παρατήρηση και επισήµανση και για διόρθωση. Αυτό είναι το σωστό.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι λέω και
πώς το λέω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αν είναι έτσι να το συζητήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Σιούφα.
Παρακαλείται ο κ. Σπύρος Χαλβατζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να λάβει το
λόγο.
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Πόσο χρόνο χρειάζεστε, κύριε Χαλβατζή;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κανονικά το χρόνο µου, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν µίλησα και το πρωί. Βέβαια, δεν θα τα αθροίσουµε
τώρα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρούµε ότι
συνολικά το πολυνοµοσχέδιο αποτελεί έναν ακόµα κρίκο της
αλυσίδας αυτής της αντιλαϊκής αντεργατικής λαίλαπας. Βεβαίως, εκτός από τη γενική του φιλοσοφία, αυτό το νοµοσχέδιο,
περιλαµβάνει άρθρα απαράδεκτα, προσβλητικά για την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων, ληστρικά από την άποψη της ουσίας των
πραγµάτων, όπως το άρθρο 24. Αυτά τα άρθρα τα ανέλυσε ο εισηγητής µας µε επάρκεια.
Κάποια στιγµή, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σταµατήσει όλη
αυτή η υποκρισία για τα περί σωτηρίας του έθνους και της πατρίδας. Τα µέτρα που έχετε πάρει, αυτά που προετοιµάζετε, σταθερά και αταλάντευτα κινούνται στην ίδια γραµµή, στην
παραπέρα ενίσχυση του µεγάλου κεφαλαίου συνολικά και ειδικότερα για τη διείσδυση µονοπωλιακών και άλλων επιχειρήσεων,
παραδείγµατος χάριν στις µεταφορές και στο χώρο των δικηγόρων, αλλά και σε δραστηριότητες που µέχρι πριν λίγο καιρό ανήκαν στο δηµόσιο. Υπάρχουν υπηρεσίες και δραστηριότητες που
καταργούνται ή ιδιωτικοποιούνται και άλλες που, αργά ή γρήγορα, θα περάσουν και θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Και βέβαια,
η φοροεπιδροµή, η φορολεηλασία των εργαζοµένων, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουµένων συνεχίζεται.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ το πρωί και το απόγευµα χρησιµοποίησε µελοδραµατικούς τόνους, όµως, οι πράξεις, τα έργα σας
καταδικάζουν, κατακρεουργούν την εργατική τάξη, τα πιο πλατιά
λαϊκά στρώµατα. Την ίδια ώρα όλοι µαζί κατατροµοκρατείτε τους
εργαζόµενους. Κινδυνολογείτε θέλοντας να περάσετε τη φοβία
ότι δεν θα πληρωθούν µισθοί και συντάξεις, δεν θα υπάρχουν
χρήµατα για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και βεβαίως ταυτόχρονα µιλάτε για συλλογικό συµφέρον.
Μέχρι σήµερα έχετε κατακρεουργήσει µισθούς και συντάξεις,
καταργήσατε επιδόµατα, περικόψατε δαπάνες για την υγεία και
την πρόνοια. Σήµερα, τα δηµόσια νοσοκοµεία σχεδόν όλα βρίσκονται σε προεµφραγµατική κατάσταση και µερικά από αυτά
είναι ήδη στο έµφραγµα µε τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό, σε φάρµακα και άλλα υλικά.
Θελήσατε να δώσετε την εντύπωση ότι έργο της Κυβέρνησης
είναι η σωτηρία των εργαζοµένων. Μα, τόσο µεγάλη υποκρισία
και νοµίζετε ότι θα κοροϊδέψετε αυτούς που υφίστανται τις καταστροφικές συνέπειες της αντεργατικής πολιτικής σας;
Το έχουµε δηλώσει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο και θα
το επαναλάβουµε για άλλη µια φορά. Ο ρόλος της συγκυβέρνησης που χαρακτηρίστηκε του µαύρου µετώπου, του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, είναι συγκεκριµένος, να προωθήσει παραπέρα µέτρα και πολιτικές που θα στηρίξουν πιο αποτελεσµατικά τα συµφέροντα και τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου των επιχειρηµατικών οµίλων, των τραπεζών και των εφοπλιστών, στηρίζοντας και ενισχύοντας τη λεγόµενη ανταγωνιστικότητα.
Για να περπατήσουν, όµως, όλα αυτά θα πρέπει να τσακιστούν
ακόµα παραπέρα δικαιώµατα, µισθοί, συντάξεις, επιδόµατα, κοινωνικές παροχές. Γι’ αυτό αγωνιζόµαστε και καλούµε τους εργάτες, όλους τους εργαζόµενους, τους φτωχούς αγρότες, τους
νέους, αυτούς που τους κλείνετε τις πόρτες της ζωής, τους καλούµε µε το µαζικό οργανωµένο, συντονισµένο και ταξικά προσανατολισµένο ενωτικό τους αγώνα να αποτρέψουν την
εφαρµογή αυτών των µέτρων, να µαταιώσουν τη λεγόµενη επιτυχία αυτών των προθέσεων, των επιλογών και των αποφάσεων
της συγκυβέρνησης. Η αποτυχία αυτών των αντεργατικών, αντιλαϊκών µέτρων µπορεί να ανοίξει το δρόµο για τη σωτηρία των
εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων.
Θεωρούµε ότι αυτό που πρέπει να γίνει απόλυτα ξεκάθαρο απ’
όλους τους εργαζόµενους είναι πως η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚΝέας Δηµοκρατίας-ΛΑΟΣ είναι συσπειρωµένη, είναι µπετόν
αρµέ, όταν πρόκειται να αποφασίσει και να υλοποιήσει αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα.
Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στους εργαζόµενους ότι οι δήθεν
διαφοροποιήσεις ή ακόµα και πραγµατικές φραστικές διαφορο-
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ποιήσεις Βουλευτών των ιδίων αυτών κοµµάτων, καθώς και οι κοκοροµαχίες, όπως αυτές του µεσηµεριού, αφορούν σε τριτεύοντα θέµατα. Αφορούν σε διαδικαστικά ζητήµατα, που δεν
έχουν καµµία απολύτως σχέση µε το συµφέρον των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου.
Πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό στους εργαζόµενους ότι τα
τρία κόµµατα συµφωνούν απόλυτα, συναποφασίζουν και στην
Κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων για όλα
τα αντιλαϊκά µέτρα.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν σας τα επιβάλλουν αυτά τα
µέτρα ούτε η τρόικα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση των µονοπωλίων.
Είναι στα δικά σας προγράµµατα. Είναι στη δική σας πολιτική
επιλογή και είναι µία σκληρή ταξική πολιτική που επιδιώκει και
σήµερα, όπως και χθες, να στηρίζει και σε αυτή την περίοδο της
βαθιάς καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, όπως και στην περίοδο της ανάπτυξης, τα συµφέροντα του κεφαλαίου, την κερδοφορία του, τσακίζοντας και στραγγίζοντας τους εργαζοµένους. Αυτό γίνεται ακόµα πιο καθαρό από το γεγονός ότι παρόµοια σκληρά ταξικά µέτρα παίρνονται σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλη την Ευρωζώνη. Όλα αυτά σχετίζονται άµεσα µε την διασφάλιση της κερδοφορίας του µεγάλου
κεφαλαίου.
Γι’ αυτό θεωρούµε ότι συντονισµένος πρέπει να είναι ο ταξικός
αγώνας της εργατικής τάξης, όλων των εργαζόµενων ενάντια
στη συνασπισµένη εξουσία των µονοπωλίων.
Μιλάτε και γράφετε συνεχώς ότι επίκειται η καταστροφή, γιατί
έρχεται η χρεοκοπία. Θέλετε τον κόσµο να σκύψει το κεφάλι, να
µην αγωνίζεται και κινδυνολογείτε, η Κυβέρνηση και τα τρία κόµµατά της που τη στηρίζουν. Υποστηρίζετε ότι αν δεν παρθούν
αυτά τα σκληρά µέτρα, θα χαθεί η χώρα.
Ας µιλήσουµε καθαρά! Σήµερα χρεοκοπούν καθηµερινά πλατιά τµήµατα των εργαζοµένων. Επίσηµα ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο οι άνεργοι. Υπάρχουν πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι που αµείβονται έναντι, µε 150, 200
ή 250 ευρώ το µήνα και δεν πληρώνονται για τη δουλειά τους.
Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολουµένων κλείνουν τις δουλειές τους και βάζουν λουκέτο και αυτοί δεν λογίζονται άνεργοι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τι θα γίνει παραπέρα; Με αυτόν τον ακρωτηριασµό µισθών,
συντάξεων και επιδοµάτων έχετε φτωχύνει τους εργαζόµενους
και µε όλα τα µέτρα που παίρνετε.
Τελικά µε την πολιτική και τις πράξεις σας έχετε χρεοκοπήσει
τον ελληνικό λαό. Το παράδειγµα της επίθεσης που γίνεται απέναντι στους χαλυβουργούς είναι χαρακτηριστικό της συνολικής
επίθεσης της αστικής τάξης. Αλλά και το παράδειγµα του αγώνα
ογδόντα πέντε ηµερών απεργίας, είναι και αυτό συγκλονιστικό
και δείχνει το δρόµο για όλους τους εργαζόµενους.
Όλα αυτά, όπως λέτε, τα κάνετε για να σωθεί η χώρα. Τα κάνετε, για να σωθεί το κεφάλαιο, για να στηριχθεί η λεγόµενη ανταγωνιστικότητά του. Όλα αυτά υποστηρίζετε ότι είναι µονόδροµος. Όχι, µονόδροµος για την εργατική τάξη, για τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα είναι η πάλη, είναι η ρήξη, είναι η ανατροπή
αυτής της αντεργατικής πολιτικής και αυτής της συγκυβέρνησης. Η ενίσχυση της ταξικής κατεύθυνσης του συνδικαλιστικού
κινήµατος είναι το κύριο και βασικό καθήκον όλων των εργαζοµένων της εργατικής τάξης.
Αυτόν τον αγώνα στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας, γιατί πιστεύουµε και είµαστε σίγουροι, είµαστε βέβαιοι γι’ αυτό, ότι µόνο µε την αποδέσµευση
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µόνο η µονοµερής διαγραφή του χρέους µε λαϊκή εξουσία, µπορεί να αποτελεί λύση
για τους εργαζόµενους και για τον ελληνικό λαό.
Σε αυτή την κατεύθυνση καλούµε τους εργαζόµενους να αγωνιστούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Παρακαλείται η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Β’ Θεσσαλο-
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νίκης να λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πολυνοµοσχέδιο αυτό που φέρατε, είναι ένα πολυνοµοσχέδιο σκούπα και πάλι µέσα από διαδικασίες εξπρές, οι οποίες δεν
συνάδουν ούτε µε τον τύπο ούτε µε το πνεύµα του Κανονισµού
της Βουλής, θέλετε να σαρώσετε ό,τι άφησε το προηγούµενο
πολυνοµοσχέδιο, που έγινε πολυνόµος. Θέλετε να έχουµε νέες
συγχωνεύσεις και απολύσεις στο δηµόσιο, επιβολή των καρτέλ
στις µεταφορές, παράδοση της φοροεισπρακτικής λειτουργίας
στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο, ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και µπόνους για τους φοροφυγάδες και τους µεγαλοµερισµατούχους.
Η λίστα είναι ατελείωτη. Τα νοµοθετήµατά σας δεν αντιβαίνουν
µόνο τον Κανονισµό της Βουλής, αλλά κυρίως έρχονται σε αντίθεση µε τις ανάγκες και τα αιτήµατα του ελληνικού λαού. Η ίδια
η Κυβέρνηση της εσωτερικής τρόικας δεν έχει καµµία νοµιµοποίηση από το λαό, πόσο µάλλον τώρα που έρχεται να επιβάλει νόµους που υποθηκεύουν τη χώρα και το µέλλον των εργαζοµένων
για ολόκληρες δεκαετίες.
Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 1. Είχαµε καταθέσει µια τροπολογία
στο παρελθόν, στο νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των εργαζοµένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μια µεγάλη µερίδα
των εργαζοµένων στα ΚΕΠ, αν όχι οι περισσότεροι, είχαν προσληφθεί µε συµβάσεις έργου, δηλαδή µε µπλοκάκι. Αυτούς τους
εργαζόµενους που δούλευαν για λιγότερα από 500 ευρώ, χωρίς
δικαιώµατα, παρόλο που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
όπως έχει κριθεί σε πολλές περιπτώσεις από τα ελληνικά δικαστήρια, τους πετάξατε στο δρόµο. Κάποιοι εργαζόµενοι από αυτούς µονιµοποιήθηκαν µέσω ΑΣΕΠ, αλλά καθώς δούλευαν µε
µπλοκάκι δεν τους αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία. Οι εργαζόµενοι δούλευαν επί χρόνια µε συµβάσεις έργου και σήµερα συνεχίζετε αυτή την αδικία, µην αναγνωρίζοντάς τους την προϋπηρεσία.
Νοµίζουµε ότι θα πρέπει να υπάρξει άµεσα µια νοµοθετική παρέµβαση και το άρθρο 1 να αναφέρεται ρητά, στην προϋπηρεσία
που έχει διανυθεί µε συµβάσεις έργου στα ΚΕΠ, να µπει αυτή
στην τελική µορφή ως προσθήκη, ώστε να τηρείται η επιταγή της
συνταγµατικής αρχής της ισότητας και να αποσαφηνιστεί ότι
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των εργαζοµένων στα ΚΕΠ των
δήµων που έχουν µονιµοποιηθεί µε διαδικασίες ΑΣΕΠ για τη µισθολογική τους εξέλιξη και την βαθµολογική τους κατάταξη.
Το νοµοσχέδιο αποτελεί ένα πλήγµα επιπλέον για τις µικρές
επιχειρήσεις. Συγχωνεύετε τον ΕΟΜΜΕΧ µε την ΕΤΕΑΝ, καταργώντας επί της ουσίας τον πρώτο, πετώντας στο δρόµο τριάντα
εργαζόµενους και φορτώνετε στην ΕΤΕΑΝ ένα βάρος που δεν
µπορεί να το αντέξει.
Πριν από λίγο ο κ. Ξυνίδης έφερε µια τροπολογία, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο σχέδιο νόµου. Εγώ θα αναφερθώ
στην ΕΤΕΑΝ, που χωρίς να αυξάνει τους κύκλους εργασιών της
και άρα τα έσοδά της, βάσει αυτού που µας παρουσιάζετε, αυξάνει κατά 120% το µισθολογικό της κόστος.
Τι είναι αυτό; Δεν είναι µια παγίδα; Δεν είναι εύλογο ότι και
αυτός ο οργανισµός, µε µαθηµατική ακρίβεια, θα καταστεί ζηµιογόνος και προβληµατικός; Και τότε πάλι οι εργαζόµενοι και
της ΕΤΕΑΝ -της νέας- και του ΕΟΜΜΕΧ θα σας φταίνε και θα κάνετε και άλλες περικοπές κι άλλες απολύσεις.
Η συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ και µάλιστα µε αυτούς τους
όρους, η απόλυση ενός µεγάλου µέρους του προσωπικού του,
ανθρώπων έµπειρων που προσφέρουν στις µικρές επιχειρήσεις,
είναι ένα χτύπηµα για τις µικρές επιχειρήσεις και τη χειροτεχνία
σε εποχές που η αποτελεσµατική στήριξή τους, είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη. Από την άλλη θα οδηγήσετε στην ανεργία τους εργαζόµενους της ΕΤΕΑΝ, που είναι η εταιρεία που
δηµιουργήσατε όταν καταργήσατε το ΤΕΜΠΜΕ.
Φέρατε τη νοµοτεχνική αυτή βελτίωση, στην οποία αναφέρετε:
«Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του σχεδίου
νόµου προστίθενται νέα εδάφια ως εξής». Θα φτάσω στο κοµµάτι
που λέει «στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις που θα µεταφέρεται το υπόλοιπο
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προσωπικό του ΕΟΜΜΕΧ σε διάφορους άλλους κλάδους, για
τους οποίους οι ενδιαφερόµενοι να κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα, αυτοί µεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις,
οι οποίες συνιστώνται για το σκοπό αυτό». Όµως παρακάτω τι
λέτε; Λέτε: «Προσωπικό που µεταφέρεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και το οποίο µε βάση τους κανονισµούς λειτουργίας και τα επιχειρησιακά σχέδια των φορέων υποδοχής
κρίνεται ως πλεονάζον τίθεται σε εφεδρεία και εφαρµόζεται το
άρθρο 37 παράγραφος 7 του ν.3986 του 2011».
Άρα, αυτό που κάνετε εδώ -δεν ξεχνάτε βέβαια τις µνηµονιακές δεσµεύσεις- είναι µια νοµοτεχνική διόρθωση και από εκεί και
πέρα ο κάθε φορέας θα δει τι θα κάνει µε το προσωπικό αυτό.
Το νοµοσχέδιο αυτό ανοίγει και το δρόµο για την επιβολή των
αντικειµενικών κριτηρίων στους ελεύθερους επαγγελµατίες και
βέβαια, αύριο και στους αγρότες. Η αρχή της αναλογικότητας
δείχνει το λουκέτο στις µικρές επιχειρήσεις, η αναλογία φορολόγησης γονατίζει τις µικρές επιχειρήσεις και εσείς θεωρείτε ότι
είναι το ίδιο πράγµα η πολυεθνική µε το ψιλικατζίδικο, που φυσικά δεν είναι έτσι. Η φορολογική τους αντιµετώπιση µε τους ίδιους όρους είναι υπέρ των µεγάλων επιχειρήσεων και συνιστά
φοροαφαίµαξη για τους µικρούς. Ωστόσο, για τους µεγαλοµερισµατούχους και για τους φοροφυγάδες επιφυλάσσετε ευνοϊκές
φορολογικές ρυθµίσεις. Την ίδια ώρα που γονατίζετε τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις µικρές επιχειρήσεις, την ίδια ώρα
που έχετε πτωχεύσει τους εργαζόµενους µε τα απανωτά χαράτσια, κάνετε δώρο στους µεγαλοµερισµατούχους, κατεβάζοντας
το φορολογικό συντελεστή των µερισµάτων από 40% στο 25%.
Έρχεστε δηλαδή να εξυπηρετήσετε τους µεγαλοφοροφυγάδες
και αυτούς που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταµεία µε χαριστικές
και ευνοϊκές ρυθµίσεις και αυτοί δεν είναι οι µεροκαµατιάρηδες.
Απελευθερώνετε πλήρως τα φορτηγά για να σώσετε την οικονοµία ή για να τσακίσετε τους ιδιοκτήτες φορτηγών, οι οποίοι
ακόµη χρωστάνε στις τράπεζες τα δάνεια για να πάρουν αυτές
τις άδειες δηµοσίας χρήσης; Εκατοντάδες χιλιάδες πινακίδες
φορτηγών παραδόθηκαν το 2011. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η
απελευθέρωση βοηθά µόνο τις µεγάλες εταιρείες που θα βγουν
στην αγορά, βγάζοντας στην ανεργία τους ιδιοκτήτες φορτηγών
και γνωρίζετε ότι η απελευθέρωση όπως έγινε και στην περίπτωση των ταχυµεταφορών, θα αυξήσει τα τιµολόγια. καθώς θα
δηµιουργηθούν νέα καρτέλ. Απαλλοτριώνετε την περιουσία
αυτών των ανθρώπων «µε το έτσι θέλω» και τους αφήνετε στα
χρέη, δηλαδή µε µία «θηλιά στο λαιµό».
Παρόµοια είναι και η κατάσταση µε την απελευθέρωση του
επαγγέλµατος των δικηγόρων. Στο άρθρο 6 περιλαµβάνονται
διατάξεις που εξοντώνουν τους δικηγόρους και αλλάζουν άρδην
τον τρόπο άσκησης της δικηγορίας προς όφελος των οικονοµικών συµφερόντων των µεγάλων δικηγορικών εταιριών. Θεσπίζεται η ελεύθερη εγκατάσταση υποκαταστηµάτων δικηγορικών
εταιριών σε όλη την επικράτεια, επιτρέπεται η διαφήµιση, γίνεται
παρέµβαση στο πειθαρχικό δίκαιο των συλλόγων και άλλα
πολλά. Θα οδηγήσετε δηλαδή, χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους
δικηγόρους στο κλείσιµο των γραφείων τους και στην ανεργία ή
στην υπηρεσία των µεγάλων γραφείων για ένα µισθό χαρτζιλίκι
της τάξης των 400-500 ευρώ και µιλάµε για επιστήµονες.
Αυτή είναι η απελευθέρωση που περιγράφετε; Η απελευθέρωση των καρτέλ και στο χώρο της δικαιοσύνης µε ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την ίδια τη λειτουργία της δικαιοσύνης, η
οποία µάλιστα θα καταστήσει απαγορευτικό το κόστος για τον
πολίτη, είναι καταστροφική.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Η παρούσα διάταξη ενισχύει αποκλειστικά και µόνο τις µεγάλες δικηγορικές εταιρείες και τις πολυεπαγγελµατικές επιχειρήσεις, που µε ένα ευέλικτο υπαλληλικό δυναµικό από χαµηλόµισθους επιστήµονες θα µπορέσουν να κυριαρχήσουν απόλυτα
στην ελεύθερη αγορά. Στο όνοµα του να µη πτωχεύσει η χώρα,
οδηγείτε όλο το λαό στην εξαθλίωση.
Ως ΣΥΡΙΖΑ έχουµε καταψηφίσει το νοµοσχέδιο επί της αρχής
και ζητάµε συναδέλφους που είναι στην ίδια λογική, να συνυπογράψουµε για ονοµαστική ψηφοφορία στα άρθρα 6, 7, 16 και 17,
ώστε να εκφραστεί εδώ, ο κάθε Βουλευτής και να µην περάσει
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µόνο µε τη δεδηλωµένη των εισηγητών της συγκυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Πριν δώσω το λόγο στην Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας κ.
Αικατερίνη Μπατζελή, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι
έχουν ζητήσει το λόγο τρεις Υπουργοί για συντοµότατες παρεµβάσεις νοµοτεχνικού χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, πρόκειται για
τους κ.κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη, Σωκράτη Ξυνίδη και Πάρη Κουκουλόπουλο.
Αµέσως µετά την κ. Μπατζελή, κύριοι Υπουργοί, θα λάβετε το
λόγο για τις σύντοµες παρεµβάσεις σας.
Κυρία Μπατζελή, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά οι παρεµβάσεις των Υπουργών αποσαφηνίζουν ζητήµατα που µας προβληµατίζουν και νοµίζω ότι µαζί µε την Κυβέρνηση και οι Βουλευτές µπορούν να
τροποποιήσουν ή να εξοµαλύνουν ορισµένες διατάξεις ή να γίνουν κατανοητές τόσο σε µας όσο και στο ευρύτερο κοινό που
µας παρακολουθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στις δύσκολες στιγµές που διανύουµε
είναι καθήκον όλων µας χωρίς υπεκφυγές, µικροπολιτικές και µικροκοµµατικές τακτικές να µην αποστασιοποιούµαστε ευκαιριακά και a la carte από πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν αυτή
τη χώρα, όχι µόνο να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συµφωνίες µε
τους διεθνείς εταίρους, αλλά και για να περάσει δυναµικά στις
µεταρρυθµίσεις των δοµών της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
και αυτή πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών.
Συνεπώς, προς την κατεύθυνση της οµαλής µετάβασης στις
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και στην καλύτερη διαχείρισή τους,
ανοίγει ο διάλογος και ο προβληµατισµός µεταξύ των Βουλευτών
και µεταξύ των Βουλευτών και της Κυβέρνησης.
Αυτό στο οποίο αποσκοπούµε πάνω απ’ όλα είναι τελικά να
αποκτήσουµε ένα σταθερό νοµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν ad hoc ρυθµίσεις, αλλά ρυθµίσεις οι οποίες να είναι
διαφανείς για όλους. Και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο θα έλεγα
ότι µπορεί να υπάρχουν ορισµένες τέτοιες ρυθµίσεις, αλλά πάνω
απ’ όλα θα επιδιώξουµε και θα αναζητήσουµε να έχουµε πλήρη
ενηµέρωση για το επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο πιθανά θα
προκύπτει, έτσι ώστε να δικαιολογούν τις διαδικασίες fast track.
Θα µου επιτρέψετε να µπω σε ορισµένα επιµέρους άρθρα, τα
οποία µας έχουν προβληµατίσει και τα οποία πιστεύω πως µε τις
τοποθετήσεις µας και µε την ευχέρεια των παρεµβάσεων των
ίδιων των Υπουργών θα µπορούν να προσαρµοστούν ή να τροποποιηθούν.
Σχετικά µε το άρθρο 7 παράγραφος 7, βάσει του οποίου προτείνεται στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου να περιέρχονται και νέα ακίνητα, µπορώ να καταλάβω,
αγαπητοί συνάδελφοι, σ’ αυτό το Ταµείο να µην έχει ενταχθεί
όλη η δηµόσια περιουσία. Όµως, αυτό το οποίο θα πρέπει να
αποσαφηνιστεί είναι το αν εννοείται ή προβλέπεται να ενταχθεί
και η ιδιωτική περιουσία που µπορεί να περιέλθει στο δηµόσιο
από τη µη πληρωµή των οφειλών των ιδιωτών προς την εφορία.
Εκτός του ότι πρόκειται περί µιας πολύ ιδιαίτερης και πολύπλοκης διαδικασίας, διότι τίθενται ζητήµατα ξεκαθαρίσµατος του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τίθεται και ένα θέµα αρχής το οποίο
έγκειται στην εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, όταν αυτή περιέλθει στο Ταµείο Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας, χωρίς
να δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης της περιουσίας από τον
ιδιώτη, εφ’ όσον διασφαλίσει και εξοφλήσει τις οφειλές του προς
το δηµόσιο. Συνεπώς, πιστεύω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση
θα πρέπει να ληφθούν ορισµένες διευκρινίσεις.
Όσον αφορά το άρθρο 8, το οποίο επισηµάνθηκε και από άλλους συναδέλφους και συγκεκριµένα όσον αφορά την παράγραφο 1 και 2, γίνεται µια σηµαντική διάκριση µεταξύ των
τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και εθνικής εµβέλειας. Εδώ
θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι όσον αφορά τους περιφερειακούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα ψηφιακής σύγκλισης και εκπέµπουν ψηφιακά προγράµµατα και
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εκποµπές, η αναγνώρισή τους και η επαναξιολόγηση του φακέλου θα µπορεί να γίνει µε γρήγορη διαδικασία από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο, ενώ παράλληλα οι άλλοι περιφερειακοί σταθµοί θα µπορούν να καταθέσουν φάκελο. Σε καµµία
περίπτωση δεν πρέπει οι σταθµοί εθνικής εµβέλειας να διεκδικήσουν δια µέσου αυτής της διαδικασίας µερίσµατα εκποµπών των
περιφερειακών σταθµών. Εδώ, λοιπόν, είναι ένα θέµα το οποίο
θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν η Κυβέρνηση.
Σχετικά µε το άρθρο 11, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εµπορικών εκθέσεων, θα ήθελα να
αναφέρω ότι ο χώρος και τα ακίνητα των εµπορικών εκθέσεων
έχουν περιέλθει στο Ταµείο Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας. Μεταξύ αυτών είναι και η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, η
ΠΕΛ. Πρόσφατα δε, είχε εκδοθεί -και ο κ. Ξυνίδης τη γνωρίζειµια ΚΥΑ, βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα έγκρισης από
την περιφέρεια ή τους δήµους να λάβουν µέρος εκθέσεις και να
δοθούν οι άδειες καταλληλότητας, ανάλογα µε την αιτούµενη
έκταση. Αυτό, όµως, δεν λύνει το ζήτηµα τόσο της ΠΕΛ, αλλά και
γενικά όλων των εµπορικών εκθέσεων. Μάλιστα, τους φτάνει σε
ένα σηµείο να µην µπορούν να έχουν σχέδιο βιωσιµότητας.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι είναι σκόπιµο, πέραν της
τακτοποίησης του θέµατος, που αφορά το ποιος αποφασίζει να
προχωρήσει άµεσα στο να δίνει τις άδειες, να γίνει µια αλλαγή
της κυριότητας της ΠΕΛ µε ενεργό ρόλο του εµπορικού και βιοτεχνικού κόσµου της περιφέρειας, ο οποίος αγωνιά για το µέλλον
του και είναι πρόθυµος να αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες και
προσπάθειες για να ξεπεράσει, µε όσα µέσα και δυνατότητες κατέχει, τις σηµερινές δυσκολίες.
Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην αλλαγή της κυριότητας
της δηµόσιας περιουσίας υπέρ του Ταµείου Αξιοποίησης της Δηµόσιας Περιουσίας, όπως και αυτή των ιαµατικών πηγών πρέπει
να ξεκαθαρίσουν όσο το δυνατόν πιο σύντοµα.
Σχετικά µε τα άρθρα 17, 18, 19, που αφορούν τον ΕΟΜΜΕΧ
και τον ΕΛΟΤ, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για τρία άρθρα, τα
οποία πραγµατικά έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον των συζητήσεων για το λόγο ότι πρόκειται κατ’ αρχάς για συγχώνευση οργανισµών που αποτελεί µια προτεραιότητα των παρεµβάσεων
που πρέπει να γίνουν στο δηµόσιο τοµέα, προκειµένου να υπάρχει οικονοµία κλίµακος και συγκέντρωση υπηρεσιών, µε σκοπό
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη µείωση της γραφειο- κρατίας.
Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., βάσει του οποίου
θα ενισχυθεί η στήριξη και η ρευστότητα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ, όµως, θα µου επιτρέψετε να πω ότι στο πλαίσιο
του ΕΛΟΤ γίνεται και µια προσπάθεια για µια συγκροτηµένη πολιτική, εκείνης του διαχωρισµού της διαπίστευσης, της πιστοποίησης και τυποποίησης, µε στόχο την κατοχύρωση των ελληνικών
προϊόντων και την ενίσχυσή τους στον εξαγωγικό τους προσανατολισµό. Σ’ αυτό το πλέγµα το οποίο, όπως είπα, είναι απαραίτητο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των νέων οργανισµών, η ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και η αξιοκρατική απορρόφηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι στο θέµα του ΕΟΜΜΕΧ και των θυγατρικών του, ο οποίος µέχρι σήµερα έχει αναλάβει την πιστοποίηση των κλαδικών προϊόντων, ώστε να έχουν εµπορικό και
εξαγωγικό προσανατολισµό. Με την πρότασή σας διαπιστώνεται
ένα πρόβληµα, εκείνο της χρησιµοποίησης του εργασιακού εξοπλισµού αυτών των θυγατρικών εταιρειών. Πρόκειται για εξοπλισµό ο οποίος κόστισε πολλά εκατοµµύρια, για εξοπλισµό ο
οποίος, αν γνωρίζω καλά, χρηµατοδοτήθηκε και από δηµόσιους
πόρους.
Στο παρόν σχέδιο νόµου φαίνεται ότι αυτός ο εργασιακός εξοπλισµός πιθανά να µεταφερθεί στη γενική γραµµατεία, πράγµα
το οποίο σηµαίνει ότι µε την πάροδο του χρόνου θα ρευστοποιηθεί, ενώ η νέα εταιρεία πιστοποίησης, η ΕΒΕΤΑΜ, η οποία δεν
κατέχει τον απαραίτητο εξοπλισµό, θα χρειαστεί να αγοράσει νέο
καινούργιο εξοπλισµό, για να µπορεί να πιστοποιεί τα κλαδικά
προϊόντα. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστούν επιπλέον δηµόσιοι
πόροι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λή-
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ξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για το λόγο αυτό –αν µου επιτρέψετε τριάντα δευτερόλεπτα,
κύριε Πρόεδρε- πιστεύω ότι στο άρθρο 16 θα πρέπει να προστεθεί µία νέα παράγραφος, η οποία περίπου να λέει το εξής: Από
τη διαδικασία της εκκαθάρισης εξαιρείται όλος ο εργασιακός
εξοπλισµός, όλων των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ που
λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση, που στη συνέχεια θα µεταβιβαστεί στην εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ, οµοίως µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι οι συγχωνεύσεις οι οποίες
έχουν γίνει στο Υπουργείο είναι ιδιαίτερης σηµασίας και µε την
τροποποίηση για το θέµα της µετακίνησης του ΕΛΟΤ νοµίζω ότι
τείνει προς τη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
Παρακαλείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης, να κάνει τη σύντοµη παρέµβασή του σε χρόνο τριών λεπτών για τις νοµοτεχνικές παρατηρήσεις που θέλει να ανακοινώσει στο Σώµα, οι οποίες να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να µοιραστούν στους κυρίους συναδέλφους.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις συγκεκριµένες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε πολλές απ’ αυτές οι οποίες
είναι καθαρά νοµοτεχνικού, συντακτικού χαρακτήρα, θα έλεγα.
Θα σταθώ σε δύο, όµως.
Η µία αφορά τη συνταγογράφηση από γιατρούς που δεν είναι
συµβεβληµένοι µε τα ταµεία, ωστόσο έχουν πιστοποιηθεί και
µπορούν να συνταγογραφούν. Και γι’ αυτούς θα ισχύει το µέτρο
της αφαίρεσης της δυνατότητας συνταγογράφησης, στην περίπτωση που παραβαίνουν τους όρους συνταγογράφησης που
προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εφαρµόζονται και από τον ΕΟΠΥΥ και από τα άλλα ταµεία.
Η δεύτερη παρατήρηση που θα κάνω, επισήµανση µάλλον,
αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ, για τους οποίους υπάρχει µία καθυστέρηση στην καταβολή υπερωριών και άλλων αποδοχών. Διευκολύνεται µε αυτήν τη ρύθµιση η καταβολή δεδουλευµένων.
Τις καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θέλω όµως, κύριε Πρόεδρε, να κάνω και
ένα σχόλιο µε αφορµή όσα συνέβησαν σήµερα στα γραφεία της
ΓΣΕΒΕΕ.
Σήµερα σε µία άλλη χώρα, στην Πορτογαλία, που αντιµετωπίζει παρόµοια προβλήµατα µε την Ελλάδα, µετά από δεκαεπτά
ώρες διαλόγου της Κυβέρνησης µε τους κοινωνικούς εταίρους
επήλθε συµφωνία για θέµατα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Πορτογαλίας. Αναµένεται σήµερα,
µέχρι αργά το βράδυ, να υπογραφεί η τριµερής αυτή συµφωνία.
Ένα από τα συνδικάτα εκεί –µεγάλο συνδικάτο- διαφώνησε, αποχώρησε κι έκανε συγκέντρωση έξω από το Κοινοβούλιο. Απόλυτα
δηµοκρατικό δικαίωµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τι συνέβη στην Ελλάδα; Σήµερα ξεκινούσε ο κοινωνικός διάλογος και στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ ήταν εκτός από τη ΓΣΕΒΕΕ,
η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΒ, η ΓΕΣΕΕ. Είναι αναφαίρετο δικαίωµα του καθενός να µην συµµετέχει σε ένα διάλογο, αφού δεν τον πιστεύει,
αλλά ποιό δικαίωµα µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει να εισβάλει µία
παράταξη µέσα στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, να προπηλακίζει
όσους ήταν µέσα και να αφαιρέσει το δικαίωµά τους να συζητήσουν;
Σεβόµαστε -κι εγώ τουλάχιστον που προέρχοµαι απ’ αυτούς
τους χώρους σέβοµαι ακόµη περισσότερο- τον αγώνα του κάθε
συνδικάτου, της κάθε παράταξης. Αναρωτιέµαι: όµως, είναι δηµοκρατικό δικαίωµα να εµποδίζεις τους άλλους να συζητήσουν,
επειδή εσύ διαφωνείς µε το διάλογο;
Αναρωτιέµαι, σ’ αυτές τις συνθήκες που βιώνει η χώρα, είναι
πρακτικές που µπορεί να ακολουθούνται να µην αφήνουµε κάποιους να συζητήσουν για πολύ σοβαρά ζητήµατα, που αφορούν
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ανεργία και µια
σειρά άλλα πράγµατα πάρα πολύ σοβαρά που τα έχουµε µπροστά µας, ιδιαίτερα σε µία εβδοµάδα που γίνονται σηµαντικές διαπραγµατεύσεις για κορυφαία θέµατα που αφορούν τη χώρα;
Αναρωτιέµαι, είναι µορφή αγώνα και ποιος τον υιοθετεί -απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους απ’ όλες τις πτέρυγες- να
µπαίνεις µέσα σε ένα χώρο που κάποιοι συζητούν και να τους εµποδίζεις να συζητήσουν;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Παρακαλείται ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Αναπληρωτής Υπουρ-
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γός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να λάβει το
λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές, επίσης, παρατηρήσεις.
Ισχύει και για εσάς ό,τι είπα στον κ. Κουτρουµάνη, κύριε
Υπουργέ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα είµαι συντοµότατος,
κύριε Πρόεδρε.
Η νοµοτεχνική συµπλήρωση αφορά το άρθρο 6, τις ρυθµίσεις
επειγόντων θεµάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην παράγραφο 1 –την αναφέρω
για τα Πρακτικά, θα δοθεί και γραπτά- στο 1γ της περίπτωση 8
του άρθρου 19, όπως περιγράφεται εκεί που λέει ότι «κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης προς συνταξιοδοτική
διαθεσιµότητα οι υπάλληλοι των γραµµατειών των δικαστηρίων
και εισαγγελιών» τίθενται τρεις λέξεις «του Ελεγκτικού Συνεδρίου» -αυτό είναι που έχει παραληφθεί- και συνεχίζει «των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων της
χώρας».
Το ίδιο επαναλαµβάνεται και στην υπ’ αριθµόν 7 περίπτωση
στστ) που λέει ότι «οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών» τίθενται πάλι τρεις λέξεις «του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων της χώρας».
Με την ευκαιρία της παρέµβασης αυτής µόνο να αναφερθώ
σε κάτι που είπε η κ. Αµανατίδου και αφορά την πιθανότητα να
καταστεί το ΕΤΕΑΝ, λόγω της µεταφοράς του ανθρώπινου δυναµικού από τον ΕΟΜΜΕΧ, µια νέα προβληµατική, δηµοσίου
φορέα εταιρεία και θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως δεν το γνωρίζει. Ήδη το ΕΤΕΑΝ είχε ζητήσει την προκήρυξη σαράντα θέσεων
για τη στοιχειώδη στελέχωσή του µε βάση και το ρόλο που έχει
αναλάβει. Κατά συνέπεια, η µεταφορά του προσωπικού, όχι µόνο
δεν τον καθιστά προβληµατικό, αντίθετα είναι µέσα στα όρια που
είχε προβλέψει ο οργανισµός προκειµένου και οικονοµικά αλλά
και ουσιαστικά να ανταποκριθεί στην αποστολή του.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ, να κατατεθεί στα Πρακτικά το σηµείωµα µε τις παρατηρήσεις-βελτιώσεις
σας και να διανεµηθεί στο Σώµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος και κατόπιν ο κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο για µια σύντοµη
παρέµβαση, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε τις τροποποιήσεις.
Θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι ο κάθε ένας Υπουργός
φέρνει από τρεις-τέσσερις σελίδες µε τροποποιήσεις. Στην
ουσία, έχει τροποποιηθεί πολλές φορές το ίδιο το νοµοσχέδιο.
Δεν µπορούµε να το παρακολουθήσουµε. Είναι αδύνατον να το
παρακολουθήσουµε. Δεν είµαστε Ναπολέοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε, εγώ
κατοχυρώνω τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε και να το
ελέγξετε, µε το να ζητώ από τους Υπουργούς κατάθεση για τα
Πρακτικά και να κυκλοφορεί το σηµείωµά τους στο Σώµα. Βεβαίως, θα έχουµε µία δυσκολία, λόγω της φύσεως του νοµοσχεδίου.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Βελτιώσεις είναι, κύριε Λαφαζάνη. Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έτσι είναι.
Παρακαλώ, κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Και βελτιώσεις, για να ξεκινήσω απ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε,
αντίστροφα. Θα κάνω µία πολύ σύντοµη παρέµβαση για λογαριασµό του Υπουργείου, γιατί λόγω εκτάκτου προβλήµατος του
Υπουργού, του κ. Γιαννίτση, εκπροσωπώ αναγκαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όσον αφορά το άρθρο 2 θα κάνω µία πολύ σύντοµη παρέµ-
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βαση. Αλλά για να υπάρχει µία συνέχεια σ’ αυτά που είπε ο κ. Λαφαζάνης και ανέφερε ο συνάδελφος κ. Ξυνίδης θα πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υφυπουργέ, επί
της ουσίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 µετά τη φράση «απόφαση που αποτελεί προϋπόθεση» µπαίνει η φράση «η πιστή
εφαρµογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μητρώο
Δεσµεύσεων».
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, µετά
τη φράση «ν. 3852/2010» µπαίνει η φράση «η οποία εξετάζει» πρόκειται για επιτροπή- «και τη συµµόρφωση µε τις περιλαµβανόµενες στο µητρώο δεσµεύσεις».
Θα αναφερθώ και θα γίνει κατανοητό ότι αυτά που λέω αφορούν την ουσία.
Στην παράγραφο 11, µετά τη φράση που αφορά την εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προστίθεται η
φράση «η σύµφωνη γνώµη του οποίου απαιτείται για την έκδοση
απόφασης από την ελεγκτική επιτροπή».
Στην παράγραφο 10 που αφορά τους φορείς ολοκληρωµένης
διαχείρισης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που αφορά το σύνολο
των νοµικών µορφών των υφισταµένων φορέων ολοκληρωµένης
διαχείρισης και απαλλάσσει αυτούς που έχουν προβεί στην αλλαγή διοικήσεως από 1-1-2011 µέχρι σήµερα να µην ξανακάνουν
τέτοια διαδικασία.
Πρόκειται πραγµατικά για βελτιώσεις που ενισχύουν την ουσία
και δεν αλλάζουν κάτι από τη φιλοσοφία του άρθρου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευάς
Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι ο προϋπολογισµός που ψηφίσαµε πριν λίγες εβδοµάδες και αφορά το έτος
2012, για πρώτη φορά ως κείµενο που ψηφίσαµε στο σύνολό του
στη Βουλή αφορούσε τον προϋπολογισµό της γενικής κυβέρνησης και όχι µόνο της κεντρικής κυβέρνησης. Ένας από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης είναι και η αυτοδιοίκηση α’ και β’
βαθµού. Αυτή τη φορά και έµπρακτα –όχι µόνο στα λόγια- οι φορείς της γενικής κυβέρνησης –άρα και η αυτοδιοίκηση- έχουν την
υποχρέωση να συµµετέχουν και να συµβάλουν στη γενικότερη
προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Μετράνε πλέον οι
επιδόσεις τους στα δηµοσιονοµικά στοιχεία της χώρας.
Η ανάγκη για δηµοσιονοµική εξυγίανση, ισοσκελισµό των προϋπολογισµών των ΟΤΑ, µείωση των ελλειµµάτων, αποφυγή περαιτέρω διόγκωσης των χρεών, είναι µια υποχρέωση που
σχετίζεται και µε τη χρηστή διοίκηση. Κι αυτή η ανάγκη εντείνεται
από τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας και από το γεγονός
ότι και τυπικά –όχι µόνο ουσιαστικά- συµπεριλαµβάνονται οι ΟΤΑ
στον προϋπολογισµό που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων.
Να θυµίσω ότι έχει έναν πολύ δύσκολο στόχο ο φετινός προϋπολογισµός: να επιτευχθεί πλεόνασµα.
Οι διατάξεις του άρθρου 2 -πλην δυο παραγράφων που αφορούν τη µεταφορά µαθητών και φορείς διαχείρισης αποβλήτωναφορούν αποκλειστικά αυτήν την προσπάθεια.
Ανάλογη πρόβλεψη για ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς
υπήρχε στο ν.3852 για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Παρ’ όλα αυτά, το
2011 δεν κατέστη δυνατό να µπουν σε εφαρµογή αυτές οι διατάξεις. Κατέστη γράµµα κενό η συγκεκριµένη πρόβλεψη του
νόµου, για τον απλό λόγο ότι οι δήµοι που προσέφυγαν σε δανεισµό για να καλύψουν το έλλειµµα της χρήσης του 2011, συνάντησαν κλειστές τράπεζες ή απαγορευτικά επιτόκια 14% και
15%. Με το ν.4024 οι πόροι του Πράσινου Ταµείου µεταφέρθηκαν στον δεσµευµένο λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, στο οποίο παρεσχέθη αναγκαία ρευστότητα. Και
µαζί µε άλλες ρυθµίσεις που περιέχονται είτε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο
και έρχεται προς κύρωση στη Βουλή στις 31/12/2011 είτε στις
διατάξεις του άρθρου 2 του συζητούµενου νοµοσχεδίου, επιτυγχάνονται τα εξής:
Πρώτον, κανένας ΟΤΑ, α’ και β’ βαθµού, δεν µπορεί να νοµιµοποιήσει προϋπολογισµό και κατά συνέπεια να πάει και σε εκτέλεση, αν δεν τον ισοσκελίσει. Αν υπάρχει οποιοδήποτε έλλειµµα,
µε ληξιπρόθεσµα προς την αγορά, προς τρίτους, υποχρεούται
να αναγράψει δάνειο σε ελεγκτική επιτροπή, στην οποία προσθέσαµε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δηλαδή έχει
και δικαίωµα βέτο. Ο δήµος, αφού εξεταστούν τα στοιχεία του,
δανείζεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δεν πρόκειται να υπερχρεώσουµε κανέναν ΟΤΑ. Γι’ αυτό και
έχουµε µαζί µας το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υποχρεώνουµε δε τον ΟΤΑ µε την προσθήκη του Μητρώου Δεσµεύσεων,
να µας δίνει διαρκώς όλα τα ληξιπρόθεσµα µηνός, διµήνου και
τριµήνου, έτσι ώστε δήµος που θα δανειστεί άπαξ και µόνο το
2012 να µην έχει δικαίωµα να ξαναδανειστεί, για τον πολύ απλό
λόγο ότι δεν θα ξανακάνει χρέη.
Μπαίνουν, λοιπόν, δύο ενέργειες στη σειρά. Από τη µία ισοσκελίζονται στο σύνολό τους οι προϋπολογισµοί όλων των ΟΤΑ
και από την άλλη µπαίνουν πολύ σοβαρές διαδικασίες υποστήριξης αλλά και αυστηρότατου, πρωτοφανούς θα έλεγα ελέγχου,
έτσι ώστε να µην ξαναδηµιουργηθούν ελλείµµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πω -και οµιλώ µετά
λόγου γνώσεως- ότι επιτυγχάνουµε, όχι µόνο να έχουµε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς το 2012, αλλά και η αυτοδιοίκηση
α’ και β’ βαθµού στο τέλος του 2012 να έχει πλεόνασµα, θα είναι
φορέας γενικής κυβέρνησης, ο οποίος θα συµµετέχει στη γενικότερη προσπάθεια της χώρας. Όσο κι αν ακούγεται φιλόδοξο
–κάποιοι µπορεί να το χαρακτηρίσουν και επιπόλαιο- σας λέω µε
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βεβαιότητα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει πλεόνασµα στο
τέλος του έτους, συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη γενικότερη
προσπάθεια.
Είναι βέβαιο ότι τα δάνεια των χρεών των ΟΤΑ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα τα προηγούµενα έτη, θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονοµίες διαφόρων περιοχών της χώρας. Κι αυτό είναι
εξίσου σηµαντικό και έχει σχέση µε την κατάσταση που βιώνουµε
σήµερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουκουλόπουλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Κιλτίδη,
έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουκουλόπουλος θα βρίσκεται αύριο εδώ; Έχουν τεθεί θέµατα στα οποία
δεν έχουµε πάρει απαντήσεις, όπως για την παράγραφο 10 του
άρθρου 2, όπως για τους εργαζοµένους στο Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου» που διορίζονται µέσω ΑΣΕΠ και δεν λαµβάνεται
υπόψη η προϋπηρεσία όπως σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας.
Κάπου πρέπει να υπάρξει µια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αύριο θα παρασχεθούν
απαντήσεις και ει δυνατόν να ικανοποιηθούν και τα αιτήµατα που
έχουν υποβληθεί από τους οµιλητές.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις της
συζητουµένης ενότητας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, να πω δυο
κουβέντες για το άρθρο 5 και για την προτεινόµενη διάταξη από
την πλευρά του Υπουργείου Υποδοµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, αλλά µε έλεγχο
του χρόνου από σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων): Βραχυλογία. Ένα άρθρο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας εµπιστεύοµαι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατατίθεται µια νοµοτεχνική βελτίωση η οποία συνίσταται στο
εξής: Η παράγραφος 10 του άρθρου 6, αφορούσε σε ρυθµίσεις
εξαιρέσεως από την εφεδρεία για το προσωπικό της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
Η «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» µε απόφαση η οποία ήδη
έχει ληφθεί, έχει συγχωνευτεί πλέον µε την ΟΣΚ Α.Ε. και µε τη
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Είχε υπάρξει µια πρόνοια στο άρθρο 6 παράγραφος 10, ώστε να δινόταν η δυνατότητα εξαιρέσεως από την εφεδρεία τµήµατος –«ποσοστού» έγραφε η διάταξη- προσωπικού
της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», µέχρι όµως να ολοκληρωθεί η συγχώνευση των εταιρειών, όχι µόνο σε νοµικό επίπεδο που έχει ολοκληρωθεί- αλλά και σε ένα λειτουργικό επίπεδο.
Απλώς εδώ διευρύνεται αυτή η δυνατότητα και ισχύει πλέον αυτή
η εξαίρεση και για την ΟΣΚ Α.Ε. και για τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., που
αντιµετωπίζουν τα ίδια λειτουργικά προβλήµατα. Μόνο γι’ αυτό
το λόγο, δηλαδή κυρίως εκ παραδροµής, είχαν παραληφθεί από
τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Γίνεται δε, για λόγους ορισµού της διατάξεως, διευκρίνιση του
ποσοστού το οποίο µπορεί να εξαιρείται από την εφεδρεία. Εξαιρείται ποσοστό προσωπικού µέχρι 50% από κατηγορίες και ειδικότητες προσωπικού που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσουν
τη συνέχεια των προγραµµάτων και των κατασκευαστικών κυρίως έργων που εκτελούν αυτές οι εταιρείες.
Καταθέτουµε, λοιπόν, αυτήν τη βελτίωση, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση- προσθήκη, η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους συναδέλφους Βουλευτές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σε ό,τι αφορά τις εισηγούµενες διατάξεις από την
πλευρά του Υπουργείου Υποδοµών, θα ήθελα να πω ότι µε το
άρθρο 5 στην πραγµατικότητα εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει η χώρα µας κυρίως σε δύο σηµεία.
Το πρώτο σηµείο είναι το σηµείο της συντµήσεως του χρόνου,
της µεταβατικής περιόδου για την απελευθέρωση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα. Ο χρόνος πλέον προσδιορίζεται
ως εξής: Ενώ αρχικώς, µε τη ρύθµιση του ν. 3887, είχε προσδιοριστεί για τις 30-6-2013, γίνεται σύντµηση του χρόνου αυτού και
πλέον το επάγγελµα απελευθερώνεται από τις 28-1-2012.
Ο λόγος για τον οποίο εκρίθη ότι είναι σκόπιµη η σύντµηση
αυτή -ξαναλέω ότι αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας πρωτίστως και κυρίως-…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από πότε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Από τις 30-10-2011, που είναι η ηµεροµηνία της
πέµπτης επικαιροποιήσεως του µνηµονίου. Τότε ετέθη αυτή η
υποχρέωση. Έχει διανεµηθεί η συγκεκριµένη υποχρέωση, για να
µην υπάρχουν αµφισβητήσεις. Γιατί σ’ αυτήν την Αίθουσα όλοι
πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι και να έχουµε καθαρές κουβέντες
ως προς τι γίνεται και το πώς γίνεται. Η σκοπιµότητα για την
οποία εκρίθη απαραίτητη αυτή η σύντµηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ότι πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
συγκεκριµένης αγοράς και αυτό να γίνει πιο γρήγορα. Αυτή είναι
η µία από τις δύο υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα µας
ως προς το θέµα της απελευθέρωσης.
Η δεύτερη υποχρέωση είναι η υπουργική απόφαση, η οποία
θα εκδοθεί κι η οποία θα προσδιορίζει το κόστος της εκδόσεως
του οδικού µεταφορέα, να περιορίζεται στο διοικητικό κόστος.
Αυτό όµως δεν αφορά το Κοινοβούλιο. Αφορά τον Υπουργό.
Απλώς το λέω ενηµερωτικά ως προς τις δύο αυτές υποχρεώσεις.
Εκπληρώνεται µία ακόµη υποχρέωση µε το άρθρο 5. Είναι µία
διάταξη η οποία αφορούσε τον έλεγχο των ασυνήθιστα χαµηλών
αµοιβών των µηχανικών. Δινόταν η δυνατότητα τότε στο Τεχνικό
Επιµελητήριο, µε αυτήν τη ρύθµιση, να ελέγχει πειθαρχικά τους
µηχανικούς για τις ασυνήθιστα χαµηλές αµοιβές τους. Κρίθηκε
–και νοµίζω ότι ορθώς κρίθηκε- ότι η ρύθµιση αυτή δεν ήταν στο
πνεύµα του ν. 3919 -θυµίζω ότι ο ν. 3919 είναι ο νόµος για την
απελευθέρωση των επαγγελµάτων- και τούτο διότι από τη στιγµή
που καταργούνται οι ελάχιστες αµοιβές δεν µπορεί να έχει νόηµα
ο έλεγχος των χαµηλών αµοιβών και µάλιστα η δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου αυτού που συµφωνεί µία έστω και ασυνήθιστα
χαµηλή αµοιβή. Υπάρχει µία ένσταση από την πλευρά του τεχνικού κόσµου, την οποία προσωπικά εγώ την ακούω µε πολλή προσοχή. Η ένσταση είναι ότι όταν θεσπίστηκαν οι ελάχιστες αµοιβές
-στην πραγµατικότητα, αυτό έχει γίνει τη δεκαετία του ’50, το ’55
µε ’59 περίπου έχουν θεσπιστεί αυτές οι αµοιβές- το σκεπτικό
ήταν ότι υπήρχαν, εξαιτίας και των οικονοµικών συνθηκών της
εποχής, πολύ χαµηλής ποιότητας κατασκευές. Κρίθηκε τότε ότι
το να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο αµοιβών διασφάλιζε τρόπον τινά
την ποιότητα των κατασκευών. Εποµένως, υπάρχει µία ένσταση
σήµερα: Υπάρχει άραγε ένας τρόπος διασφαλίσεως της ποιότητος των κατασκευών µετά την κατάργηση των ελαχίστων αµοιβών; Εµείς είµαστε σε µια συζήτηση αυτήν τη στιγµή µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο για το ζήτηµα αυτό, προκειµένου όµως να
συζητήσουµε πια όχι για τις αµοιβές αλλά για την ποιότητα. Αυτή
είναι η συζήτηση την οποία είµαστε διατεθειµένοι να κάνουµε. Οι
ελάχιστες αµοιβές έχουν καταργηθεί µε τον ν. 3919, αλλά το να
συζητήσουµε για µεθόδους ελέγχου της ποιότητος των κατασκευών και από το Τεχνικό Επιµελητήριο, αυτό είναι κάτι το οποίο
πηγάζει, αν θέλετε, και συνάδει µε τη φύση του Τεχνικού Επιµελητηρίου, το οποίο ας µην ξεχνάµε ότι είναι τεχνικός σύµβουλος
του δηµοσίου.
Στο πλαίσιο αυτό, εισηγούµαστε και µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις που καθιστούν, κατά τη γνώµη µας, λειτουργικότερο το
σχήµα, το νοµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι µεταφορείς. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό δεν είναι η
µόνη παρέµβαση που πρέπει να γίνει. Είµαστε σε µια διαρκή και
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ανοιχτή συζήτηση µε τον κλάδο αλλά και µε τις υπηρεσίες του
Υπουργείου και µε παράγοντες της αγοράς, προκειµένου να διευκρινίσουµε το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε και να καταστήσουµε ανταγωνιστικότερο και λειτουργικότερο το πλαίσιο µέσα
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οδικοί µεταφορείς.
Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται ορισµένες παρεµβάσεις. Στο
πλαίσιο αυτού του διαλόγου που έγινε, κύριε Πρόεδρε, προκειµένου να κατατεθούν οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις, θα ήθελα εδώ
να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, που βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου. Είναι ο Γιάννης Αµοιρίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης
Παπαδόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία κι ο Παύλος Μαρκάκης
από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τη συµβολή τους.
Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Γίνονται οι εξής παρεµβάσεις. Το πρώτο είναι ότι ενώ µέχρι τώρα, µε βάση τον ν. 3887,
µπορούσε να δραστηριοποιηθεί κάποιος στο χώρο του οδικού
µεταφορέα, µετά τις καινούργιες ρυθµίσεις, µόνο µε τη σύσταση
ανώνυµης εταιρείας κι εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, εµείς
το ανοίγουµε αυτό και λέµε ότι τώρα και οµόρρυθµες αλλά και
ετερόρρυθµες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα µπορούν να κάνουν ατοµικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες και να δραστηριοποιηθούν. Άρα, αυτό είναι ένα περαιτέρω άνοιγµα και µια
περαιτέρω δυνατότητα.
Το δεύτερο είναι ότι ζητάµε από το Κοινοβούλιο να δώσει στον
Υπουργό µια νοµοθετική εξουσιοδότηση, να εκδίδει µία υπουργική απόφαση µε την οποία θα ρυθµίζεται -κυρίως αυτή είναι η
παρέµβασή µας, δεν υπάρχει άλλη παρέµβαση σ’ αυτό- ο τρόπος
µε τον οποίο θα αποδεικνύεται η οικονοµική επιφάνεια του οδικού µεταφορέα. Αυτό δεν είναι ένα εφεύρηµα δικό µας. Είναι µια
εφαρµογή, στην πραγµατικότητα, η οποία προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός κυρίως για να
διασφαλίσει την οδική ασφάλεια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι δραστηριοποιούµενοι στο χώρο του οδικού µεταφορέα, που είναι µία κινδυνώδης δραστηριότητα, έχει
ορισµένους τρόπους µε τους οποίους αποδεικνύεται η οικονοµική βιωσιµότητα του οδικού µεταφορέα. Η οικονοµική επιφάνεια, λοιπόν, του οδικού µεταφορέα επιλέγεται µε βάση τον
κανονισµό είτε µε µία έκθεση ενός ορκωτού ελεγκτή, ο οποίος
ελέγχει τα αποθεµατικά και το κεφάλαιο της κάθε εταιρείας, σε
συνδυασµό µε τον αριθµό των φορτηγών τον οποίο κατέχει, ή
αφήνει στην κρίση του νοµοθέτη, της διοικούσας αρχής για την
ακρίβεια, να επιλέξει άλλους τρόπους αποδείξεως αυτής της οικονοµικής βιωσιµότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ παραπάνω.
Αυτό, λοιπόν, µπορεί να γίνει είτε µε µία εγγυητική επιστολή
είτε µε τη σύναψη µιας ασφαλιστικής συµβάσεως. Κι αυτό είναι
η εξουσιοδότηση που ζητούµε. Ζητούµε να αφήσετε τη δυνατότητα στον Υπουργό να αποφασίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η απόδειξη αυτής της οικονοµικής βιωσιµότητας.
Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο νοµίζω ότι είναι σηµαντικό.
Αυτό είναι το ότι ανοίγουµε περισσότερο τη δυνατότητα στους
µεταφορείς που διεξάγουν εθνικές µεταφορές να διεξάγουν και
διεθνείς µεταφορές. Υπάρχει µια βελτίωση την οποία κάναµε
εδώ, γιατί είχε παρεισφρήσει ένα κοµµάτι το οποίο δεν έβγαζε
και νόηµα και µας δηµιούργησε κι ένα πρόβληµα και στην επιτροπή. Άρα, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που οι διεθνείς µεταφορείς εκτελούν σήµερα εθνικές µεταφορές, ισχύει τώρα και το
αντίστροφο. Οι εθνικοί µεταφορείς, µε τις προϋποθέσεις που
έχουν και οι διεθνείς µεταφορείς, µπορούν να διεξάγουν διεθνείς µεταφορές.
Ένα τελευταίο ζήτηµα, για το οποίο έγινε αρκετή συζήτηση,
είναι το εξής. Στην αρχική διατύπωσή του ο ν. 3887 έλεγε ότι,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, µπορεί να δραστηριοποιείται κάποιος
στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα. Εµένα προσωπικά µου
δηµιούργησε µια σύγχυση αυτή η διατύπωση, κυρίως γιατί το
«ανεξαρτήτως εθνικότητας» παρέπεµπε σε µη τήρηση των εσωτερικών φορολογικών διατάξεων για την έδρα και των διατάξεων
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της εταιρικής µορφής, οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν κι εν
πάση περιπτώσει, κάπως να είναι αναγνωρισµένες, προκειµένου
να δραστηριοποιηθεί κάποιος στην Ελλάδα.
Έγινε µία συζήτηση και θεωρήθηκε από ορισµένες πλευρές
ότι αυτό αποτελεί ένα κλείσιµο, ότι δεν θέλουµε δηλαδή –να το
πω έτσι- να ανοίξουµε στο διεθνή ανταγωνισµό τις οδικές µεταφορές. Επειδή η πρόθεση της Κυβέρνησης δεν ήταν αυτή -η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι απλώς να µην δηµιουργούνται
συγχύσεις- τελικώς έγινε µία παρέµβαση, µία τροποποίηση, η
οποία νοµίζω ότι απλώς διευκρινίζει προς πάσα κατεύθυνση αυτό
το οποίο ούτως ή άλλως θα έπρεπε να ισχύει. Κι αυτό είναι ότι
αυτονόητα Έλληνες µπορούν να δραστηριοποιηθούν στις οδικές
µεταφορές, αυτονόητα κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι εταιρείες, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των οδικών µεταφορών.
Επίσης είναι περίπου αυτονόητο ότι τρίτοι υπήκοοι ή χώρες
στις οποίες είναι εγκατεστηµένες οι εταιρείες και τα νοµικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες, µπορούν να
δραστηριοποιηθούν στο χώρο των οδικών µεταφορών υπό την
προϋπόθεση της τήρησης των Διεθνών Συνθηκών και της αµοιβαιότητας, η οποία νοµίζω είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει.
Εποµένως, µε αυτές τις προϋποθέσεις είναι οι προτεινόµενες
διατάξεις. Αυτά έχουµε να προτείνουµε προς το ελληνικό Κοινοβούλιο για να γίνουν δεκτά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συµβολή τους στη συζήτηση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Εννοείται ότι όπου έχουµε ευσύνοπτα τις βελτιώσεις στο κείµενο του νόµου, τις καταθέτετε στα Πρακτικά και τις διανέµουµε
στο Σώµα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής για ένα λεπτό
και ο κ. Λαφαζάνης, νοµίζω για κανονική οµιλία.
Ορίστε, κύριε Χαλβατζή, Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Υπουργός Εργασίας προηγουµένως κάπως πολύ αθώα µετέφερε µια εικόνα για
το λεγόµενο κοινωνικό διάλογο από τα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ.
Έκανε και µια αναφορά στην Πορτογαλία και σε αντίστοιχες
δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί. Καλά που δεν έγινε και
αναφορά και στην Ιαπωνία, εκεί όπου ξέρετε, κύριοι Βουλευτές,
ότι εκεί απεργούν δουλεύοντας αλλά έχουν ένα περιβραχιόνιο
που γράφει τη λέξη «απεργός».
Να είµαστε ειλικρινείς -εδώ δεν πρόκειται για κανέναν κοινωνικό διάλογο- εδώ η συζήτηση ήταν για το πώς θα ακρωτηριαστούν παραπέρα δικαιώµατα των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολουµένων και των συνταξιούχων. Θα µίλαγαν για απολύσεις,
για τη µη πληρωµή ασφαλιστικών ταµείων αλλά και για τις µισές
αποζηµιώσεις που δίνουν σε αυτούς που απολύουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το συνεπές συνδικαλιστικό κίνηµα στο χώρο των ΕΒΕ αντιστέκεται και παλεύει για την αποτροπή αυτών των αντιλαϊκών µέτρων. Και βεβαίως είναι χρέος του να δρα και να παρεµποδίζει
τη λήψη τέτοιων αντιλαϊκών, αντεργατικών µέτρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, να
λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ από τα κυβερνητικά Έδρανα έχει παρελάσει όλο το
Υπουργικό Συµβούλιο. Έρχεται ένας-ένας Υπουργός σε ένα πολυνοµοσχέδιο τέρας, κάνει µια οµιλία δύο-τρία λεπτά, καταθέτει
τροπολογίες, µας τις πασάρει κι εγώ τις έχω µαζέψει εκεί, όπως
βλέπετε, σε έναν κίτρινο φάκελο και βλέπω έναν Υπουργό και
τροµοκρατούµαι, διότι αλλάζει σχεδόν άρδην -όχι επί της ουσίας,
επί τροπολογιών δευτερεύουσας σηµασίας, αλλά που όµως εί-
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µαστε υποχρεωµένοι να ψάχνουµε να βρούµε τι περιέχουν- το
νοµοσχέδιο. Και µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι επείγον, µε διαδικασίες express, διαδικασίες απαράδεκτες, οι οποίες
καταργούν και το γράµµα και το πνεύµα του Κανονισµού.
Θα έπρεπε να είχε γίνει γενική εξέγερση εδώ από τους Βουλευτές, που καταδεχόµαστε, που ανεχόµαστε αυτά τα πραξικοπήµατα εδώ µέσα. Γιατί περί πραξικοπηµάτων πρόκειται. Μην
µου πείτε ότι µπορείτε να παρακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία
και να ασκήσετε νοµοθετικό έργο ποιότητας, οι επιµελείς εξ
ηµών που θέλουν να ασχοληθούν και να µπορέσουν να παρακολουθήσουν το τι λέει αυτό το νοµοσχέδιο και το τι περνάει αεροπλανικά από εδώ και από εκεί!
Κύριε Βορίδη, µε συγχωρείτε, γιατί ετοιµάζεστε να φύγετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν ετοιµάζοµαι να φύγω, κοιτάζω πίσω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό το κάνουν ένας-ένας οι
Υπουργοί –όχι δεν το λέω για εσάς- αφού καταθέσουν τις τροπολογίες, φεύγουν κιόλας.
Ήρθε εδώ πέρα ο κ. Κουτρουµάνης και µας είπε για τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι κατέλαβαν τα γραφεία της και ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Ποιανού διαλόγου; Διάλογο το λέτε αυτό; Ασκείτε βία, βία
στην κοινωνία ασκείτε αυτήν την ώρα. Βία µάλιστα από µια Κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση. Με βία
κυβερνάτε. Επιβάλλετε εδώ πέρα πραξικοπηµατικά, ότι θα περάσει εκείνο, θα περάσει ετούτο, θα περάσει το άλλο. Και τι κάνετε;
Αφαιρείτε δικαιώµατα, αφαιρείτε εισοδήµατα και εξαθλιώνετε το
λαό και την ελληνική κοινωνία.
Απελευθέρωση από εδώ, απελευθέρωση από εκεί ακούµε,
απελευθέρωση παραπέρα. Τι έχετε κηρύξει, κύριοι της Κυβέρνησης; Απελευθερωτικό αγώνα κάνετε; Εγώ ξέρω µια απελευθερωτική επανάσταση ότι έγινε στη Ελλάδα, το ’21. Νέα απελευθερωτική επανάσταση κάνετε τώρα; Απελευθερώνετε τα πάντα;
Και όταν σας λέµε, τι κάνετε –όπως ο κ. Παπαϊωάννου προηγουµένως µε τους δικηγόρους- λέτε «Τι να κάνω; Η τρόικα, το µνηµόνιο».
Κι εσείς, κύριε Βορίδη, περίπου αυτό είπατε, ότι το πλαίσιο
είναι καθορισµένο από την τρόικα. Τότε να έρθει η τρόικα εδώ,
να µας ακούει εµάς. Μπορεί να έχουµε κάτι καλύτερο να επιτύχουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μπορείτε να το καταψηφίσετε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα θα το καταψηφίσουµε έτσι
και αλλιώς.
Το θέµα δεν είναι να καταψηφίσουµε. Είναι να διορθώσουµε,
είναι να αλλάξουµε, είναι να τροποποιήσουµε, είναι να µεταβάλουµε. Αυτή είναι η δουλειά της Βουλής. Αν όµως µας λέτε εδώ
ότι τα έχετε συµφωνήσει µε την τρόικα και η τρόικα δεν κάνει
πίσω –αυτό µας είπε ο κ. Παπαϊωάννου προηγουµένως για τους
δικηγόρους «Δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά, µετά λύπης µου»
και µάλιστα συνέδεσε και είπε ότι αν δεν κάνουµε την απελευθέρωση στους δικηγόρους, θα έχουµε πρόβληµα µε τις επικουρικές συντάξεις. Είπε, «Επικουρικές συντάξεις θέλετε ή απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλµατος;» Έλεος, δίλληµα είναι
αυτό που µας θέτετε;
Σας λέµε, λοιπόν, πάρτε πίσω αυτά τα οποία κάνετε µε τους
ιδιοκτήτες των φορτηγών. Απλή είναι η κουβέντα, πάρτε την
πίσω. Είναι παράλογο αυτό που κάνετε. Δεν βοηθάει σε τίποτα
την οικονοµία, τη διαλύει την οικονοµία. Τι νοµίζετε ότι θα εισβάλουν εκατοντάδες χιλιάδες, θα τους µοιράσετε τις άδειες και έτσι
θα πέσει το κόστος; Ποιο κόστος; Το κόστος των µεταφορών έχει
καταρρεύσει. Ρωτήστε στην αγορά, κάντε µια επισκόπηση και θα
καταλάβετε τι γίνεται. Δείτε ότι οι µικροϊδιοκτήτες φορτηγών καταρρέουν, εξαθλιώνονται.
Είναι δυνατόν να µας λέτε «ελεύθερη οικονοµία» και να έρχεστε να κάνετε απαλλοτρίωση περιουσιών, περιουσιακών στοιχείων; Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ απαλλοτριώνετε περιουσιακά στοιχεία. Και θα σας πω κάτι το απλό. Αφού θέλετε σώνει
και καλά να απαλλοτριώσετε –απαράδεκτο, δεν το συζητάµε- δεν
αποζηµιώνετε κιόλας; Που απαλλοτριώνετε περιουσιακά στοιχεία
ιδιωτών, χωρίς αποζηµίωση; Πείτε µου, που έχει γίνει αυτό;
Κολεκτιβοποίηση κάνετε και την αρχίζετε από τα φορτηγά και
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µάλιστα κολεκτιβοποίηση η οποία είναι υποχρεωτική, δεν είναι
εθελοντική; Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ ούτε σε αυτά τα καθεστώτα, τα οποία υποτίθεται ότι κατηγορούνται ότι παραµόρφωναν το σοσιαλισµό. Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγµατα. Εσείς τα
εφαρµόζετε, για να αποδείξετε ότι αν υπάρχει ένα σύστηµα που
κατακρεουργεί τη µικροιδιοκτησία είναι ο καπιταλισµός. Αυτός
είναι.
Πάρτε πίσω, λοιπόν, το άρθρο 5 ή τουλάχιστον κρατήστε τις
προθεσµίες που είχατε µε τον προηγούµενο Υπουργό, ώστε κάθε
Υπουργός που έρχεται να µην προσθέτει εδώ και επιβαρύνει καταστάσεις διαλυτικές. Και να αποζηµιώσετε τους ανθρώπους µε
τις περιουσίες τους. Έχετε υποχρέωση.
Τώρα µε τους δικηγόρους τι είναι αυτό που κάνετε; Είναι απλό,
θέλετε οι δικηγορικές εταιρείες να κερδίσουν έδαφος. Αυτό κάνετε. Σπρώχνετε τα πράγµατα πλέον, να γίνουν διασυλλογικές
δικηγορικές εταιρείες και µε παραρτήµατα να αλώνουν όλη την
Ελλάδα. Αυτό θα γίνει και µε τα φορτηγά, αυτό θα γίνει και µε
τους δικηγόρους. Αυτό το θεωρείτε θετική εξέλιξη; Από πού το
θεωρείτε θετική εξέλιξη να έχουµε τους δικηγόρους ή άνεργους
ή εργαζόµενους πλέον, µε διακόσια, τριακόσια ευρώ; Περί αυτού
πρόκειται. Αυτό επιχειρείτε.
Θα σας πω ότι και µε το άρθρο 4, παράγραφος 16, πραξικοπηµατικά εντελώς, απαράδεκτα εντελώς, έρχεστε και απελευθερώνετε εκατόν πενήντα επαγγέλµατα µε µια παράγραφο την
οποία την βάλατε την τελευταία στιγµή ούτε συζητήθηκε στην
επιτροπή ούτε κανένας διάλογος έχει γίνει. Εκατόν πενήντα
επαγγέλµατα απελευθέρωση στον απελευθερωτικό αγώνα. Δηλαδή κάνετε την Ελλάδα νεοαποικία και κατά τα άλλα κάνετε
απελευθερωτικό αγώνα µε τα επαγγέλµατα, τα οποία τα διαλύετε, τα εξαρθρώνετε και τα σπρώχνετε στην ανεργία και στην
εξαθλίωση. Αυτήν την Ελλάδα προετοιµάζετε;
Στο άρθρο 7 έκανα πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις και δεν
παίρνω απαντήσεις. Τι κάνετε µε το άρθρο 7; Το άρθρο 7 παίρνει
το ταµείο αξιοποίησης δηµόσιας περιουσίας και πάτε εκεί όλη
την κινητή και ακίνητη περιουσία. Μπορεί να µην είναι αρµοδιότητά σας, αλλά τουλάχιστον παρακολουθήστε τι λέµε. Στο ταµείο
αξιοποίησης δίνετε τα πάντα. Μπορεί να µην είναι αρµοδιότητά
σας, αλλά σας αφορά. Είναι δυνατόν στο ταµείο αυτό να µεταβιβάζεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία, τα εµπράγµατα δικαιώµατα, τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του δηµοσίου, των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µία αµύθητη περιουσία να
πηγαίνει προς εκποίηση; Οµόλογα και άυλους τίτλους φτιάχνετε
προκειµένου να τα βάλετε υποθήκη στους δανειστές; Αυτό είναι
που επιχειρείτε. Αµύθητη περιουσία µε µια µονοκονδυλιά την
περνάτε σ’ ένα ταµείο το οποίο δεν ανήκει καν στο δηµόσιο –
είναι ανώνυµη εταιρεία- µόνο και µόνο για να µπορούν να εκποιηθούν τα πάντα. Αυτό κάνετε. Βεβαίως η βελτίωση που έγινε για
τη χρηµατιστηριακή εταιρεία δεν καλύπτει καθόλου το θέµα.
Βλέπω ότι σήµερα γίνονται συναντήσεις του Πρωθυπουργού
µε τον κ. Παπανδρέου, µε τον κ. Σαµαρά και µε τον κ. Καρατζαφέρη για το PSI. PSI σηµαίνει πτώχευση της χώρας -εκεί πάτε τη
χώρα- και µάλιστα πτώχευση µε πρωτοβουλία των πιστωτών, «µε
τη βούλα» ΕΕ και ΔΝΤ. Σηµαίνει ότι φτιάχνουµε ένα δρακόντειο
µνηµόνιο το οποίο θα είναι και η χαριστική βολή στη χώρα και
αυτό το θεωρείτε θετική εξέλιξη και καταγγέλλετε εµάς όταν σας
λέµε να σταµατήσετε να αποπληρώνετε αυτό το άδικο, παράλογο και µη βιώσιµο χρέος για να δώσετε ανάσα στη χώρα; Η
πτώχευση στην οποία πηγαίνει η χώρα γίνεται όταν εσείς εξυπηρετείτε τους πιστωτές και τους δανειστές. Αυτό κάνετε. Οδηγείτε
τη χώρα σε νεοαποικία δεκαετιών, νεοαποικία ενός ευρωπαϊκού
κέντρου, ενός διευθυντηρίου το οποίο απεδείχθη αδίστακτο και
έχει επιβάλει έναν ωµό ολοκληρωτισµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα καταδικαστείτε πολύ σύντοµα από τον ελληνικό λαό και η καταδίκη αυτή θα είναι αµείλικτη γι’ αυτά που παθαίνει και αυτή η
κοινωνία και αυτή η χώρα που δεν της αξίζουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η διαδικασία που προηγήθηκε µέχρι αυτήν τη στιγµή καταδεικνύει και το τεράστιο πολιτικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτή
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η χώρα. Κάτω από άλλες συνθήκες ένα αντίστοιχο νοµοσχέδιο
θα προσήλκυε το ενδιαφέρον περισσοτέρων από εκατόν πενήντα
συναδέλφων προκειµένου να τοποθετηθούν και να εκφράσουν
τις απόψεις των κοµµάτων τους, προκειµένου να τοποθετηθούν
απέναντι στους ψηφοφόρους τους. Η συζήτηση σ’ αυτό το νοµοσχέδιο καταδεικνύει την κατάρρευση της ψυχολογίας εκτός
των άλλων και µεταξύ των Βουλευτών-εκπροσώπων των κοµµάτων της συγκυβέρνησης. Σηµεία των καιρών, θα µου πείτε, όπως
σηµεία των καιρών είναι και η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να ψηφιστεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά και η
ουσία του ίδιου του νοµοσχεδίου. Όπως είπαµε στην επιτροπή,
δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να τοποθετηθεί επί της αρχής. Εξάλλου αυτό οµολογείται από την ίδια την αιτιολογική έκθεση που
είναι µνηµείο προχειρότητας, επιπολαιότητας και ανευθυνότητας
όσον αφορά την αιτιολόγηση της πανσπερµίας αυτών των διατάξεων που έρχονται στο νοµοσχέδιο.
Υπάρχει όµως ένα σοβαρό, ένα τεράστιο πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ο απόλυτος ευτελισµός κάθε κοινοβουλευτικής διαδικασίας και βεβαίως κάθε πολιτικής αντίληψης που επικρατεί σ’
αυτόν τον τόπο. Υπάρχει κοινοβουλευτικός ευτελισµός γιατί η
διαδικασία –εκτός των άλλων- εκθέτει ανεπανόρθωτα την ίδια την
αξιοπρέπεια καθενός Βουλευτή από µας, δεδοµένου ότι είµαστε
σε πλήρη ανικανότητα να εξηγήσουµε στους συµπολίτες µας
που προστρέχουν σε µας να πληροφορηθούν το τι περιέχει αυτό
το νοµοσχέδιο, είµαστε ανίκανοι να αναλύσουµε την ουσία της
κάθε ρύθµισης ξεχωριστά. Δεύτερον, είναι µνηµείο πολιτικής
αναξιοπιστίας δεδοµένου ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει δεχθεί πυρ
οµαδόν από τους συναδέλφους Βουλευτές των κοµµάτων της
συγκυβέρνησης όσον αφορά και το περιεχόµενό του και τη διαδικασία.
Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος και, όπως λέµε, εξ όνυχος τον λέοντα, θα περιοριστώ σε κάποια συγκεκριµένα άρθρα.
Το άρθρο 8 αναφέρεται στο καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Έγινε
αναφορά σ’ αυτήν την Αίθουσα ακροθιγώς, όχι επί της ουσίας.
Αναφερόµαστε σε µία από τις πλέον σκοτεινές καταστάσεις του
δηµόσιου βίου, ένα νοσηρό καθεστώς, ένα «θερµοκήπιο» σχέσεων διαπλοκής και διαφθοράς, ένα ανεκδιήγητο «πάρε-δώσε»
εις βάρος ενός δηµόσιου αγαθού. Το καθεστώς της ηµιπαράνοµης λειτουργίας των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών
έχει παραταθεί από το 1995 µε δεκατρείς νοµοθετικές διατάξεις
µέχρι σήµερα, σχεδόν µία κάθε χρόνο, όµως κανένας απ’ αυτούς
που διαχειρίστηκαν αυτό το καθεστώς δεν είχε τη στοιχειώδη ευθιξία να εξηγήσει πειστικά και σ’ αυτή την Αίθουσα αλλά και στον
ελληνικό λαό ποιος ήταν ο λόγος αυτής της διαδικασίας, αυτού
του καθεστώτος, αυτής της σκόπιµης καθυστέρησης και πώς
συνδέεται αυτή η καθυστέρηση –αν συνδέεται, εµείς λέµε ότι
συνδέεται- µε τις σχέσεις πολιτικής εξουσίας και ιδιοκτησίας
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Πώς ρυθµίζεται απ’ αυτήν τη διάταξη αυτό το ίδιο καθεστώς;
Στη σχετική ρύθµιση δεν αναφέρεται κανένα χρονοδιάγραµµα
για την έκδοση των οριστικών αδειών ενώ στις προηγούµενες
διατάξεις αναφερόταν χρονοδιάγραµµα, δηλαδή παρέχεται επ’
αόριστον ανοχή για τη λειτουργία των ήδη υφιστάµενων σταθµών. Αυτό αναφέρεται σε αντίθεση µε την αιτιολογική έκθεση
όπου εκεί προβλέπεται το χρονοδιάγραµµα. Αυτή όµως η ρύθµιση αντίκειται ευθέως στο Σύνταγµα. Η αναφορά του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής επί του συγκεκριµένου άρθρου
είναι «καταπέλτης» γιατί εκτός των άλλων συντηρεί το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς αδιαφάνειας.
Όσον αφορά τον ΕΟΜΜΕΧ και τον ΕΛΟΤ, κύριε Υπουργέ,
δεκτή η τροπολογία που φέρατε για τους τριάντα εργαζόµενους
µέσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι µέχρι πριν από
λίγο ήταν στην πλήρη ανασφάλεια, δεδοµένου ότι θεωρείτο δεδοµένο, µετά τις δηλώσεις που είχατε κάνει στην επιτροπή, ότι
οδηγούνται στο καθεστώς της εφεδρείας µε το ερώτηµα της
απόλυσης. Μένει όµως η αναφορά που κάνατε στην επιτροπή σε
σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησης και της ασυνεννοησίας που υπάρχει µεταξύ των Υπουργών όσον αφορά το
κρίσιµο θέµα της εφεδρείας αλλά και γενικότερα των απολύσεων
στο δηµόσιο.
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Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα µε τις λειτουργίες του ΕΟΜΜΕΧ και του ΕΛΟΤ. Έχουµε καταθέσει σχετικές τροπολογίες,
έχουν καταθέσει κι άλλοι συνάδελφοι. Γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά ότι δεν διασφαλίζεται σε καµµία περίπτωση η άσκηση των
αρµοδιοτήτων αυτών των δύο οργανισµών, τόσο του ΕΟΜΜΕΧ
όσο και του ΕΛΟΤ. Βεβαίως υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε τη
συγκεκριµένη ρύθµιση της οδηγίας 23/2001, όπως αναφέρεται
επίσης και στη σχετική έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της Βουλής.
Έρχοµαι σ’ ένα θέµα το οποίο για µένα έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Είναι η ρύθµιση του άρθρου 6 για τις δικηγορικές εταιρείες.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Παπαϊωάννου.
Οµολογώ ότι ο τρόπος που δικαιολόγησε αυτή τη ρύθµιση, δεν
έπεισε. Είστε εδώ εσείς, κύριε Υπουργέ, κύριε Ξυνίδη, εσείς θα
τα ακούσετε. Ο κύριος Υπουργός δεν θα τα ακούσει, ελπίζω να
τα παρακολουθεί από το µόνιτορ.
Δεν έπεισε, λοιπόν, για τον εξής απλό λόγο. Οι διατάξεις του
ν. 3919/2011 είχαν τύχει ιδιαίτερης προσοχής της τρόικας. Θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή εκείνη την περίοδο είχα ιδιαίτερη επαφή και µε το Υπουργείο, αλλά και µε τους δικηγορικούς συλλόγους, οι συγκεκριµένες διατάξεις για τη σύσταση
εταιρειών είχαν τεθεί υπ’ όψιν της τρόικας εδώ. Μετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις η τρόικα είχε συµφωνήσει. Οι συγκεκριµένες διατάξεις µέσω του τότε Υπουργού Οικονοµικών κ. Παπακωνσταντίνου εστάλησαν προς έγκριση στα αρµόδια όργανα. Η
απάντηση που εδόθη ήταν θετική και έτσι προχώρησε η νοµοθέτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είδα τα έγγραφα που κατέθεσε ο κ. Παπαϊωάννου. Οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν, εκφράστηκαν µε τη τυπική διαδικασία
που εκφράζονται οι αντιρρήσεις από την Ευρώπη όταν µία χώρα
δεν προσαρµόζεται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
µάλιστα από ένα µέλος της τρόικα, και όχι από τα άλλα δύο.
Εστάλη, λοιπόν, το ερώτηµα, απαντήθηκε όλη η διαδικασία και
τελικά περιελήφθη µία διάταξη στην πέµπτη αναθεώρηση του
µνηµονίου µόλις στις 30 Οκτωβρίου του 2011.
Όλη αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει απολύτως –θα µου επιτρέψετε να σας πω- την ένσταση ή την υποψία που επικρατεί όχι
µόνο στο δικηγορικό κόσµο, αλλά και σε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, απασχολουµένων στη χώρα, ότι πάρα πολλές διατάξεις που έρχονται ως απαιτήσεις της τρόικας, υπαγορεύονται
δυστυχώς από εγχώριους κύκλους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Είναι κοινό µυστικό ότι έτσι υπαγορεύτηκε το άρθρο 38, έτσι
είναι πεπεισµένη η κοινή γνώµη ότι υπαγορεύεται και η κατάργηση του κατώτερου µισθού µε τις διάφορες αντικρουόµενες
αναφορές που γίνονται από διάφορους τέτοιους κύκλους. Το
ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τη συγκεκριµένη διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα πρέπει να µας πείσει συνολικά
η τρόικα ότι τότε την κοροϊδέψαµε, την παραπλανήσαµε και η
διάταξη η οποία περιήλθε στον ν. 3919 δεν ανταποκρινόταν στις
συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο για µία µικρή παρέµβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Επειδή τέθηκαν κάποια ζητήµατα και πολιτικά και επί του νοµοθετήµατος τουλάχιστον
όσον αφορά τις δικές µας διατάξεις, ήθελα να κάνω µία µικρή
αναφορά.
Κατ’ αρχάς έγινε εδώ κουβέντα και για τη συνεργασία των κοµµάτων που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στην Κυβέρνηση και για
το ρόλο των Βουλευτών και της Βουλής σε αυτή τη συνεργασία.
Νοµίζω ότι τελικά στη συντριπτική πλειοψηφία των θεµάτων µπο-
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ρεί να βρίσκεται κοινός τόπος, εκτός βέβαια εκεί όπου υπάρχουν
ριζικές διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις για το πώς πρέπει
να ρυθµίζεται πολιτικά ένα ζήτηµα που προφανώς εκεί δεν θα
υπάρχει συµφωνία στα κόµµατα που συγκροτούν την Κυβέρνηση
και θα υπάρχει άλλου είδους αντιµετώπιση.
Θέλω να πω ότι εµείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρούµε ότι
είναι τιµή µας στο ότι έχουµε καταφέρει µε βάση την κοινοβουλευτική εργασία να έχουµε µεγάλες πλειοψηφίες στα νοµοθετήµατα τα οποία συνήθως φέρνουµε. Αυτό γίνεται διότι ακριβώς
θεωρούµε ότι ακούµε και την κοινοβουλευτική διαδικασία και τις
διορθώσεις οι οποίες γίνονται.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο να πω ότι υπάρχει και κάτι το οποίο
δεν είναι συνηθισµένο στην πολιτική πρακτική της χώρας µας
µέχρι στιγµής. Νοµίζω, όµως, ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα. Ξέρετε ότι στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου υπάρχει Ειδικός Γραµµατέας, ο κ. Στεργίου, ο οποίος έχει οριστεί από την
προηγούµενη κυβέρνηση, µε τον οποίο οφείλω να πω ότι έχω µία
άψογη συνεργασία. Είµαι περήφανος που έχω στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου αυτόν τον Ειδικό Γραµµατέα και για τη δουλειά
του και για τη συνέπειά του και για όλα.
Αυτό αποδεικνύει ότι όλη αυτή τη λογική των συνεχών συγκρούσεων µε βάση και µόνο τις στενές κοµµατικές µας αντιλήψεις, έχουµε πλέον την ωριµότητα να µπορούµε να την πολεµήσουµε.
Στο πλαίσιο όλων των προηγούµενων θέλω να πω ότι θα υιοθετήσουµε και θα φέρουµε αύριο το πρωί µια αύξηση προς τα
πάνω των ποινών, σε σχέση µε την καθυστέρηση και τις λοιπές
παραβάσεις για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, έτσι όπως µε την
τοποθέτησή του ο κ. Βλάχος το προσδιόρισε και είχε πει στην εισήγησή του και ο κ. Χατζηδάκης. Το έχουµε ήδη διατυπωµένο.
Θα σας το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε. Προλάβαµε και το διατυπώσαµε. Αυξάνουµε τα ποσά.
Νοµίζω ότι η παρατήρηση που έχει γίνει από όλες τις πλευρές
και από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, αναφορικά µε το ότι
θα πρέπει να τελειώσουµε µε το ζήτηµα του συνολικού σχεδιασµού του πώς αντιµετωπίζουµε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και
τη συνεργασία του Υπουργείου µας µε το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι εύλογη. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει.
Είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει ωριµάσει και η εργασία της
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και πιστεύω ότι θα έχουµε ένα
αποτέλεσµα που θα τύχει πάλι µιας ευρύτατης συναίνεσης πάλι
σε ένα πολύ ακανθώδες και δύσκολο θέµα. Πραγµατικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει από όλα τα κόµµατα απόλυτη βούληση να
χτυπηθούν από την πολιτεία όλοι αυτοί οι πονηροί, που υφαρπάζουν µε διάφορα κόλπα τον ιδρώτα του Έλληνα εργαζόµενου.
Επίσης, σε σχέση µε τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για τη
δοµή στους φορείς ποιότητας, όπως την τοποθετήσαµε, θέλω
να πω ότι δεν έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τη διαφορετική προσέγγιση που κάνει η Νέα Δηµοκρατία και διατύπωσε και στην επιτροπή και εδώ στην Ολοµέλεια ο κ. Χατζηδάκης.
Αυτό το ξεκαθάρισµα των αρµοδιοτήτων µε το ΕΣΥΔ, το ΕΙΜ
και το ΕΛΟΤ αφήνοντας πλέον την πιστοποίηση στην ΕΒΕΤΑΜ
δεν εµποδίζει, εάν η πρακτική δείξει ότι η µετρολογία, η τυποποίηση και η διαπίστευση είναι καλύτερο να λειτουργήσουν υπό
έναν ενιαίο φορέα, να προχωρήσουµε στο µέλλον σε µια τέτοιου
είδους συγχώνευση µε την πρακτική όπως θα εφαρµοστεί η συγκεκριµένη διάταξη. Δηλαδή, ότι µπορούµε πραγµατικά να έχουµε
έναν ενιαίο φορέα και ότι έχει ωριµάσει αυτή η σκέψη να µπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο ενός ενιαίου φορέα, αλλά
µε διακριτούς πλέον ρόλους µέσα σε αυτόν.
Η πεποίθησή µας είναι ότι αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχουν οι
κοινωνικές συνθήκες και οι συνθήκες αντίληψης για το πώς λειτουργούν αυτοί οι φορείς που να µπορούν να το εξασφαλίσουν
και γι’ αυτό και επιλέγουµε τη µέθοδο της χωριστής τους λειτουργίας.
Τέλος, θέλω να πω ότι αυτές οι λογικές επαναστατικής πρωτοπορίας που εκφράζονται από το ΚΚΕ και εκφράστηκαν και από
τον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο µε τον κυνισµό, ότι καθήκον των δυνάµεων του ΚΚΕ είναι να εµποδίζουν µε κάθε τρόπο
κάτι, που εκείνοι θεωρούν ότι είναι λάθος και δεν πρέπει να γίνει,
είναι οι αντιλήψεις που καταδυναστεύουν την κοινωνική πλειοψη-
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φία και δεν έχουν δικαίωµα να το κάνουν.
Επιτέλους πρέπει να σκέφτονται τις επιπτώσεις που υπάρχουν
στη χώρα από αυτού του είδους τις κινήσεις. Κανείς δεν κάθισε
σε αυτήν τη χώρα να εκτιµήσει το τι κόστισε σε καθυστέρηση και
σε υστέρηση και σε δυσκολίες στην είσπραξη της έκτης δόσης που τις τελευταίες µέρες του Δεκεµβρίου όλα είχαν να κάνουν
µε την έκτη δόση και µε την αγωνία είσπραξής της- οι καταλήψεις
των Υπουργείων από τριάντα άτοµα συγκεκριµένων πολιτικών τοποθετήσεων και η απαγόρευση και των πολιτικών ηγεσιών ακόµα
να µπουν µέσα να κάνουν στοιχειωδώς αυτά που έπρεπε προκειµένου η χώρα να µένει ζωντανή, πολύ δε περισσότερο τις αλλαγές τις οποίες πρέπει να κάνει.
Δεν µπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτού του είδους οι λειτουργίες πολιτικά να περνάνε χωρίς εκτίµηση των επιπτώσεών
τους. Έχουν πολύ µεγάλες επιπτώσεις και υπαίτιοι για αυτές τις
επιπτώσεις είστε αποκλειστικά εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, κ. Γεώργιος Κασσάρας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά νοµίζω ότι η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Παπαϊωάννου, µας δίνει µια δικαιολογία γιατί έχουµε εδώ ένα
πολυνοµοσχέδιο µε θέµατα που αφορούν έξι Υπουργεία. Είναι
βέβαιο ότι θα αδικήσω πολλά άρθρα και πολλά θέµατα, γιατί δεν
είναι δυνατόν στο λίγο χρόνο που έχουµε να αναφερθούµε σε
όλο αυτό το πολυνοµοσχέδιο.
Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε µερικά άρθρα πάνω στα
οποία, άλλωστε, στήριξα και κάποιες τροπολογίες που κατέθεσα
και συνυπέγραψαν και άλλοι συνάδελφοί µας.
Εγώ, λοιπόν, για το άρθρο 2 «Επείγουσες ρυθµίσεις για την
εξυγίανση των δήµων και των περιφερειών» έχω πράγµατι την
άποψη ότι µε την υποχρηµατοδότηση που υπάρχει, µε τα χρέη
που κληρονόµησαν οι καλλικρατικοί δήµοι, είναι πράγµατι θετικό
το ότι δίνεται η δυνατότητα να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους, εγγράφοντας στο σκέλος των εσόδων κ.λπ., κ.λπ.,
όπως αναφέρεται, τα δάνεια τα οποία µπορούν να πάρουν είτε
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε από οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα.
Έτσι, πιστεύω ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα πράγµατι και
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να κινηθεί η πραγµατική οικονοµία, αλλά επιτέλους και να ανασάνουν αυτές οι δηµοτικές αρχές, που σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να ευθύνονται
για τα χρέη που συσσωρεύτηκαν, πραγµατικά δυσλειτουργούν.
Καλό θα είναι, βέβαια, να κοιτάξουµε και κάποιους µικρούς
καλλικρατικούς δήµους που στερούνται υπαλλήλων. Υπάρχουν
µικροί νησιωτικοί δήµοι που έχουν έναν ή κανέναν υπάλληλο.
Άρα, σε αυτούς, ό,τι και να κάνουµε, είναι καταδικασµένοι, εάν
δεν µπορέσουµε να βρούµε τη λύση, να πάρουν τουλάχιστον
τρεις υπαλλήλους, να έχουν τουλάχιστον, δηλαδή, µια ταµειακή
υπηρεσία. Περιµένουµε, βέβαια, το σχέδιο νόµου που θα φέρει
το Υπουργείο Εσωτερικών και ελπίζω εκεί να δοθεί λύση.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3, που αναφέρεται στις επείγουσες
ρυθµίσεις για είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών, αλλά και το
άρθρο 4, που αναφέρεται στις ρυθµίσεις αρµοδιότητος της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, που
πράγµατι ρυθµίζει για άλλη µια φορά τα ληξιπρόθεσµα, δίνει παρατάσεις, δεοντολογικά µπορεί να πει κάποιος ότι δεν µπορεί να
συµφωνήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Όµως, είναι µια πραγµατικότητα όπου έχει, για τα ληξιπρόθεσµα τουλάχιστον, κατ’ επανάληψη χρησιµοποιηθεί αυτή η µέθοδος και αν θέλετε και µε τη
σηµερινή συγκυρία, όπου έχει η χώρα ανάγκη από έσοδα, ενώ
οι φορολογούµενοι δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα, πράγµατι,
έρχεται αυτή η σκληρή πραγµατικότητα να νοµιµοποιήσει τις
ρυθµίσεις που γίνονται.
Εδώ, εγώ θα ήθελα να θέσω τα ζητήµατα που έθεσα και στις
τροπολογίες µου. Διότι, όταν δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιες
επιχειρήσεις να έρθουν και να υποβάλουν δηλώσεις και τους δίνεις µια προθεσµία, δεν είναι δυνατόν στη συνέχεια να τους στερείς τη δυνατότητα και να µην τους δίνεις την προθεσµία να
υπαχθούν και αυτές στις ρυθµίσεις. Νοµίζω ότι είναι και για λόγους συνταγµατικής ισότητος απαραίτητο να εξοµοιωθούν οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επιχειρήσεις αυτές µε όλες τις προηγούµενες. Είναι γνωστή η
τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Βέβαια, δεν έχω την τύχη να
είναι εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών -ήταν πριν από
λίγο- αλλά δεν µπορούµε να ρυθµίσουµε τις ανάγκες των Υπουργών µε τις ανάγκες των οµιλητών κάθε φορά. Το κατανοώ. Ελπίζω να τις έχει δει, όµως.
Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση θα έλεγα ότι, όταν ρυθµίζουµε
το ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και λέµε ότι µπορούν να το καταθέτουν οι εµπρόθεσµοι, δηλαδή, αυτοί που έκαναν εµπρόθεσµες
δηλώσεις ΦΠΑ, σε τρεις µήνες, σε τρεις δόσεις µε το 40% και
στη συνέχεια, σε άλλες δυο δόσεις, νοµίζω ότι είναι εύλογο το
αίτηµα που βάζει η ΚΕΟΣΟΕ, η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αµπελοοινικών Προϊόντων, που θέλουν η ίδια ρύθµιση να επεκταθεί και στις φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του ν.
2960/2001. Να µην περιγράψω τη διαδικασία πώς ακριβώς προβλέπεται.
Εδώ, όµως, ήθελα να κάνω την παρατήρηση ότι όσα αντικειµενικά κριτήρια και να βάλουµε, εάν η εικόνα στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και στα υποθηκοφυλάκεια της χώρας είναι
αυτή που είδαµε προχθές σε έναν τηλεοπτικό σταθµό, δεν νοµίζω ότι µπορούµε να πετύχουµε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Ακόµα-ακόµα, αν θέλετε, αν το Υπουργείο δεν έχει την ευελιξία
ταχύτατα να προασπίσει αυτούς που έντιµα κάνουν τη δουλειά
τους και αυτοί οι έντιµοι υπάλληλοι, κάνοντας έναν έλεγχο και
επιβάλλοντας κάποιους φόρους, στη συνέχεια είναι έρµαια των
ποινικών διώξεων από τους όποιους επιχειρηµατίες, νοµίζω ότι
δεν υπάρχει ούτε το ηθικό στοιχείο, αλλά ούτε η πιθανότητα να
πετύχουµε το στόχο της πάταξης της φοροδιαφυγής.
Λέω, λοιπόν, ότι στις ρυθµίσεις που κάνουν τα άρθρα και
αυτού του νοµοσχεδίου, αλλά και άλλα προηγούµενα, έχουµε
πάντα ένα στόχο, τα ληξιπρόθεσµα. Έχω την άποψη ότι στοχεύουµε πάντα σε µια πηγή η οποία λίγο έως πολύ έχει εξαντληθεί. Υπάρχει, όµως, µια άλλη πηγή που νοµίζω ότι θα έπρεπε να
δοκιµάσουµε τούτη την κρίσιµη ώρα για να αντλήσουµε έσοδα.
Λέω, λοιπόν, ότι οι ρυθµίσεις που γίνονται για τα ληξιπρόθεσµα
µπορούµε να δοκιµάσουµε να επεκταθούν και σ’ αυτούς που δεν
έχουν κάνει δηλώσεις, λόγω οικονοµικής αδυναµίας σε πολλές
περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, όπως περιγράψαµε προηγούµενα το
φοροεισπρακτικό µηχανισµό -που δεν τον προσέξαµε καθόλου,
απλά του αποδίδουµε ευθύνες- δεν έχουµε τη δυνατότητα να
ελέγξουµε τις επιχειρήσεις που δεν κάνουν δηλώσεις και αποκρύπτουν φορολογητέα ύλη, ενώ αν τους δώσουµε τη δυνατότητα να έρθουν να δηλώσουν µε τις ίδιες ρυθµίσεις των
ληξιπροθέσµων, έχω την αίσθηση ότι θα βρούµε «ζεστό» χρήµα,
θα βρούµε µια πηγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ο χρόνος είναι αµείλικτος.
Λέω, λοιπόν, ότι σε µια άλλη τροπολογία -φαντάζοµαι ότι από
παράλειψη έγινε στο παρελθόν- δεν µπορεί να λες σε έναν ΤΕ,
δηλαδή, της κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάλληλο
ότι µπορεί να είναι διευθυντής, αλλά δεν µπορεί να είναι τµηµατάρχης ελέγχου ή δικαστικού σε µια απ’ αυτές τις µεγάλες ΔΟΥ,
οι οποίες έχουν πάρει τον έλεγχο και το δικαστικό από άλλες µικρές ΔΟΥ. Σ’ αυτές τις µεγάλες ΔΟΥ, ο ΤΕ υπάλληλος δεν είναι
δυνατόν να µπορεί να είναι διευθυντής και να µην µπορεί να είναι
τµηµατάρχης. Νοµίζω ότι µπορεί να αντιµετωπισθεί το θέµα.
Επιτρέψτε µου ένα τελευταίο για τις επενδύσεις δηµιουργίας
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο προερχόµενο από βιοµάζα. Είναι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες
προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό των ξένων µεγάλων εταιρειών. Αυτές, λοιπόν, όπως λέει η τροπολογία που
έχουµε καταθέσει, ζητούν να έχουν και φορολογική απαλλαγή,
έστω και αν έχουν επιδότηση της τιµής.
Νοµίζω ότι ακριβώς στο χρόνο µου αναφέρθηκα πολύ-πολύ
περιληπτικά στα ζητήµατα που ήθελα να θίξω και λυπάµαι, κύριε
Πρόεδρε, αλλά τέτοια ώρα δεν έχω άλλο περιθώριο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Γεώργιο Κασσάρα για την ακρίβεια και το χρόνο του.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου, η
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κ. Μαρία Σκραφνάκη.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι το τελευταίο διάστηµα η χώρα µας διανύει µια εξαιρετικά δύσκολη διαδροµή και θα λέγαµε ότι βρίσκεται σε έναν
οικονοµικό πόλεµο. Πραγµατικά, ζούµε ιστορικές και δύσκολες
στιγµές για την πατρίδα µας και η αγωνία όλων µας είναι µεγάλη.
Οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν αποδειχθεί κατώτεροι των περιστάσεων και δεν έχουν πάρει δραστικές αποφάσεις για τη σωτηρία του ευρώ και των χωρών της Ευρώπης. Η µια µετά την
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβαθµίζεται από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα
ασταθές περιβάλλον στην Ευρώπη. Επίσης, το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον είναι ρευστό και αναδεικνύονται χώρες όπως η
Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία ως οι νέες ισχυρές οικονοµικά δυνάµεις.
Η Ελλάδα µέσα σε αυτό το σκληρό οικονοµικό περιβάλλον χαροπαλεύει να µην κηρύξει στάση πληρωµών, ενώ παράλληλα
πρέπει να διορθώσει και τα κακώς κείµενα και τις χρόνιες αδυναµίες της.
Όλα αυτά κάνουν την προσαρµογή της στη νέα οικονοµική
πραγµατικότητα δυσκολότερη. Οι πολίτες έχουν χάσει µεγάλο
µέρος του εισοδήµατός τους, αφού έχουν µειωθεί οι µισθοί και
οι συντάξεις σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι αγρότες και οι έµποροι βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, οι φόροι αυξάνονται και το πιο λυπηρό είναι ότι αυξάνεται η ανεργία.
Ως Βουλευτής της επαρχίας, που βιώνω καθηµερινά τα προβλήµατα των ανθρώπων, βλέπω ότι ο κόσµος δεν αντέχει άλλο,
υποφέρει και έχει εξοντωθεί. Οι ανισότητες διευρύνονται και
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης κοινωνικών εντάσεων. Γι’ αυτό δεν
πρέπει να γίνουν περαιτέρω µειώσεις µισθών στο δηµόσιο και
στον ιδιωτικό τοµέα, διότι δεν έχει ο κόσµος αντοχές, δεν µπορεί
να επιβιώσει πλέον.
Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες για τη µείωση
των τιµών των προϊόντων και την αύξηση της ρευστότητας της
αγοράς. Πρέπει να δοθεί βάρος στην ανάπτυξη, στη γρήγορη
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, στη µείωση των δηµοσίων δαπανών, στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της
χώρας, αλλά και στην αναζωογόνηση του αγροτικού τοµέα, ο
οποίος, µαζί µε τον τουρισµό, µπορεί να δώσει µια νέα πνοή στην
ελληνική οικονοµία. Δυστυχώς, τα προβλήµατα του αγροτικού
τοµέα είναι πολλά, οι αγρότες πουλούν σε εξευτελιστικές τιµές
τα προϊόντα τους, ενώ στους καταναλωτές φτάνουν σε πολύ
υψηλότερες τιµές.
Ζητώ για άλλη µια φορά, κύριε Υπουργέ, να δοθεί βάρος στα
προβλήµατα των αγροτών και να προωθηθούν τα προϊόντα µας
σε χαµηλές τιµές στους καταναλωτές και να απολαµβάνουν οι
αγρότες ψηλότερες τιµές.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπάρξουν διευκολύνσεις
στους ανθρώπους που πήραν δάνεια και τώρα, λόγω του ότι
έχουν µειωθεί οι µισθοί ή έχουν µείνει άνεργοι, δεν µπορούν να
τα αποπληρώσουν. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ρύθµιση όλων
των δανείων από τις τράπεζες µε χαµηλότερα επιτόκια και µε περισσότερες δόσεις για να µπορέσουν να ανταποκριθούν οι πολίτες. Άλλωστε, οι τράπεζες έχουν στηριχθεί επανειληµµένως από
το κράτος, αλλά οι ίδιες δεν έχουν αντίστοιχα στηρίξει την
αγορά, ώστε να υπάρξει ρευστότητα.
Ακόµη, µε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο πρέπει να χτυπηθεί
αποτελεσµατικά η φοροδιαφυγή. Πρέπει να µειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, ειδικά στα φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι
συντελεστές ΦΠΑ. Πρέπει να καθιερωθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η καθηµερινή απόδοση του ΦΠΑ µε το κλείσιµο του
ταµείου της κάθε επιχείρησης. Σήµερα, η ζηµιά από τη µη απόδοση του ΦΠΑ υπολογίζεται ετησίως στα 22 δισεκατοµµύρια
ευρώ και είναι κρίµα να µην µπορούµε να τα εισπράξουµε, ώστε
να ελαφρύνουµε το φτωχό κόσµο. Τα λέµε πολλές φορές πολλοί
Βουλευτές εδώ, αλλά δεν βλέπουµε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα στο χτύπηµα της φοροδιαφυγής.
Ακόµα, για το τέλος ακινήτων, που εισπράττεται µέσω της
ΔΕΗ, θα ήθελα να ζητήσω τη διευκόλυνση της αποπληρωµής του
από όσους δεν το έχουν πληρώσει και εννοείται να µην κοπεί σε
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κανένα φτωχό άνθρωπο το ρεύµα που είναι ένα κοινωνικό αγαθό.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούµε ξανά τον υπολογισµό
του τέλους ακινήτων. Πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν η οικονοµική κατάσταση των ανθρώπων -αν χρωστάνε σε δάνεια, αν τα
ακίνητα, στα οποία έχει επιβληθεί αυτό το τέλος είναι ανεκµετάλλευτα, αν είναι σε χωριά ή σε πόλεις- ώστε να είναι πιο δίκαιος ο
υπολογισµός του και να µπορεί ο περισσότερος κόσµος να ανταποκριθεί.
Σχετικά µε το παρόν νοµοσχέδιο, θεωρώ θετικές τις ρυθµίσεις
που αφορούν την εξυγίανση των υπερχρεωµένων δήµων και περιφερειών. Είναι σωστό ότι προωθείται η διευκόλυνση εξόφλησης των χρεών των δήµων και η ισοσκέλιση των προϋπολογισµών τους µε σύναψη δανείων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε µειωµένο επιτόκιο. Αυτό θα βοηθήσει στην
εξυγίανση των οικονοµικών των δήµων, αλλά και θα δώσει ρευστότητα στις τοπικές κοινωνίες µε την εξόφληση των χρεών.
Εδώ, όµως, πρέπει να πούµε ότι και το κράτος θα πρέπει να
δώσει τα χρήµατα που οφείλει στους δήµους και όχι να έχουν
µείνει οι δήµοι χωρίς χρηµατοδότηση.
Επίσης, δίδεται η δυνατότητα παράτασης εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δήµων για ένα τρίµηνο, οπότε µπορούν να πληρώσουν δαπάνες που αφορούν έργα, προµήθειες και υπηρεσίες,
ενώ αντιµετωπίζονται εκκρεµότητες πληρωµής των δικαιούχων
για τη µεταφορά των µαθητών στα σχολεία.
Ένα ακόµη θετικό του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου είναι ότι
ρυθµίζει την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο
σε εξήντα δόσεις, ότι αναστέλλει τη λήψη αναγκαστικών µέτρων
σε βάρος των επιχειρήσεων που αδυνατούν να καταβάλουν τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς,
ενώ ρυθµίζει εκ νέου την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Θεωρώ, επίσης, θετικό ότι προσπαθεί µε τις διατάξεις που εισάγει να οργανώσει τη λειτουργία του ΕΟΠΥ, όπου εκεί θα ενταχθούν όλα τα ταµεία του κλάδου υγείας, προκειµένου να
επιτελέσει το έργο που του έχει ανατεθεί.
Όσον αφορά την ολοκλήρωση του ανοίγµατος των κλειστών
επαγγελµάτων, θεωρώ ότι φτάνουµε από το ένα άκρο στο άλλο
και ειδικά για τους δικηγόρους. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβληµα µε τις δικηγορικές εταιρείες όσον αφορά τους νέους δικηγόρους, καθώς θα κυριαρχήσουν οι µεγαλοδικηγόροι και θα
αφανιστούν τα κατά τόπους µικρότερα δικηγορικά γραφεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στους αστέγους, οι οποίοι ειδικά αυτές τις µέρες υποφέρουν ακόµη περισσότερο από το τσουχτερό κρύο.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να προτείνω να δοθούν δηµόσιοι χώροι ή χώροι της εκκλησίας, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται, για τη στέγαση των αστέγων καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, ώστε τουλάχιστον να έχουν µια στέγη πάνω από το κεφάλι τους και να µην κοιµούνται στα παγκάκια κάτω απ’ αυτές
τις δύσκολες συνθήκες.
Κλείνοντας, θεωρώ ότι το παρόν νοµοσχέδιο έχει πολλά θετικά
γι’ αυτό και µε βαριά καρδιά το υπερψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Σκραφνάκη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Αχαΐας, ο κ. Νίκος Νικολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι διαµαρτύροµαι έντονα και για τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι
είµαστε υποχρεωµένοι εδώ τα µέλη του νοµοθετικού σώµατος
να υπερψηφίζουµε ό,τι η εκτελεστική εξουσία αποφασίζει, ό,τι
το Υπουργικό Συµβούλιο συµφωνεί και, επίσης, γι’ αυτό που παρατηρείται σήµερα. Από το 1989 µέχρι σήµερα σ’ αυτήν εδώ την
Αίθουσα ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζήσουµε αυτές τις σκηνές του
απείρου κάλλους, δηλαδή να έρχεται η µια τροπολογία πίσω από
την άλλη. Έλεος!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης, θέλω να καταδικάσω τη
βίαιη και αντιδηµοκρατική ενέργεια ορισµένων συνδικαλιστών
που εισέβαλαν σήµερα και επέβαλαν τη διακοπή του κοινωνικού
διαλόγου. Εµείς πιστεύουµε και στηρίζουµε τον κοινωνικό διάλογο και περιµένουµε µε ενδιαφέρον και σεβασµό τη συµφωνία
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τους, όπου αυτή καταλήξει. Θα σεβαστούµε τα αποτελέσµατα
αυτού του διαλόγου.
Ακόµη, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µας γιατί µετά από
την πίεση της Νέας Δηµοκρατίας πήρατε πίσω τη διάταξη της
διακοπής καταβολής της σύνταξης σε χιλιάδες τραπεζικούς
υπαλλήλους, συνταξιούχους της Εµπορικής, καθώς, επίσης, και
εκείνη τη διάταξη για την πώληση των airbus. Όσον αφορά το
τελευταίο, έχω καταθέσει ερώτηση, οπότε θα τα πούµε εκεί. Δεν
θα αποφύγει ο κ. Βενιζέλος την οδύνη να µας πει πως µπορεί να
ήταν συµφέρουσα αυτή η πώληση.
Τέλος, θέλω να πω ότι λυπάµαι γιατί, παρά την πίεση πάλι και
την προτροπή πολλών συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας, δεν
αποσύρατε τη ρύθµιση για τη σύσταση των δικηγορικών εταιρειών, ενώ ήδη µια επιτροπή συζητά πολλά τέτοια ενδιαφέροντα
θέµατα και θα µπορούσε να δει και αυτό. Το ίδιο, όµως, ευχάριστα άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχουν κάποια βήµατα προόδου για
τα προβλήµατα του ΕΟΜΜΕΧ προς την κατεύθυνση που ζητούσε
και η Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τονίσαµε στη συνεδρίαση της
επιτροπής ότι αυτό το πολυνοµοσχέδιο είναι ένα µωσαϊκό διατάξεων, χωρίς συνοχή και µε πολλές νοµοτεχνικές ατέλειες. Σήµερα, έχει εδραιωθεί η αντίληψή µας ότι το συγκεκριµένο
πολυνοµοσχέδιο µόνο για ένα λόγο έγινε. Ο λόγος είναι ο φόβος
της τρόικας. Διότι πάρα πολλά από όσα είχαν δεσµευθεί τους τελευταίους µήνες οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ στην τρόικα δεν τα
έχουν υλοποιήσει. Γι’ αυτό και σήµερα σπεύδουν να νοµοθετήσουν αποσπασµατικά ό,τι µπορούν και ό,τι νοµίζουν. Πώς, άραγε,
µπορεί κανείς να καταλάβει αυτήν τη σπουδή, που σκοπό έχει να
καλύψει τα νώτα τους από τον έλεγχο της τρόικας; Αθροίζουν,
λοιπόν, ετερόκλητες ρυθµίσεις, διορθώνουν ηµαρτηµένα πολλών, πρόσφατων νοµοθετηµάτων.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
πω ότι οι σοβαρές µεταρρυθµίσεις, οι αναδιαρθρώσεις και οι
αναγκαίες αλλαγές που θα οδηγήσουν τη χώρα έξω από την
κρίση, απαιτούν προετοιµασία, µελέτη και σοβαρότητα. Όλα
αυτά λείπουν από το πολυνοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και µε τόση ευκολία βάζουν ρυθµίσεις και µε τόση ευκολία τις βγάζουν. Καλά
κάνουν, γιατί οι ρυθµίσεις που δεν φέρνουν όφελος είναι προτιµότερο να αποσύρονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε νέα συγκλονιστικά στοιχεία, τόσο για τη
φτώχεια, όσο και για την ανεργία στη χώρα µας. Οι ακολουθούµενες από τους Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ έως σήµερα πολιτικές
µε όλες τις ενδείξεις ατεχνίας, απειροτεχνίας, αναξιότητας, απειρίας, αυτοσχεδιασµού και ανεπάρκειας που τις χαρακτήριζαν,
έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, σε κατάρρευση της οικονοµικής δραστηριότητας, στην καταδίκη εκατοµµυρίων συµπολιτών µας στη φτώχεια.
Τον Οκτώβριο ήταν πάνω από εννιακόσιες χιλιάδες οι άνεργοι,
µε ποσοστό 18,2%. Σχεδόν ένας στους δύο νέους είναι άνεργος.
Το ίδιο ζοφερά είναι και τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν αναφορικά µε τη φτώχεια. Πάνω από δύο εκατοµµύρια συµπολίτες µας
βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της φτώχειας. Ακόµη πιο
ανησυχητικό, όµως, είναι το γεγονός ότι η παιδική φτώχεια συνάδει µε τα υψηλά ποσοστά εργασιακής φτώχειας.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παιδική φτώχεια σηµαίνει
ότι ο πατέρας εργάζεται, αλλά το εισόδηµά του δεν είναι αρκετό
για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες. Σηµαίνει ότι η µόνη µητέρα µε ένα παιδί αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Σηµαίνει ότι οι
άνεργοι γονείς αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες
του παιδιού. Η παιδική φτώχεια και η ανεργία των νέων απειλούν
να καταδικάσουν µία ολόκληρη γενιά συµπολιτών µας στη φτώχεια, απειλούν την προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας και απειλούν την ίδια την κοινωνική συνοχή. Από την
άλλη καταδεικνύουν και σε πόσο λάθος κατεύθυνση βρίσκονται
οι συζητήσεις για µείωση των κατώτατων µισθών, για καταργήσεις του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού και η διατάραξη της αναγκαίας ισορροπίας που απαιτεί το ζήτηµα των
εργασιακών σχέσεων. Η ασφάλεια στην εργασία και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι έννοιες αντιφατικές ή αντικρουόµενες. Η
προστασία και η ποιότητα της εργασίας πρέπει να συνδυάζονται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αρµονικά µε την αναγκαία ευελιξία και την παραγωγικότητα της
εργασίας.
Οι δυσάρεστες αυτές εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά για τη
στροφή στην ανάπτυξη, την επανεκκίνηση της οικονοµίας και τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Χωρίς ανάπτυξη οι άνεργοι
θα αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας θα χάνονται.
Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι οι σχεδιαζόµενες
και εφαρµοζόµενες πολιτικές να ενισχύουν τις επενδύσεις, να
αξιοποιούν ορθά τους κοινοτικούς πόρους, να περιορίζουν τα
φορολογικά βάρη µε ισότιµο καταµερισµό των φορολογικών
βαρών σε όλους, να καταπολεµούν την εισφοροδιαφυγή και να
προχωρούν σε αλλαγές στο ασφαλιστικό µας σύστηµα, µε γνώµονα τη βιωσιµότητά του, τον εξορθολογισµό του και την επάρκειά του. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν µε σοβαρή προετοιµασία.
Όπως για παράδειγµα, στο ζήτηµα των επικουρικών συντάξεων πρέπει να γίνει ενδελεχής εξέταση του συνόλου των παραµέτρων και όχι µε επιδεικνυόµενη ελαφρότητα προσφοράς
παροχών προς παιδεραστές και άλλες οµοιοπαθείς οµάδες πληθυσµού που διάταξη του πολυνοµοσχεδίου έρχεται να διορθώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι µε το συγκεκριµένο πολυνοµοσχέδιο εισάγονται και διατάξεις για τη διαχείριση µέτρων που υιοθετήθηκαν την παρελθούσα διετία. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη διαφωνία µας σε πολιτικές για την αποτυχία,
των οποίων είχαµε προειδοποιήσει θα µπορούσε να υποστηριχθεί ενδεχοµένως µία προσέγγιση του τύπου: «Έτσι όπως τα κάνατε, διαχειριστείτε τα τώρα». Ωστόσο, µια σοβαρή προσέγγιση
των τεκταινοµένων στην πατρίδα µας δεν µας επιτρέπει να συµπεριφερθούµε µε αυτόν τον τρόπο. Οι ανάγκες της χώρας, οι
πολλαπλές πιέσεις που αυτή δέχεται, το έκτακτο των συνθηκών
δεν µας επιτρέπει παρά να προσπαθήσουµε να διαχειριστούµε
τα αποτελέσµατα µέτρων της τελευταίας διετίας µε τα οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις όταν έρχονταν για ψήφιση δεν συµφωνούσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία είναι κόµµα
ευθύνης. Το υπέρτατο καθήκον µας αυτήν την στιγµή είναι να
σταθεί όρθια η πατρίδα µας και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην ανόρθωσή της. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το κόµµα
µας υπερψηφίζει επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Για εµάς στόχος είναι µε σηµαία την αλήθεια, την ανάκαµψη,
την Ευρώπη και την αξιοπρέπεια, να πυροδοτήσουµε µία διαδικασία µέσα από µία συνολική πολιτική επαναδιαπραγµάτευσης
των εφαρµοζόµενων πολιτικών, έτσι ώστε να πετύχουµε την ανάκαµψη τόσο της οικονοµίας, όσο και του φρονήµατος των Ελλήνων πολιτών. Στόχος µας είναι να αφουγκραστούµε την ενέργεια
του ελληνικού λαού, µετατρέποντας την αγανάκτηση σε όραµα
και την απογοήτευση σε προοπτική για το σήµερα και το αύριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε ότι η λύση βρίσκεται αλλού. Η λύση βρίσκεται στην παραγωγικότητα της εργασίας,
στην ποιότητα, στην καινοτοµία. Η λύση βρίσκεται στη µέριµνα
για τις ανάγκες του κόσµου της εργασίας, της επιχειρηµατικότητας και της αγοράς. Η µόνη ελπίδα σήµερα είναι οι προτάσεις
της Νέας Δηµοκρατίας για επανεκκίνηση της οικονοµίας, τόνωση
της ρευστότητας της αγοράς, επενδύσεις, αξιοποίηση των
πόρων του ΕΣΠΑ που λιµνάζουν. Αυτή η παρατεταµένη αδράνεια
στενεύει την ελπίδα και κονταίνει το µέλλον.
Οι Έλληνες και η Ελλάδα δεν µπορούν να περιµένουν άλλο. Ο
βασικός λόγος που η Νέα Δηµοκρατία υπερψηφίζει το πολυνοµοσχέδιο –επαναλαµβάνω- δεν είναι άλλος από το ότι οι περιστάσεις είναι κρίσιµες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµοσιονοµική πειθαρχία µπορεί και πρέπει να υπάρξει, µαζί όµως µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Η επανεκκίνηση της οικονοµίας προϋποθέτει κοινωνική
συνοχή και υγιή επιχειρηµατικότητα. Έτσι µπορούµε να δηµιουργήσουµε την ελπίδα για το αύριο και να έχουµε τη δυνατότητα
µιας καλύτερης ζωής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να θέσω δύο ζητήµατα αρχής, µολονότι συζητάµε
επί των άρθρων, τα οποία προέκυψαν από την εξέλιξη της συζήτησης και από την παρέµβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου:
Πρώτον, όταν το πρωί µιλώντας επί της αρχής έλεγα ότι βρισκόµαστε µπροστά σε ένα νόµο «φρουτιέρα» κατά το ρωµαϊκό δίκαιο
της παρακµής και όταν έλεγα ότι πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο
που βρίσκονται πλίνθοι, λίθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα,
φαίνεται ότι ήµουν ιδιαιτέρως αισιόδοξος. Διότι δεν είχα παρακολουθήσει την εξέλιξη των πραγµάτων µέσα από τροπολογίες
επί τροπολογιών από Υπουργούς, οι οποίοι παρελαύνουν και
τροποποιούν την προηγούµενη τροποποίηση, σε ένα νοµοσχέδιο
του οποίου δεν ξέρουµε όχι µόνο την αρχή, όπως φαινόταν από
την κατάθεσή του, αλλά ούτε αυτήν την ώρα που βρισκόµαστε
προ της ψήφισης των άρθρων, το τελικό περιεχόµενο των άρθρων αυτών. Δεν είναι τρόπος νοµοθέτησης αυτός, κύριε Πρόεδρε. Είναι ευτελισµός της Βουλής, ως βουλευοµένου οργάνου.
Είναι ευτελισµός των ίδιων των Βουλευτών και τελικά ευτελισµός
της ίδιας της δηµοκρατίας. Αυτό είµαι υποχρεωµένος να το καταγγείλω, γιατί δεν το έχω ζήσει ποτέ στα δεκαέξι χρόνια που
βρίσκοµαι στην Αίθουσα.
Λυπούµαι πολύ, αλλά καµµία έκτακτη περίσταση δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους νοµοθέτηση. Κάτι σοβαρό συµβαίνει, το
οποίο υπονοµεύει τα ίδια τα θεµέλια του κοινοβουλευτικού µας
συστήµατος και του ρόλου της Βουλής. Ιδού τα έδρανα! Αν τα
έδρανα είναι αδειανά αυτήν τη στιγµή, δεν οφείλεται στην αβελτηρία των Βουλευτών, αλλά στο ότι είναι αδύνατο να νοµοθετούν
υπό αυτές τις συνθήκες. Και είναι υπεύθυνοι –και είµαστε υπεύθυνοι- αυτοί που νοµοθετούν υπ’ αυτούς τους όρους για το τι
συµβαίνει στη Βουλή αυτές τις κρίσιµες ώρες, που θα έπρεπε να
είναι ο πυλώνας στήριξης των δηµοκρατικών θεσµών µέσα στην
κρίση, για να µην µετατρέψουµε την κρίση αυτή από οικονοµική,
σε κρίση θεσµών και σε κρίση δηµοκρατίας.
Αυτό το επιβαρύνει πολύ περισσότερο ο τρόπος που παρενέβη
και το περιεχόµενο της παρέµβασης του κ. Βενιζέλου. Ήταν απαράδεκτος εκ προοιµίου. Τι περίπου ήρθε και είπε; Ήρθε και µας
είπε: «Ξέρετε, επειδή τρία κόµµατα στηρίζουν την Κυβέρνηση
Παπαδήµου, ό,τι αποφασίζεται στο Υπουργικό Συµβούλιο, πρέπει
να υπερψηφίζεται από τη Βουλή και ιδίως από τα κόµµατα, τα
οποία συνέπραξαν στη στήριξη αυτή». Θα πρέπει να θυµάται ο
κ. Βενιζέλος τους όρους υπό τους οποίους η Νέα Δηµοκρατία
εκλήθη να στηρίξει –και στηρίζει- την Κυβέρνηση Παπαδήµου και
που –επαναλαµβάνω- είναι όροι από τους οποίους απορρέει και
η όποια δηµοκρατική της νοµιµοποίηση.
Θυµόµαστε όλοι ότι η Κυβέρνηση Παπαδήµου επεβλήθη. Θυµόµαστε όλοι ότι η Κυβέρνηση Παπαδήµου έχει συγκεκριµένη
θητεία και συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Σε καµµία περίπτωση η
Νέα Δηµοκρατία και κανείς από τους Βουλευτές της, µε πρώτο
τον Αρχηγό της, δεν θα αποδεχθεί κάτι άλλο. Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση παραµένει Αξιωµατική Αντιπολίτευση -και αυτό ας το
καταλάβει καλά ο κ. Βενιζέλος- και δεν είναι ούτε συµπολιτευόµενη αντιπολίτευση ούτε αντιπολιτευόµενη συµπολίτευση. Είναι
Αξιωµατική Αντιπολίτευση που στηρίζει υπό όρους την Κυβέρνηση. Και τη στηρίζει, χωρίς σε καµµία περίπτωση να της δίνει
το δικαίωµα να αποτελεί το πέρασµα από την ευθύνη στην ανευθυνότητα του ΠΑΣΟΚ, ούτε να αποτελεί κολυµβήθρα του Σιλωάµ, ούτε σε καµµία περίπτωση «πλυντήριο» ανοµηµάτων.
Όσες συνέπειες προκύπτουν από την άφρονα πολιτική των
χρόνων που πέρασαν και που µας οδήγησε ως εδώ, αυτές τις
συνέπειες τις έχει η κυβέρνηση Παπανδρέου και όσοι είναι εκείνοι από το ΠΑΣΟΚ που µετέχουν ακόµη στην Κυβέρνηση Παπαδήµου. Να συµπράξουµε στο να βγει ο τόπος από την κρίση
µέχρι να επιτελέσει η Κυβέρνηση το καθήκον της, ναι. Αλλά να
είµαστε και υποχρεωµένοι να ψηφίσουµε πράγµατα τα οποία
είναι απλώς και µόνο οι συνέπειες προηγουµένων αµαρτηµάτων,
όχι.
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Και να θυµηθεί ο κ. Βενιζέλος, που µας καλεί να στηρίξουµε
άνευ όρων αυτά τα οποία µας φέρνει εδώ επειδή πέρασαν από
το Υπουργικό Συµβούλιο, λίγο πριν, πριν από δυόµισι χρόνια,
όταν η κυβέρνηση Καραµανλή ζητούσε απλή συµπαράσταση σε
ορισµένα πράγµατα για την ανακοπή της πορείας, την οποία είχε
η οικονοµία και ο τόπος, ποια ήταν η στάση του;
Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Βενιζέλο να αντιστρέψει λίγο
τους ρόλους. Ποια θα ήταν η στάση του κ. Παπανδρέου, αν η κυβέρνηση Καραµανλή ή η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε
φέρει τον τόπο εδώ που τον έφερε το ΠΑΣΟΚ και ήταν υποχρεωµένο το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντιπολίτευση να στηρίξει την
κυβέρνηση Καραµανλή; Τι θα είχε συµβεί; Ξέρετε τι θα είχε συµβεί; Εδώ πήγε να στήσει ειδικά δικαστήρια για δήθεν πλαστά
στοιχεία το Φλεβάρη του 2010. Θα ερχόταν τώρα να στηρίξει;
Με αυτήν τη νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ καλείται η Νέα Δηµοκρατία
όχι απλώς και µόνο να στηρίξει, αλλά να υποστεί και τις συνέπειες µιας πολιτικής της οποίας την κατάρρευση είχε προβλέψει
ο κ. Σαµαράς ήδη από την άνοιξη του 2010;
Αλλά και αν ήταν διαφορετικά, ακόµη και αν ήταν µια κυβέρνηση µονοκοµµατική, από πότε η πλειοψηφία που τη στηρίζει, οι
Βουλευτές που είναι εδώ για να τη στηρίξουν, στερούνται του δικαιώµατος να πουν την άποψή τους ιδίως όταν βρισκόµαστε σε
διατάξεις κατάφωρα αντισυνταγµατικές, όπως αυτές που θα
αναφέρω συνοπτικά και τις είπα και το πρωί;
Τι είναι οι Βουλευτές εδώ; Δεν είναι ελεύθεροι να σκεφτούν
και να ψηφίσουν; Αυτό σηµαίνει ότι ο κ. Βενιζέλος δεν έχει καταλάβει το ρόλο του Βουλευτή. Και τούτο είναι διπλά κακό για έναν
πολιτικό µε τόση εµπειρία και για έναν καθηγητή του Συνταγµατικού Δικαίου.
Κατόπιν τούτου, έχουµε το δικαίωµα και την υποχρέωση να
πούµε «όχι» εκεί που πρέπει, να πούµε «όχι» και για τους δύο λόγους που ανέφερα. Αναφέρω ενδεικτικά τρία άρθρα, το 2, το 4
και το 6, για να επανέλθω σε όσα είπα το πρωί, αφού δεν διορθώθηκε τίποτα από όλα αυτά.
Δεν κατάλαβα, ήρθε ο κ. Κουκουλόπουλος και µας είπε ότι
καλές είναι οι διατάξεις, γιατί διευκολύνουν το δανεισµό των
δήµων! Τις υπερψηφίζουµε, το ξέρω, γιατί δεν µπορεί να γίνει
διαφορετικά, αλλά η κριτική ήταν άλλη. Ποιος έφερε τη λαιµητόµο ή την αγχόνη σε ό,τι αφορά την αδυναµία των δήµων να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και στις
καινούργιες που απέκτησαν εν των µεταξύ; Είναι ή δεν είναι ο
«Καλλικράτης», που µας τον εµφάνισαν ως δήθεν µεταρρύθµιση
εξοικονόµησης πόρων ή εκσυγχρονισµού της διοίκησης του κράτους; Και όταν λέγαµε σε αυτήν την Αίθουσα ότι θα καταρρεύσουν τα οικονοµικά των δήµων και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
δεν άκουγε κανείς τίποτε.
Το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε το Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ελλάδα», που ήταν υποχρεωτικό να ισχύει πριν µπει σε
εφαρµογή ο «Καλλικράτης». Και ύστερα φέρνουµε τέτοιες ρυθµίσεις. Δεν θα καταγγείλουµε το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έφτασε εδώ που έφτασε κάτω από αυτές τις συνθήκες; Θα
µας το απαγορεύσει ο κ. Βενιζέλος; Θα µας απαγορεύσει, δηλαδή, να πούµε ότι έρχονται τώρα να πληρώσουν αυτά που εδώ
λέγαµε ότι δεν πρέπει να γίνουν υπό αυτές τις οικονοµικές συνθήκες, µια µεταρρύθµιση που είναι στον αέρα, που είναι κτίσµατα
στην άµµο; Θα απαγορεύσει να πούµε ότι είναι µια φωτογραφική
ρύθµιση εκείνη που αφορά το ΦΟΣΔΑ της Θεσσαλονίκης που τον
πάνε πριν από τον «Καλλικράτη» για να µπορέσουν να ελέγξουν
το διοικητικό τους συµβούλιο; Είναι ντροπή αυτή η διάταξη. Είναι
διάταξη κοµµατικού νεποτισµού.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά στο άρθρο 4, το είπα, κύριε Υπουργέ,
επειδή είναι και στα αντικείµενα της ευρύτερης αρµοδιότητας,
να το πω έτσι, του οικονοµικού επιτελείου και σας το λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Φέρνετε µία διάταξη, η οποία
ανατρέποντας κάθε είδους λογική σε ό,τι αφορά τον προσδιορισµό του ύψους του εισοδήµατος και του φόρου τον οποίο πρέπει
να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, έρχεστε και µας λέτε ότι δεν θα
είναι βάση της φορολογικής ικανότητας το εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, δεν θα είναι βάση του τρόπου, µε τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος, ούτε το κέρδος, ούτε ο τζίρος. Θα είναι, λέει,
εναλλακτικές µέθοδοι υπολογισµού του εισοδήµατος µέσω δια-
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φορετικών τεχνικών ελέγχων. Υπάρχει, δηλαδή, η πλήρης αβεβαιότητα.
Μαζί µε τις ιδιωτικές εταιρείες που κυνηγάνε τους πάντες και
που τους έχετε εκχωρήσει δηµόσια εξουσία και το ξέρουµε, δεν
ξέρει καµµία επιχείρηση πώς θα υπολογιστεί ο τρόπος µε τον
οποίο θα φορολογηθεί. Φτιάχνει βιβλία, τα οποία είναι υποχρεωµένη να φτιάξει µε τον τρόπο που σας είπα προηγουµένως, µε
τους δύο τρόπους υπολογισµού, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να
ελεγχθεί, άλλοι θα είναι οι έλεγχοι.
Και πιστεύετε σοβαρά, κύριε Υπουργέ, να φορολογήσετε µε
τέτοιες αντισυνταγµατικές µεθόδους; Γιατί αυτό είναι αντισυνταγµατικό και µε το άρθρο 4 παράγραφος 5, που λέει ότι οι Έλληνες φορολογούνται ανάλογα µε τις δυνάµεις τους -ποιες
δυνάµεις τους;- και µε το άρθρο 78 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Αλλά πέρα από αυτό, επειδή µιλάτε για ανάπτυξη και επενδύσεις, πιστεύετε σοβαρά µαζί µε τους φορολογικούς συντελεστές
των επιχειρήσεων, µε τέτοιου είδους φορολόγηση των επιχειρήσεων, είναι κανείς τρελός να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα µε
τέτοια αβεβαιότητα; Δεν φτάνει που αλλάζετε τους φορολογικούς νόµους συνεχώς, έχετε φτάσει και σε αυτό πλέον το κατάντηµα να µην είναι κανείς βέβαιος την ώρα που δηλώνει νοµίµως
ό,τι έχει να δηλώσει, το πώς θα φορολογηθεί. Αυτό δεν θα το
πούµε; Σας το λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής ότι είναι
αντισυνταγµατικό. Κραυγάζει. Κατά τον κ. Βενιζέλο, µιας και πέρασε από την «αυθεντία» του και την «αυθεντία» του Υπουργικού
Συµβουλίου, οι Βουλευτές πρέπει να µείνουν σιωπηλοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το θέµα των δικηγορικών εταιρειών. Τι είναι αυτά που µας είπε ο κ. Παπαϊωάννου; Ο κ. Παπαϊωάννου ήρθε και µας είπε ότι «ξέρετε, αυτό µας
είχε σταλεί και µας είχε ζητηθεί να κάνουµε ορισµένες τροποποιήσεις σχετικά µε τις δικηγορικές εταιρείες. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έστειλαν τις απόψεις τους και δεν έπεισαν τις αρχές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο µε τον οποίο θα συστήνονται, αν πρέπει να συστήνονται, υποκαταστήµατα δικηγορικών
εταιρειών».
Το ερώτηµα είναι, κύριε Υπουργέ, τις απόψεις των δικηγορικών συλλόγων τις πήρε απλώς και τις πήγε ως διαµετακοµιστής
η Κυβέρνηση ή υποστήριξε αυτή τη θέση, σε µια Ελλάδα που ξέρουµε ότι το δικηγορικό λειτούργηµα είναι δηµόσιο λειτούργηµα
και ο δικηγόρος είναι συµπαραστάτης της δικαιοσύνης; Το υποστήριξε αυτό ποτέ ή έρχεται και µας λέει ότι οι απόψεις των δικηγορικών συλλόγων, όπως διαβιβαστήκαν, δεν έπεισαν;
Έγινε καµµία διαπραγµάτευση όταν έφτιαχναν το τελικό κείµενο του µνηµονίου από την Κυβέρνηση, ώστε να πει ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν δίκιο και δεν µπορεί στην Ελλάδα να
δηµιουργήσουµε τέτοιες συνθήκες. Και το ξέρετε πολύ καλά,
γιατί δεν µπορεί να µεταβληθεί το δικηγορικό λειτούργηµα σε
εµπόρευµα. Δεν έγινε και έχουµε πικρή εµπειρία από αυτό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη για τη µικρή κατάχρηση
του χρόνου.
Έχουµε πικρή εµπειρία, κύριε Υπουργέ, για τον τρόπο µε τον
οποίο βάλατε στο τελευταίο µνηµόνιο ορισµένα πράγµατα τα
οποία δεν µας ζήτησε ποτέ η τρόικα. Γιατί δεν τα διαπραγµατευτήκατε; Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα από την ιστορία των
ταξί υπάρχει; Πού είναι ο κ. Βορίδης να το οµολογήσει εδώ
ρητώς και ο κ. Ρέππας; Μας εµφάνισε ο κ. Ραγκούσης ότι ήταν
απαίτηση της τρόικας. Αποδεικνύεται ότι η τρόικα δεν το είχε ζητήσει, παρ’ όλα αυτά στη διαπραγµάτευση το βάζει ο ίδιος. Και
έρχεται ο κ. Βορίδης τώρα να το πάρει πίσω. Και ορθώς. Αυτές
είναι οι παλινωδίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ίδια γίνονται και µε τις δικηγορικές εταιρείες. Κανείς δεν τις διαπραγµατεύτηκε. Κανείς δεν
στήριξε τη φωνή των δικηγορικών συλλόγων. Γιατί η λογική, δυστυχώς, και της Κυβέρνησης Παπαδήµου -και αυτή είναι η µε-
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γάλη διαφορά- µε τον Μάριο Μόντι που πήγε να πει στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι οι διεκδικήσεις του
ιταλικού λαού, είναι να µεταφέρει απλώς ποιες είναι οι απαιτήσεις της τρόικας απέναντι στον Ελληνικό Λαό. Αυτή η µεγάλη
διαφορά πρέπει να σταµατήσει.
Κατόπιν τούτου, και τη γνώµη µας θα λέµε και θα καταψηφίζουµε αυτό που πρέπει να καταψηφίσουµε και θα τονίζουµε πάντοτε ποια είναι τα όρια, επαναλαµβάνω, της πολιτικής της
Κυβέρνησης Παπαδήµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη για τον επιπλέον χρόνο που πήρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ.
Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό
Αχαΐας.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σε συνθήκες επείγουσες µε επιβαλλόµενες πολιτικές αλλά και την υποχρέωσή µας να εξορθολογήσουµε
τις σχέσεις του κράτους µε τα υποκείµενά του αλλά και τους
ασκούντες δηµόσια υπηρεσία, υπήρξαν και αδικίες.
Σήµερα µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο επιχειρείται η συνέχεια ρυθµίσεων που άπτονται της εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, αναγκαίες για την επίλυση εκκρεµοτήτων.
Θα αναφερθώ επιλεκτικά σε ορισµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, που θεωρώ ότι επιδέχονται διορθώσεων ή συµπληρώσεων, αφού και ο χρόνος δεν µου το επιτρέπει.
Κατ’ αρχάς, ως προς το Κεφάλαιο Α’, πολύ ορθά µε το άρθρο
1 επέρχονται βελτιώσεις στο βαθµολόγιο των υπαλλήλων, µε
στόχο την ίση µεταχείριση υπαλλήλων µε ίδια προσόντα και την
άρση ως ένα βαθµό αδικιών που είχαν ανακύψει, αλλά και σε
κάθε περίπτωση την επιβράβευση και κινητοποίηση των υπαλλήλων για περαιτέρω επιµόρφωση. Βέβαια, η κατάταξη σε βαθµούς
χρήζει πρόσθετων βελτιώσεων.
Κατά τη συζήτηση του ν.4024/2011 τόσο στην αρµόδια επιτροπή, όσο και στην Ολοµέλεια, είχα διατυπώσει τις αντιρρήσεις
µου αναφορικά µε το άρθρο 28 και είχα ζητήσει τον εξορθολογισµό του συστήµατος βαθµολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Επαναφέρω την πρότασή µου αυτή, διότι θεωρώ ότι µε το θεσπισµένο σύστηµα κατάταξης σε βαθµούς οι ήδη υπηρετούντες
υπάλληλοι είναι σαφώς αδικηµένοι σε σύγκριση µε τους νεοδιοριζόµενους, οι οποίοι έρχονται σε χειρότερη βαθµολογική και µισθολογική θέση.
Για παράδειγµα, ένα υπάλληλος ΔΕ µπορεί να πάρει το βαθµό
Β’ σε είκοσι δύο χρόνια, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4024/
2011, ο υπάλληλος όµως που ήδη υπηρετεί για να καταταγεί στο
Β’ βαθµό χρειάζεται είκοσι επτά χρόνια υπηρεσίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 28 του ίδιου νόµου. Αντιστοίχως και στις κατηγορίες
πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αντι- λαµβάνεστε, λοιπόν, ποια είναι η διαφορά εάν ο νεοπροσληφθείς αναγνωρίσει και τα χρόνια εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.
Πιστεύω ότι δεν δικαιολογούνται αυτές οι διακρίσεις σε βάρος
των υπηρετούντων υπαλλήλων, που µάλιστα έχουν παράσχει επί
σειρά ετών τις υπηρεσίες τους και έχουν συσσωρευµένη εµπειρία και γνώση και συµβαίνει ίσως για πρώτη φορά να αδικούνται
υπηρετούντες σε σχέση µε όσους διοριστούν την εποµένη της
εφαρµογής του νόµου.
Είναι επίσης σαφές, ότι µε την ταχύτητα που ελήφθησαν οι
αποφάσεις για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και την
εργασιακή εφεδρεία, υπό την πίεση των συνθηκών, υπήχθησαν
στα ως άνω µέτρα και ορισµένοι φορείς και κατηγορίες προσωπικού που έπρεπε να εξαιρεθούν, διότι διαφορετικά απειλείται η
βιωσιµότητα των φορέων αυτών και υποβαθµίζεται έως και καταργείται ο ρόλος τους.
Προτού λάβουµε, λοιπόν, αποφάσεις για το ποιοι θα φύγουν
και ποιες θέσεις θα καταργηθούν, έπρεπε πρώτα να έχουµε αποφασίσει ποιες οργανικές θέσεις χρειαζόµαστε σε κάθε Υπουργείο και ποιες ειδικότητες, πόσες είναι οι κενές θέσεις ανά
Υπουργείο, πόσες θα καταργηθούν από τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, πόσες από το στενό και πόσες από την αυτοδιοίκηση κι
αφού καταργηθούν, τότε να ξέρουµε τι ελλείψεις δηµιουργούνται.
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Με το να µειώνουµε τον όγκο του δηµοσίου τοµέα χωρίς οργάνωση και προγραµµατισµό και ξεκινώντας από όσους έχουν
εµπειρία και γνώση, τελικά αναρωτιόµαστε ποιος θα ανασυγκροτήσει το υπάρχον για να πάµε στο καινούργιο και πώς θα εξασφαλιστεί αδιάκοπη η λειτουργία του Κράτους, όταν αποδυναµώνονται χρήσιµες υπηρεσιακές µονάδες, σηµαντικές για την
ασφάλεια της χώρας και τη στήριξη της οικονοµίας της, για παράδειγµα Υπουργείο Οικονοµίας, Υγείας, Εθνικής Άµυνας, δηλαδή επιστηµονικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.
Για παράδειγµα, ανακύπτουν ανάγκες στελέχωσης νέων υπηρεσιακών µονάδων, όπως η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων, η οποία πολύ σωστά µετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Πώς όµως θα αποσπάσετε για τη στελέχωσή της
προσωπικό, όταν µε τις µειώσεις προσωπικού, ήδη υπάρχουν ελλείψεις στις υπηρεσίες;
Σήµερα κάνοντας ανασκόπηση των µέτρων διαπιστώθηκαν
λάθη, τα οποία και διορθώνουµε. Έτσι, πολύ ορθά εξαιρούνται
από τις ανωτέρω διατάξεις το ναυτικό προσωπικό των πλοηγικών
σταθµών, το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού, το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού κ.ο.κ..
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρώ, ότι πρέπει να επανεξετάσετε και
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις και κυρίως σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, όπου ναι µεν έπρεπε να γίνουν µειώσεις του αριθµού των θέσεων, αλλά πριν τη µείωση έπρεπε να
µεταφερθούν κενές οργανικές θέσεις σε οργανικές µονάδες,
όπου υπάρχει ανάγκη και σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των θέσεων που καταργούνται να µην θέτει σε κίνδυνο την αδιάλειπτη
λειτουργία των υπηρεσιακών µονάδων, όπως για παράδειγµα την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Ναύσταθµο Σαλαµίνας
κ.λπ..
Ήδη γνωρίζετε ότι υπάρχει µεγάλη µείωση πολιτικού προσωπικού, µετά τις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις τα τελευταία
χρόνια και είναι άτοπο θέσεις µη επιχειρησιακές να στελεχώνονται από ένστολο προσωπικό, που και στοιχίζει περισσότερο αλλά
και δηµιουργούνται προβλήµατα στη λειτουργική συνέχεια και
αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. Λυπάµαι βέβαια γιατί δεν
είναι κι ο αρµόδιος Υπουργός εδώ.
Ως προς τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 1 και την υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των
πράξεων πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισµένου χρόνου
µε δυνατότητα ανανέωσης, θεωρώ ότι πρέπει να θεσπιστεί η
υποχρέωση αυτή και για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου χωρίς
δυνατότητα ανανέωσης. Και αυτό για να ελέγχεται απόλυτα αν
οι συµβάσεις αυτές πράγµατι λήγουν όταν παρέλθει το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Ταυτόχρονα πρέπει να θεσπιστούν
κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων αυτών.
Τελειώνοντας µε τις ρυθµίσεις του πρώτου άρθρου, να τονίσω
ότι είναι θετική η διάταξη για τη συγχώνευση των Γενικών Διευθύνσεων µε υποστηρικτικές µονάδες και να επαναλάβω πόσο
κρίσιµο είναι να προχωρήσουµε σε δραστική µείωση της πληθώρας των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων τόσο
στο κράτος όσο και στις περιφέρειες αιρετές και αποκεντρωµένες των θέσεων των συµβούλων και των στελεχών στα Υπουργεία. Να µειώσουµε τουλάχιστον κατά 2/3 τις θέσεις των
αντιδηµάρχων, αντιπεριφερειαρχών και των συµβούλων συνεργατών στους δήµους και στις περιφέρεις, διότι πέραν του κόστους τελικά ακυρώνεται, αποδυναµώνεται ο ρόλος του κράτους, της διοίκησης.
Όσον αφορά στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, είναι επόµενο ότι
στο σηµείο που έφτασαν τα πράγµατα πρέπει να στηρίξουµε
τους υπερχρεωµένους ΟΤΑ µε δανειοδοτήσεις, διευκολύνσεις
στα επιτόκια, να εξασφαλίσουµε την παροχή των προνοιακών
επιδοµάτων, να διασφαλίσουµε την απρόσκοπτη λειτουργία τους
και να δροµολογήσουµε την εξυγίανσή τους.
Το ζήτηµα όµως είναι να δούµε γιατί έφτασαν ορισµένοι δήµοι
και περιφέρειες στο σηµείο αυτό, να αδυνατούν να διαχειριστούν
το χρέος τους και να επιτελέσουν το έργο τους και κατά πόσο
υπήρχε διαφάνεια στη διαχείριση. Η οικονοµική κρίση ανέδειξε
απλώς την κακοδιαχείριση και κατασπατάληση των πόρων και
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την αδήριτη ανάγκη να ενταθεί ο έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ,
στις συµβάσεις, στις µελέτες, τα έργα κ.ο.κ. και να είναι συνεχής
και να υπάρχει προληπτικός έλεγχος κι από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διότι ο ρόλος του είναι η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος.
Στο άρθρο 3 θεσπίζονται –εν’ όψει των συνθηκών- διευκολύνσεις στις καταβολές οφειλών προς το δηµόσιο. Στο πλαίσιο αυτό,
µε πρωτοβουλία του συναδέλφου κ. Γιώργου Κασσάρα, καταθέσαµε πέντε τροπολογίες. Δεν θα τις αναφέρω.
Επίσης, συνυπέγραψα και στηρίζω τρεις τροπολογίες που κατέθεσε η κ. Λούκα Κατσέλη.
Όσον αφορά στο άρθρο 6 και συγκεκριµένα τη δυνατότητα
που παρέχεται στις δικηγορικές εταιρείες για ίδρυση υποκαταστηµάτων, θα ήθελα να εξετάσετε τη δυνατότητα παράλειψης
της συγκεκριµένης διάταξης. Είµαι σίγουρη, κύριε Υπουργέ, ότι
έχετε λάβει το υπόµνηµα των δικηγορικών συλλόγων και είναι γεγονός ότι η διατήρηση της απαγόρευσης σε ελληνικές δικηγορικές εταιρείες να ιδρύουν υποκαταστήµατα δεν δηµιουργεί
πρόβληµα στην ελεύθερη άσκηση επαγγέλµατος διασυνοριακά.
Είναι θέµα εσωτερικό και στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία ίσως
θα έπρεπε να γίνει δεκτό τουλάχιστον αυτό το αίτηµα των δικηγόρων, η πλειονότητα των οποίων δραστηριοποιείται µεµονωµένα και ήδη πλήττονται από την οικονοµική κρίση.
Τέλος, στο Κεφάλαιο Β’ πρέπει να εξετάσετε το άρθρο 19 για
τον ΕΛΟΤ. Πρόκειται για έναν οργανισµό αξιόπιστο και καταξιωµένο στον τοµέα των πιστοποιήσεων. Ποιο το µέλλον άραγε του
οργανισµού αυτού αν του αποστερήσουµε την αρµοδιότητα της
πιστοποίησης που είναι και η κερδοφόρα; Συντάσσοµαι, λοιπόν,
µε τη µελέτη τροποποίησης του άρθρου που πρότεινε η κ. Κατσέλη και ζητώ να το δείτε θετικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ, στο Νοµό Ηρακλείου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να επισηµάνω κι αυτό που βιώσαµε προηγουµένως µε
την τοποθέτηση του πρώην Υπουργού κ. Παυλόπουλου. Δεν είναι
τίποτα άλλο παρά η αντίφαση που ζει η Νέα Δηµοκρατία. Είναι
µία τεχνητή αντίφαση, γιατί µέχρι πρότινος είχε αναπτύξει µία
αντιµνηµονιακή ρητορική και στη συνέχεια µε τη µεταστροφή έρχεται, σαφώς στηρίζοντας µία εθνική προσπάθεια, να ψηφίζει,
αφού συµµετέχει στην Κυβέρνηση, αφού συγκυβερνά, νοµοσχέδια τα οποία δήθεν δεν θέλει. Και το «δήθεν δεν θέλει» εδράζεται
στο γεγονός ότι πολλές φορές λέει «µα, αυτό είναι νεοφιλελεύθερο ή φιλελεύθερο» ή δεν ξέρω τι άλλο. Σε εµάς κάνει κριτική
ο κόσµος ότι ψηφίζουµε δεξιές πολιτικές επικαλούµενοι τη σωτηρία της χώρας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έλεος, το τραβάει τώρα. Σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα τα πείτε µετά, είναι
η σειρά σας. Τι πρόβληµα έχετε;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει καταλάβει σε ποια
χώρα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, γιατί διακόπτετε;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γιατί διακόπτετε; Προηγουµένως ο κ. Παυλόπουλος µιλούσε και η Κυβέρνηση δεν
απάντησε, κανένας δεν απάντησε. Είναι η σειρά σας µετά, να τα
πείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είναι οι κρίσεις οι οποίες υπάρχουν και γι’ αυτό αναφέρθηκα στην τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου.
Νοµίζω όµως ότι εδώ είναι άλλο το θέµα. Δεν µας ενδιαφέρουν
οι κρίσεις. Εδώ µας ενδιαφέρει εάν ορισµένα πράγµατα, που είµαστε υποχρεωµένοι να προχωρήσουµε, µπορούν να συνδυαστούν µε κάποια µέτρα για την ανακούφιση της κοινωνίας.
Κι εδώ –επειδή προκαλεί ο συνάδελφος- θέλω να του πω ότι η
χώρα βιώνει αυτήν την καταστροφή γιατί επί έξι χρόνια οι φαύλοι
δηµιούργησαν µία κατάσταση που δεν µπορούσε να αντιµετωπι-
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στεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αποφεύγετε τους χαρακτηρισµούς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε,
αλλά όταν παρεµβαίνει και προκαλεί, θα παίρνει απαντήσεις.
Αυτήν την κατάσταση, λοιπόν, προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε καλή ή κακή συνταγή –και ας κάνουν όποια κριτική θέλουν στη συνταγή- για ένα πρόβληµα που δηµιούργησαν οι ίδιοι.
Ας δούµε ορισµένα θέµατα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο κάνει µια ρύθµιση οφειλών για
το δηµόσιο, γι’ αυτούς που οφείλουν χρόνια και όχι γι’ αυτούς
που οφείλουν τον τελευταίο ενάµιση χρόνο. Κάνει, λοιπόν, αυτήν
τη ρύθµιση για να διευκολύνει τους πολίτες. Αυτή η ρύθµιση είναι
θετική και σ’ αυτήν θα πρέπει να ενταχθούν κι άλλοι. Μάλιστα,
έχω καταθέσει και µια τροπολογία βάσει της οποίας ζητώ να ενταχθούν σ’ αυτήν τη ρύθµιση ακόµα και αυτοί που αδυνατούν να
πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων για όσους λογαριασµούς
εκδόθηκαν το 2011 µε ελάχιστη δόση 50 ευρώ. Αυτό θα διευκολύνει και θα λύσει τα χέρια αυτών των ανθρώπων για τους οποίους δεν πρέπει µέσα στο χειµώνα να υπάρξει κανένα πρόβληµα
µε το ρεύµα τους. Όµως, πρόβληµα µε το ρεύµα αυτών των ανθρώπων δεν πρέπει να υπάρξει όχι µόνο µέσα στο χειµώνα, αλλά
σε καµµιά περίπτωση. Θα πρέπει να απεξαρτηθεί από τη ΔΕΗ για
τους λογαριασµούς του 2011 που ήδη έχουν εκδοθεί η πληρωµή
του ειδικού τέλους µε την ένταξη τούς σ’ αυτήν τη ρύθµιση.
Δεύτερον, έχουµε τη ρύθµιση των οφειλών προς τους κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς. Και αυτή η ρύθµιση είναι θετική, διότι
οι επιχειρήσεις βιώνουν µια κατάσταση κατά την οποία δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα, λοιπόν, η
ρύθµιση είναι πάρα πολύ θετική. Όµως, θα ήταν ακόµα πιο θετική
εάν περιείχε και περισσότερες διευκολύνσεις, χωρίς να υπάρχει
βεβαίως καµµιά χαριστική πράξη.
Εδώ θέλω να πω ότι όσον αφορά το θέµα το οποίο συζητάτε
αυτές τις µέρες, δηλαδή για τους κατώτατους µισθούς, θεωρώ
ότι τα διλήµµατα που τίθενται στο δηµόσιο διάλογο είναι ψεύτικα.
Και αυτά τα διλήµµατα τίθενται ασφαλώς από τους σκληρούς νεοφιλελεύθερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα µας, οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι οι κατώτατοι µισθοί είναι αυτοί που
προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα. Και θα πω το εξής παράδειγµα που καταρρίπτει κάθε επιχείρηµα. Οι επιχειρήσεις µας
που κάνουν εξαγωγές και σηµειώνουν αυτήν την περίοδο και
µήνα µε το µήνα µια τεράστια αύξηση στις εξαγωγές της τάξης
του 40%, δεν πληρώνουν αυτούς τους µισθούς; Δεν κάνουν
αυτές τις επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο, µια και πρόκειται για εξαγωγές και όχι στο στενό επίπεδο της χώρας; Δεν έχουν περισσότερη ανταγωνιστικότητα από τα αντίστοιχα προϊόντα;
Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Αυτό που υπάρχει είναι
πράγµατι οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Έχει ψηφιστεί διάταξη που ορίζει ότι για τους συνεπείς εργοδότες θα υπάρχει µείωση 10% στις ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχει εφαρµοστεί
εδώ και ένα χρόνο. Αυτό το ποσοστό του 10% πρέπει να εξεταστεί και να φτάσει µέχρι το 25%, προκειµένου να έχουµε καλύτερη απόδοση, συµµετοχή και άµεση καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να υπάρχει και
έλεγχος –αλλά αυτό απαιτεί στελέχωση- από τις αρµόδιες υπηρεσίες της «µαύρης εργασίας» και της εισφοροδιαφυγής. Αυτό
πράγµατι θα φέρει κάποιες βελτιώσεις που µπορούν να δώσουν
ένα καλύτερο αποτέλεσµα για την επιχειρηµατικότητα.
Και έρχοµαι τώρα στη χορήγηση της φορολογικής ενηµερότητας σε όλες τις περιπτώσεις. Πρόκειται για µια τροπολογία που
καταθέσαµε, όπου οι οφειλές του δηµοσίου προς τον επιχειρηµατία είναι περισσότερες από αυτές που ο επιχειρηµατίας χρωστά προς το δηµόσιο. Πρόκειται για µια δίκαιη πράξη.
Τέτοια, επίσης, είναι και η τροπολογία για τις εταιρείες ενηµέρωσης. Είναι άρθρα από ένα νοµοσχέδιο το οποίο είχαµε επεξεργαστεί στο Υπουργείο Εργασίας που συζητήθηκε στο
Υπουργικό Συµβούλιο, αλλά δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Μ’ αυτήν
την τροπολογία προσπαθούµε να µην εκτρέπονται οι εταιρείες
ενηµέρωσης από αυτό για το οποίο καλούνται να πράξουν και η
ενηµέρωση και η λειτουργία τους να γίνεται µέσα από συγκεκριµένους κανόνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε ό,τι αφορά το θέµα των δικηγορικών εταιρειών, θεωρώ ότι
θα δηµιουργήσει ένα διπλό πρόβληµα. Το πρώτο πρόβληµα είναι
ότι θα υπάρξει καρτελοποίηση και οι πολίτες θα πληρώνουν πολύ
περισσότερα απ’ ό,τι πληρώνουν σήµερα. Το δεύτερο πρόβληµα
που θα δηµιουργήσει αυτή η καρτελοποίηση σε εθνικό επίπεδο
θα είναι πρόβληµα παρέµβασης στη δικαιοσύνη. Φανταστείτε
πώς θα παρεµβαίνουν από τα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία, αλλά
και από παραπάνω στη δικαιοσύνη πέντε ισχυρές εταιρείες στη
χώρα µας, αν δεν υπήρχε η ενυπόγραφη υποχρέωση προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα καλούσα, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό να ανακαλέσει αυτήν
τη ρύθµιση, γιατί δεν είναι ωφέλιµη. Θα µπορούσε να τη φέρει
ίσως µε έναν άλλο τρόπο.
Το Υπουργείο Παιδείας έφερε µία ρύθµιση για να διορθώσει
ένα λάθος που έκανε πέρυσι και αφορούσε τη ρύθµιση που
έλεγε ότι ο πρωτοδιόριστος θα πρέπει να µείνει τρία χρόνια στον
τόπο που διορίζεται. Φέρνει, λοιπόν, µια ρύθµιση για να το διορθώσει τώρα, αλλά το κάνει πάλι δύο χρόνια. Θεωρώ ότι η υποχρέωση παραµονής του εκπαιδευτικού στον τόπο που διορίζεται
θα πρέπει να είναι για ένα χρόνο. Παντού µιλάµε για ελεύθερη
διακίνηση και για απελευθέρωση και εδώ εγκλωβίζουµε τον εκπαιδευτικό. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγµατα.
Και ένα άλλο θέµα που θα πρέπει να δει ξανά το Υπουργείο
Παιδείας και αφορά το θέµα των µετεγγραφών. Χωρίς κανένα
δηµοσιονοµικό κόστος µπορούµε να βοηθήσουµε τις οικογένειες
που τηρούν δύο και τρία σπίτια. Είναι απαράδεκτο να απαγορεύονται οι µετεγγραφές που επιτρεπόταν παλαιότερα και να
επιβαρύνονται οι οικογένειες χωρίς λόγο και χωρίς κανένα δηµοσιονοµικό κόστος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και κλείνω µε τα θέµατα του αγαπητού κυρίου Υπουργού Ανάπτυξης.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε µια τροπολογία την
οποία έχω καταθέσει και θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να
τη δεχθεί, γιατί θα διευκολύνει την κινητικότητα και τα γεγονότα
στις τοπικές κοινωνίες. Αναφέροµαι στα τοπικά προϊόντα που µε
τις κυριακάτικες αγορές στον ίδιο δήµο θα µπορούν να διακινηθούν. Αυτό θα αποτελέσει µια ευκαιρία, γιατί πρέπει να ξέρετε
πως είτε µε τις «αλυσίδες» είτε µε οτιδήποτε άλλο –και µε ρωτούσε προηγουµένως η κ. Κυριακοπούλου για το θέµα της διακίνησης των προϊόντων και γιατί να ισχύει τελικά µόνο για τα
εισαγόµενα- το τοπικό προϊόν δεν φτάνει στον καταναλωτή,
ακόµα και αν είναι στο διπλανό χωράφι. Να µπορεί να λειτουργήσει, λοιπόν, η κυριακάτικη αγορά σε δήµους από δεκαπέντε
χιλιάδες κατοίκους –θα έλεγα και από δέκα χιλιάδες- και πάνω.
Όσον αφορά το Ελληνικό Κέντρο Αργιλλοµάζης και Αργυροχρυσοχοΐας, εγώ θα επαναλάβω την πρότασή µου που έγκειται
στο να φύγουν από το δηµόσιο, αλλά να µην καταργηθούν.
Εκτός από το δηµόσιο, τώρα υπάρχουν και ιδιώτες µέτοχοι. Προτείνω, λοιπόν, να µεταβιβαστούν οι µετοχές σ’ αυτούς και το δηµόσιο να κρατήσει, αν θέλει, την ακίνητη περιουσία. Ας την
κρατήσει και ας τη διαθέσει για κάποια χρόνια, προκειµένου να
συνεχίσουν να λειτουργούν αυτά τα δύο κέντρα.
Όµως, στη φράση που αναφέρεται «στην άµεση και εντός δύο
µηνών…» - όπως είναι η διάταξη- θα πρότεινα από κάτω να µπει
«εκτός αν µέσα σε δύο µήνες δηλώσουν οι ίδιοι οι ιδιώτες µέτοχοι ότι θέλουν να πάρουν τις υπόλοιπες µετοχές και η ακίνητη
περιουσία που θα είναι του δηµοσίου, να διατεθεί για κάποια χρόνια για τη λειτουργία των Κέντρων».
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώµη για την
όξυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Κοζάνης κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι δεν έχει κανένα νόηµα για τους Έλληνες πολίτες
να ασχοληθώ µε την απαξιωτική συµπεριφορά του συναδέλφου
που µίλησε πριν. Και αυτό το λέω, διότι όλοι πλέον έχουν συνηθίσει, έχουν πειστεί ότι αυτή η λογική της απαξίωσης του πολιτικού συστήµατος είναι κάτι που επιχείρησε στοχευµένα ο τέως
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Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου. Όταν κάνει κάτι λάθος
το ΠΑΣΟΚ, φταίει το πολιτικό σύστηµα. Όταν κάνει κάτι λάθος η
Νέα Δηµοκρατία, φταίει µόνο η Νέα Δηµοκρατία. Το ζήσαµε και
το συνειδητοποιήσαµε όλοι µας.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι –άλλωστε αυτό το
µαρτυρά ο τίτλος του- πολυθεµατικό. Επιχειρεί να αντιµετωπίσει
ζητήµατα που σε κάποιες περιπτώσεις σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις απέναντι στην τρόικα, στην οποία αναγκαστικά µας
έβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση και σε κάποιες άλλες συνδέονται µε την καθηµερινότητα της Δηµόσιας Διοίκησης και της οικονοµίας. Σε πολλές, όµως, περιπτώσεις είναι φανερή η σχέση
µε τις εσφαλµένες επιλογές της τελευταίας διετίας, επιλογές των
οποίων επιχειρείται να απαλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες.
Κάτω από την πίεση, λοιπόν, των έκτακτων συνθηκών για τη
χώρα µας καλούµαστε να διαχειριστούµε τα αποτελέσµατα των
µέτρων της τελευταίας διετίας, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις όταν έρχονταν για ψήφιση, εµείς δεν συµφωνούσαµε.
Λαµβάνοντας, όµως, υπ’ όψιν τη διαφωνία µας σε πολιτικές για
την αποτυχία των οποίων είχαµε προειδοποιήσει –και µάλιστα έντονα- θα µπορούσε κάποιος ενδεχοµένως να υποστηρίξει µια
προσέγγιση του τύπου «έτσι όπως τα κάνατε, να τα διαχειριστείτε τώρα µόνοι σας».
Όµως η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα κόµµα ευθύνης, είναι ένα
κόµµα που υπέρτατος νόµος για µας είναι να σταθεί η πατρίδα
όρθια, µέχρι να ξεπεραστούν οι µεγάλες οικονοµικές εκκρεµότητες και να οδηγηθούµε µε ασφάλεια σε εκλογές. Στηρίζουµε,
λοιπόν, τις διατάξεις που συµφωνούµε και αντιτασσόµεθα στις
διατάξεις που θεωρούµε επιβλαβείς παρουσιάζοντας βέβαια τις
δικές µας αντιλήψεις, τις δικές µας προτάσεις.
Ήταν πραγµατικά εντυπωσιακό και κουβεντιάστηκε και από
άλλους συναδέλφους η προκλητική συµπεριφορά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών, κ. Βενιζέλου.
Είναι µία συµπεριφορά που µάλλον δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται. Μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει τις ευθύνες που έχει
µέχρι σήµερα ο κ. Βενιζέλος για το κατάντηµα της χώρας. Θα
σταθώ σε ένα σηµείο, είπε ότι απέσυρε το άρθρο, την τροπολογία για τα airbus, διότι αν το έφερνε, θα το ψηφίζαµε.
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, της σηµερινής και της
προηγούµενης, κάνετε µεγάλο λάθος. Δεν θα το ψηφίζαµε, διότι
δεν υπάρχει περίπτωση οι Βουλευτές –και µιλάω για Βουλευτές
όλων των κοµµάτων, γιατί πάρα πολλοί ανήκουν και στο κόµµα
σας- να θεωρήσουν κολυµπήθρα του Σιλωάµ τη Βουλή για να
εξαγνιστείτε εσείς και κάποιοι άλλοι Υπουργοί από τα εγκλήµατα
και τα λάθη τα οποία έχετε κάνει.
Στη λογική, λοιπόν, του να στηρίξουµε κάποια νοµοσχέδια και
κάποια άρθρα είναι και αυτό του άρθρου 5, για το οποίο θα αναφερθώ συγκεκριµένα.
Είναι γνωστό ότι έγινε µια συζήτηση µε τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών, είναι γνωστό ότι αυτή η συζήτηση έφερε αποτέλεσµα, είναι γνωστό ότι µέχρι πριν από µερικές ώρες φάνηκε
ότι όλη η ιστορία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς όµως
δεν έγινε έτσι. Ήρθε µια αλλαγή σήµερα, πριν από µερικές ώρες,
που κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έγινε. Κανείς δεν µπορεί
να συνειδητοποιήσει από εµάς τουλάχιστον γιατί έφτασε στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Μεταφορών. Θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Η Νέα Δηµοκρατία από την αρχή είχε ταχθεί υπέρ της ανάγκης
εκσυγχρονισµού της αγοράς των µεταφορών. Καλώς ή κακώς
θα µπορούσε να δώσει µια ώθηση στην ελληνική κοινωνία. Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα
επιτρέπεται σε Έλληνες και κοινοτικούς πολίτες, σύµφωνα µε το
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μειώνεται η µεταβατική περίοδος -που δεν καταλάβαµε γιατί- γιατί όπως είπε ο Υπουργός
και ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ κ. Ρέππας αυτό δεν ζητήθηκε
από την τρόικα.
Έχουµε, λοιπόν, σήµερα δύο ζητήµατα τα οποία µπήκαν στην
πέµπτη επικαιροποίηση του µνηµονίου. Και γιατί µπήκαν; Όχι
γιατί ήταν απαίτηση της τρόικας, αλλά γιατί ο πρώην Υπουργός
Μεταφορών κ. Ραγκούσης τα επέβαλε και µπήκαν. Αυτό αφορά
και τη µεταβατική περίοδο, αφορά και το θέµα για τα ταξί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
1071, κάθε υποψήφιος µεταφορέας, προκειµένου να εισέλθει

3535

στο επάγγελµα αυτό, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που είναι
η αξιοπιστία, η επαγγελµατική ικανότητα, πρέπει να πληροί προϋποθέσεις της οικονοµικής επιφάνειας. Σύµφωνα µε τον ίδιο κανονισµό, η οικονοµική επιφάνεια ορίζει το ποσό των 9.000 ευρώ
τουλάχιστον για το πρώτο όχηµα και 5.000 ευρώ για επιπλέον
όχηµα. Με αυτά τα δεδοµένα το υπό κατάθεση άρθρο 5 προβλέπει ότι η έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών η οποία θα
καθορίζει το ύψος και τον τρόπο απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας για τους µεταφορείς ανάλογα µε την κατηγορία του οχήµατος.
Η Νέα Δηµοκρατία είχε προβάλει το επιχείρηµα αυτό στον
κύριο Υπουργό κατά την επίσκεψη στο γραφείο του, ότι ο καθορισµός της οικονοµικής επιφάνειας δεν θα πρέπει να συνδεθεί
µε την καταβολή εισφοράς για την κυκλοφορία κάθε νέου αυτοκινήτου. Συγκεκριµένα είχαµε πει και είχαµε προτείνει: Κάθε νέο
αυτοκίνητο το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία, να επιβαρύνεται µε
ένα παράβολο για κάθε τόνο µεικτού βάρους, µε το αιτιολογικό,
πρώτον, ότι το φορτηγό αυτοκίνητο επιβαρύνει το περιβάλλον
αφ’ ενός και αφ’ ετέρου την ποιότητα του οδικού δικτύου, δεύτερον, οι παλαιοί µεταφορείς εκτός από την αγορά της άδειας
έχουν καταβάλει αντίστοιχη εισφορά ανάλογη µε το µεικτό
βάρος του αυτοκινήτου, την οποία συνεχίζουν να καταβάλουν και
σήµερα στις περιπτώσεις αύξησης του µεικτού βάρους του αυτοκινήτου. Εποµένως και για λόγους ανταγωνισµού αλλά και για
λόγους ίσης µεταχείρισης θα πρέπει να γίνει δεκτή αυτή η πρότασή µας.
Ο ισχυρισµός, του κυρίου Υπουργού, ότι αυτό δεν θα γίνει
δεκτό από την τρόικα ελέγχεται, αφού αντίστοιχες επιβαρύνσεις
υπάρχουν και ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπλέον, η εισφορά αυτή θα φέρει έσοδα στα ταµεία του κράτους –εκτός αν δεν ενδιαφέρει κάποιους αυτό- και θα είναι αναλογική µε το βάρος και την κατηγορία του οχήµατος και όχι
ισοπεδωτική ανά όχηµα ανεξάρτητα µεικτού βάρους.
Επίσης, η εξουσιοδότηση που δίνεται στον Υπουργό Υποδοµών να καθορίζει και την οικονοµική επιφάνεια είναι περιορισµένη. Συγκεκριµένα στο υπό ψήφιση άρθρο δίνει την εξουσιοδότηση, ο Υπουργός Υποδοµών, να καθορίζει το ύψος και τον
τρόπο απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας. Εκ των πραγµάτων
η απόδοση αυτή θα πρέπει να καθορίζει και άλλες λεπτοµέρειες,
οι οποίες µε την περιορισµένη εξουσιοδότηση απ’ αυτό θα είναι
αδύνατον και η απόφαση να χειριστεί ως ρυθµίζουσα θέµατα
εκτός εξουσιοδότησης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός µεταξύ παλαιών και νέων µεταφορέων, το ύψος της οικονοµικής επιφάνειας που θα καταβάλει κάθε κατηγορία, η
περίπτωση γονικών παροχών, κληρονοµικών περιπτώσεων και
άλλα. Γι’ αυτόν το λόγο η εξουσιοδότηση που θα πρέπει να δίνεται στο άρθρο 5, δεν πρέπει να αφορά µόνο τον τρόπο απόδειξης
και το ύψος της οικονοµικής επιφάνειας, αλλά έχει τη δυνατότητα ο Υπουργός να ρυθµίζει αυτές τις λεπτοµέρειες.
Γι’ αυτόν το λόγο, κύριε Πρόεδρε, προτείνουµε η παράγραφος β’ της παραγράφου 3 να διαµορφωθεί ως εξής: β) Να διαθέτουν την κατάλληλη οικονοµική επιφάνεια. Ο τρόπος απόδειξης και το ύψος αυτής να καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον ν.1071/
2009 και την κατηγορία του οχήµατος. Με την ίδια απόφαση καθορίζει τα κριτήρια των παλαιών µεταφορέων ο τρόπος απόδειξης της οικονοµικής επιφάνειας αυτών, καθώς και από την άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει πραγµατικά να διευκρινίσω ότι κατά την άποψή µας,
µετά από ένα χρόνο από την ηµεροµηνία που ψηφίστηκε ο
ν.3887/2010, ο οποίος µάλιστα τότε αποτελούσε και το καµάρι
της τότε κυβέρνησης και αφού είχε συµφωνηθεί µε την τρόικα,
το Υπουργείο Υποδοµών έπρεπε να συντάξει µελέτη, προκειµένου να αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του
νόµου αυτού.
Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του ν.3887 απελευθερώθηκαν
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τα κόµιστρα. Πώς λειτούργησε αυτή η µεταρρύθµιση; Μειώθηκαν τα κόµιστρα; Από έρευνα η οποία έγινε από την πλευρά µας
τα κόµιστρα έχουν µειωθεί κατά 45%. Ποιο είναι το έργο των
φορτηγών σήµερα; Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα φορτηγά σήµερα
πραγµατικά υποαπασχολούνται. Πόσα φορτηγά έχουν καταθέσει
τις πινακίδες τους; Πάνω από οκτακόσια φορτηγά σε όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της µεταφοράς κατατίθενται
πινακίδες δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων, διότι αδυνατούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας.
Στην κατάσταση αυτή βέβαια έρχονται να προστεθούν και
άλλοι παράγοντες, οι οποίοι επιδεινώνουν το πρόβληµα της ελληνικής µεταφοράς.
Γνωρίζετε ότι την 1η Ιανουαρίου του 2012 καταργήθηκε ο περιορισµός διενέργειας εθνικών µεταφορών από βουλγαρικά,
ρουµανικά φορτηγά αυτοκίνητα, το λεγόµενο καµποτάζ, µε αποτέλεσµα η ελληνική µεταφορά ουσιαστικά να έχει φύγει από τα
ελληνικά χέρια. Έτσι ό,τι η χώρα µπορεί να κερδίζει από την εξαγωγή, το χάνει από τη µεταφορά, από την απώλεια φόρου εισοδήµατος, από απώλεια ΦΠΑ κ.λπ..
Όσον αφορά στις τρίτες χώρες ήταν πραγµατικά ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Θα σας διαβάσω για παράδειγµα γιατί παραδίδουµε
τους Έλληνες µεταφορείς στους ξένους, στις πολυεθνικές, στα
καρτέλ –στο άρθρο 1- ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τι είναι αυτό;
Τι σηµαίνει ότι ο καθένας µπορεί να κάνει µεταφορές στην Ελλάδα επειδή έτσι γουστάρει, ανεξαρτήτως εθνικότητας; Πείτε
µας τι σηµαίνει αυτό, τι υποκρύπτεται. Ούτε καν κοινοτικός υπήκοος αλλά ανεξαρτήτου εθνικότητας. Συµφωνώ µε αυτό, αλλά
δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης στις 22 Σεπτεµβρίου του 2010.
Ερωτώ, λοιπόν τον Υπουργό Υποδοµών σήµερα, µε ποια λογική µπαίνει και αλλάζει αυτά τα οποία είχαµε συνεννοηθεί, αυτά
που είχαµε συµφωνήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να κλείσετε.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε
µισό λεπτό.
Να δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες µεταφορείς να κάνουν το µεταφορικό τους έργο. Δεν υπάρχει καµµία ευρωπαϊκή
χώρα που να επιτρέπει σε τρίτες χώρες να κάνουν µεταφορικό
έργο.
Να πω και κάτι άλλο; Ρωτάω τους κυρίους Υπουργούς και πιθανόν να το ξέρουν. Ξέρετε ότι όλα τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης έχουν υποχρέωση να επιστρατευτούν σε καιρό επιστράτευσης πολέµου; Θα πάει δηλαδή ο Τούρκος, ο Αλβανός, ο Σκοπιανός µεταφορέας να δώσει το φορτηγό του για επιστράτευση;
Έχει κανείς την εντύπωση αυτή;
Η Ελλάδα είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρόικα µπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν µπορεί να λέει πράγµατα τα οποία
ξεχωρίζουν την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η Κυβέρνηση αυτή κάποια
στιγµή πρέπει να αντισταθεί, πρέπει να πει τα πράγµατα µε το
όνοµά τους και να συνειδητοποιήσουν όλοι, από τον Πρωθυπουργό µέχρι τους Υπουργούς, ότι δεν µπορεί κανείς άλλος να
παίζει. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία, δεν αντέχουν οι
Έλληνες πολίτες άλλο αυτήν την εξαθλίωση και την ισοπέδωση.
Εµείς θέλουµε να στηρίξουµε τη χώρα, στηρίζουµε την Κυβέρνηση όταν παίρνει τις σωστές αποφάσεις, αλλά αποφάσεις οι
οποίες εκπορεύονται από την αλήθεια, αποφάσεις που ωφελούν
τη χώρα, όχι αποφάσεις που ρίχνουν τη χώρα ακόµη χαµηλότερα
απ’ ό,τι βρίσκεται.
Καλώ, λοιπόν, τον Υπουργό Μεταφορών να αλλάξει το σηµείο
αυτό του άρθρου 5. Διότι αν δεν το αλλάξει, εγώ προσωπικά δεν
θα το ψηφίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Άννα Νταλάρα.
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινότυπο
να πούµε ότι η χώρα περνά τις πιο κρίσιµες ώρες, αλλά δεν είναι
αυτονόητο ότι όλοι το καταλαβαίνουν -είµαι από νωρίς στην Αί-
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θουσα- γιατί τα δείγµατα δεν το επιβεβαιώνουν. Άκουσα συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας να µιλούν για ανάσχεση και αναστολή και να δηλώνουν ότι δεν ψηφίζουν µέρη και κοµµάτια και
εισηγήσεις που έχουν ψηφίσει στο µνηµόνιο.
Άκουσα τον Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να παραπέµπει τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας στον κ. Σαµαρά, µε τον οποίον έχει συνεννοηθεί και τον έχει ενηµερώσει.
Από την πρώτη ηµέρα που µπήκα στη Βουλή –είµαι καινούργια- δεν έχω χρησιµοποιήσει –το ξέρουν οι Πρόεδροι, το ξέρουν
οι Υπουργοί, το ξέρουν οι συνάδελφοι Βουλευτές- καµµιά αιχµή
για οποιοδήποτε κόµµα. Είναι προσωπική µου αρχή. Δεν θέλω
να το ρίχνω ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, ούτε στο Χατζηπετρή. Αναλαµβάνω την ευθύνη µου και απαντώ σ’ αυτά που ξέρω
και σ’ αυτά που φτάνει το µπόι µου.
Άκουσα επίσης στα λίγα λεπτά που δεν ήταν εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, τους συναδέλφους της Νέας
Δηµοκρατίας να ισχυρίζονται ότι δεν θα γίνουν το πλυντήριο της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Θέλω κάποιος να µας πει επίσηµα τι
πλύναµε. Για όνοµα του Θεού! Και εµείς έχουµε παρατηρήσεις
επί του νοµοσχεδίου. Και εµείς γνωρίζουµε αλλά και όποιος δεν
είναι Βουλευτής, ότι ένα πολυνοµοσχέδιο έχει ελλείψεις και είναι
στο όριο της συνταγµατικότητας.
Έχουµε καταλάβει ότι συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Έχουµε καταλάβει τον κίνδυνο που
βρίσκεται πάνω από το κεφάλι µας; Και εν πάση περιπτώσει, µπορούµε να αναγνωρίσουµε ορισµένα καλά στοιχεία αυτού του πολυνοµοσχεδίου, όπως είναι η σειρά αλλαγών στο βαθµολόγιο
των δηµοσίων υπαλλήλων και η ανακοίνωση όλων των προσλήψεων στο δηµόσιο, στους ΟΤΑ, ακόµη και µε σύµβαση ιδιωτικού
δικαίου;
Και εγώ θέλω να εκφράσω τον προβληµατισµό µου για τη νοµοθετική διαδικασία καθώς θα έπρεπε να αποφευχθούν ορισµένες θεσµικές αλλαγές και ρυθµίσεις. Μπορεί ορισµένα να µη
χρειάζονται –και έχετε ακόµη καιρό- και τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Είµαστε υπό το κράτους του πανικού. Ορισµένα πράγµατα
είναι απαραίτητα. Ορισµένα πράγµατα µπορεί να πάρουν το
χρόνο τους και να συζητηθούν.
Κύριε Υπουργέ, ζητάω και εγώ ευθέως τη διευκόλυνση της καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών που προβλέπεται στο άρθρο
3. Χρειάζεται να επεκταθεί και στις ενήµερες και ελεγµένες οφειλές. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Δεν µπορούµε να ευνοούµε αυτούς που δεν πληρώνουν και όχι και αυτούς που παρ’ όλο τις
τεράστιες δυσκολίες, πληρώνουν σωστά τις οφειλές τους.
Επίσης, ενώνω και εγώ της φωνή µου µε τους άλλους συναδέλφους που ζητούν να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης
αποδεικτικού ενηµερότητας µε προσωρινή διάρκεια για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, όταν το σύνολο των βεβαιωµένων και
εκκαθαρισµένων χρεών τους προς το δηµόσιο είναι µικρότερο
από το αντίστοιχο σύνολο βεβαιωµένων και εκκαθαρισµένων
χρηµατικών απαιτήσεων κατά του δηµοσίου. Μιλάµε για το αυτονόητο. Και εκτός από τα επαναστατικά άσµατα έξω από τη
Βουλή, θα καταλήξουµε να έχουµε και το «µου χρωστάς-δεν σου
χρωστάω». Πρέπει να είµαστε λίγο σοβαροί µε αυτό το θέµα.
Όσον αφορά τις εισπρακτικές εταιρείες, έχω µια ανησυχία για
το πώς θα λειτουργήσουν σε σχέση µε υποχρεώσεις προς δηµόσιες επιχειρήσεις.
Το άρθρο 7 αφορά το πολυσυζητηµένο Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου που κάποτε θα έπρεπε να
γίνει, γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία. Θα ήθελα,
όµως, µια εξήγηση όσον αφορά την ανάθεση και την εξεύρεση
αγοραστή για την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο χωρίς άνοιγµα βιβλίου προσφορών και χωρίς να υπόκεινται
σε έλεγχο οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές.
Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνεστε τη διασφάλιση της διαφάνειας -ξέρω την προσωπική σας ευαισθησία- στην αξιοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις των παραγράφων 10 και 24 του
άρθρου 7 αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της θεσµικής µορφής
και στην ταχύτερη έναρξη λειτουργίας της διοικητικής αρχής
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υπό την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,
η οποία ιδρύθηκε και οργανώνεται βάσει των προβλέψεων του
ν. 3229/2004 συνδυαστικά µε το ν. 4002/2011. Αυτό το θέµα µας
έχει απασχολήσει και στο παρελθόν.
Θα ήθελα ξανά να εστιάσω την ανάγκη ελέγχου για να µη γίνει
η χώρα σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή ένα απέραντο καζίνο. Η ανεξάρτητη αρχή δεν σηµαίνει ότι λύνει το πρόβληµα.
Όσον αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς που ρυθµίζονται
στο άρθρο 8, έχουµε αυτό το βραχνά του προσωρινού χαρακτήρα, λόγω της µη δυνατότητας ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών. Δυστυχώς, για άλλη µια φορά παραδεχόµαστε
την αδυναµία να βάλουµε τάξη σε ένα θέµα που µας απασχολεί
και είναι βραχνάς για όλους. Πετάµε τα µπαλάκια σε ανεξάρτητες αρχές και δίνουµε παράταση ζωής σε ένα νοσηρό περιβάλλον, σ’ αυτό των ιδιωτικών καναλιών.
Όσον αφορά το άρθρο 13, για τον έλεγχο ενδοοµιλικών συναλλαγών, έχει υπάρξει πολύµηνη επεξεργασία -και αυτό αφορά
εσάς- σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008
για το φάκελο τεκµηρίωσης και την εποπτεία της αγοράς. Προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 3 του ν. 3728/2008 της φράσης
«συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος νόµου περί κανόνων τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών
συναλλαγών» από την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς.
Μπράβο, σας συγχαίρω. Θέλω µόνο να εκφράσω έναν προβληµατισµό. Το θέµα είναι να υπάρχει ελεγκτικός µηχανισµός,
ώστε να εφαρµόζεται ο νόµος. Το ξέρω και το ξέρετε πως δυστυχώς, παραµένουν αδρανείς οι µηχανισµοί, λόγω έλλειψης
εξειδικευµένου προσωπικού. Εκεί είναι η ουσία.
Στα άρθρα 16 και 17, εκκαθαρίζονται θυγατρικές όπως το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας και το Ελληνικό Κέντρο Αργιλλοµάζης που στηρίζουν δύο πολύ σηµαντικούς τοµείς
δραστηριοποίησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρω ότι
στο Υπουργείο καταβάλατε κάθε προσπάθεια. Μήπως, λοιπόν,
θα πρέπει, αντί της διάλυσης και σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις
του κλάδου, τα δύο κέντρα να συγχωνευτούν σε µια εταιρεία
χωρίς επιβάρυνση από τον κρατικό προϋπολογισµό; Σας παρακαλώ να το δείτε και αυτό θετικά όσο µπορείτε.
Όσον αφορά το άρθρο 19 και την εταιρεία «ΕΛΟΤ Α.Ε.», πρόκειται για µια κερδοφόρα δραστηριότητα –έτσι έχω βεβαιωθείγια έναν καταξιωµένο οργανισµό που είχε κέρδη το 2011, που
έχει σηµαντικούς στρατηγικούς πελάτες και παρέχει πλέον αναγνωρίσιµο στην Ελλάδα και διεθνώς, Σήµα Πιστοποίησης και
Συµµόρφωσης, καθώς και το διεθνές διαβατήριο IQNet και εκπροσωπεί τη χώρα µας στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.
Υποστηρίζω και εγώ τη σχετική τροπολογία. Θεωρώ ότι πρέπει
να ξαναδούµε το θέµα. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα το δείτε
µε την αντίστοιχη φροντίδα και προσοχή που χρειάζεται.
Δεν κοµίζω γλαύκας εις Αθήνας. Όλα έχουν τεθεί από τους συναδέλφους και καλό είναι να εξεταστούν προσεκτικά.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Άννα Νταλάρα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που
στην ουσία του προσπαθεί να διευθετήσει αστοχίες και αδυναµίες της διετίας που πέρασε, να συµµαζέψει κάποιες από τις πολλές εσφαλµένες επιλογές της κυβέρνησης Παπανδρέου,
καταδεικνύοντας βεβαίως για άλλη µια φορά, τον τρόπο που η
συγκεκριµένη κυβέρνηση άσκησε την πολιτική της. Μια πολιτική
καταστροφική, χωρίς όραµα και πυξίδα, πολιτική ασκηθείσα στο
πόδι που κάθε φορά επειδή ακριβώς δεν έβγαιναν οι αριθµοί, ερχόντουσαν να αναιρέσουν συµφωνίες, να επιβάλουν νέα µέτρα
και νέους φόρους.
Μπαίνω µάλιστα στον πειρασµό, ακούγοντας νωρίς το απόγευµα τον Υπουργό Οικονοµικών, που για µια ακόµη φορά επανέλαβε το πόσο δυσχερής είναι η θέση της Ελλάδος και πόσο
κρίσιµες είναι οι διαπραγµατεύσεις που γίνονται, να κάνω το εξής
σχόλιο: Αυτή η δυσχερής θέση στην οποία πράγµατι βρισκόµα-
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στε, δεν ήρθε από µόνη της. Η διαπραγµατευτική αδυναµία της
χώρας δεν δηµιουργήθηκε επίσης από µόνη της.
Η Νέα Δηµοκρατία από την πρώτη στιγµή διαφώνησε µ’ αυτήν
την πολιτική η οποία µας έφερε στο χείλος της καταστροφής και
η οποία απειλεί δυστυχώς, να µας στείλει σήµερα πενήντα χρόνια πίσω και να καταστήσει την Ελλάδα και πάλι Ψωροκώσταινα,
αυτό δηλαδή για το οποίο µόχθησαν επί χρόνια οι πολίτες αυτής
της χώρας να µη ξανασυµβεί.
Αυτό ήταν το χρέος που ανέλαβε η Νέα Δηµοκρατία όταν πρωτοϊδρύθηκε, ώστε να µη ξαναζήσουµε τέτοιες καταστάσεις, να
µη ξαναζήσουµε την ανέχεια και τη φτώχεια, την ανασφάλεια και
την αστάθεια, το περιθώριο και την αποµόνωση. Γι’ αυτό και εξασφαλίσαµε τότε την είσοδο της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Χρέος µας σήµερα είναι να αποτρέψουµε τη χρεοκοπία της
χώρας και την έξοδό µας από την καρδιά της Ευρώπης, που θα
σηµάνουν εθνική καταστροφή. Δική µας ευθύνη είναι να περισώσουµε ό,τι ακόµη έχει αποµείνει όρθιο στην οικονοµία και στην
κοινωνία αυτής της χώρας. Θα µείνει φυσικά η ζηµιά που έκαναν
οι επί διετία κυβερνώντες στην πραγµατική οικονοµία και στην
κοινωνική συνοχή.
Επιτρέψτε µου όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επιστρέψω στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο και να ασχοληθώ µε το
άρθρο 6, που αφορά τις δικηγορικές εταιρείες. Το άρθρο αυτό
κι ο τρόπος µε τον οποίο προσετέθη στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου, αποδεικνύει για ακόµη µία φορά αυτό που είπα νωρίτερα,
το πόσο πρόχειρη και απροετοίµαστη υπήρξε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγµή που διαπραγµατεύθηκε το µνηµόνιο και τις επιταγές του. Διότι πολλές από τις ρυθµίσεις που υπέγραψε και που αφορούν χιλιάδες επαγγελµατίες και επιστήµονες, έγιναν άκριτα, κάτω από την πίεση των δικών τους αδιεξόδων, χωρίς µπούσουλα, χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τη
νοµική πραγµατικότητα και χωρίς να συζητηθούν µε την κοινωνία
και την επιστηµονική κοινότητα.
Στη λογική, λοιπόν, των εκτάκτων συνθηκών και αναγκών καταστρατηγούνται θεσµοί και ιδιότητες που θα έπρεπε να διαφυλάττονται από µία ευνοµούµενη πολιτεία. Διότι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατανοητό πρώτα απ’ όλα ότι οι δικηγόροι δεν είναι ούτε έµποροι
ούτε απλοί πάροχοι νοµικών υπηρεσιών αλλά δηµόσιοι λειτουργοί και ισότιµοι συµµέτοχοι στην απονοµή της δικαιοσύνης. Με
την προτεινόµενη διάταξη που αφορά τις δικηγορικές εταιρείες
τροποποιείται το υφιστάµενο καθεστώς πριν συµπληρωθεί καν
ένα έτος από την ψήφιση του ν. 3919/2011, ενός νόµου που ρύθµιζε τα των εταιρειών κι είχε ως βασικό του µέληµα, έτσι όπως
τελικά διετυπώθη, να αποτρέψει τη δηµιουργία µονοπωλιακών
καταστάσεων µέσα από τις επονοµαζόµενες εταιρείες–«χταπόδια» και βεβαίως να διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών σε
δικαστήρια και σε δίκαιη δίκη.
Τι άλλαξε µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα και πόσο µεγάλη
ανάγκη υπήρξε, ώστε να ξανατροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη
και µάλιστα αρχικώς µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και
τώρα µε τη σχετική διάταξη του άρθρου 6; Γιατί τέτοια σπουδή;
Και βεβαίως ποιος ο αντίλογος του Υπουργού στην επιταγή αυτή
που από πουθενά δεν προκύπτει ότι είναι επιταγή της τρόικας ή
τουλάχιστον µέχρι τώρα δεν ήταν; Γιατί ούτε στο µνηµόνιο αναφέρεται πουθενά ούτε βεβαίως και στην τελευταία επικαιροποίηση. Για ποιον λόγο, λοιπόν, επεβλήθη και ποια ήταν η αντίστασή
µας στην επιταγή αυτή; Για το λόγο αυτό η Νέα Δηµοκρατία ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις και πειστικές απαντήσεις από τον
Υπουργό. Διότι καθίσταται σαφές ότι οι προτεινόµενες διατάξεις
άπτονται αποκλειστικά της εσωτερικής οργανώσεως του δικηγορικού λειτουργήµατος στην Ελλάδα, αφού δεν διαθέτουν κανένα
στοιχείο σύνδεσης µε καµµία από τις καταστάσεις που εµπίπτουν
στο δίκαιο της Ένωσης, οι δε ισχύουσες διατάξεις του ν. 3919/
2011 είναι απόλυτα συµβατές µε το άρθρο 49 της συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 123/2006.
Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις όχι µόνο
δεν επιτυγχάνουν τη διευκόλυνση της ελεύθερης εγκατάστασης
των δικηγόρων και την άρση περιορισµών στην παροχή υπηρεσιών, αλλά αντίθετα θα δηµιουργήσουν τα ακριβώς ενάντια απο-
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τελέσµατα, δηλαδή προσκόµµατα στην ελεύθερη εγκατάσταση
και µονοπωλιακές καταστάσεις, µε τελικό θύµα τον πολίτη.
Άλλωστε στις ίδιες ακριβώς διαπιστώσεις που µόλις τώρα σας
παρέθεσα κατέληξε και το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε
απάντηση τής από 20-7-2011 επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία των δικηγορικών εταιρειών στην Ελλάδα.
Αξίζει επίσης να αναφέρω κάποια σηµεία πρόσφατης κοινής
επιστολής των Προέδρων του Συµβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης και του Αµερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου
προς την κ. Λαγκάρντ, που έχει τη δική της αξία και σηµασία.
Στην επιστολή αυτή, αφού κάνουν λόγο για τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, αναφέρουν ότι
οι τρέχουσες εξελίξεις και οι προτεινόµενες αλλαγές δεν συνάδουν µε τις βασικές αρχές του νοµικού επαγγέλµατος. Συνεχίζουν λέγοντας τα εξής: «Η εµπειρία σας ως συνεταίρου µιας
πολυεθνικής δικηγορικής εταιρείας αναµφίβολα έδωσε σηµαντικά µαθήµατα σχετικά µε την ανάγκη προστασίας της σχέσης
δικηγόρου - πελάτη κατά της εισβολής του κράτους και για την
προφύλαξη της ανεξαρτησίας της απόφασης του δικηγόρου να
προστατεύσει δικαιώµατα και ελευθερίες των πιο αφανών πελατών και σκοπών. Σας πιέζουµε να µεταφέρετε τις ανησυχίες µας
στους αρµοδίους του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου κι εν γένει
στην τρόικα, ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν στις περαιτέρω διαπραγµατεύσεις µε τις σχετιζόµενες χώρες». Οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί δικηγορικοί σύλλογοι, λοιπόν, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους κι
εµείς οφείλουµε να κάνουµε το ίδιο, αποσύροντας την εν λόγω
διάταξη, αφού άλλωστε θα έχουµε τη δυνατότητα να επανέλθουµε σύντοµα σ’ αυτήν. Όπως είναι γνωστό, έχει ήδη συσταθεί
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση του
Κώδικα Δικηγόρων, συµπεριλαµβανοµένου και του ζητήµατος
των δικηγορικών εταιρειών, όπου και θα καταστεί δυνατόν µετά
από διαβούλευση να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις της ήδη
ισχύουσας νοµοθεσίας για το θέµα αυτό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη σχετική τροπολογία
που κατέθεσα από κοινού µε συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ και της
Δηµοκρατικής Αριστεράς, για την οποία θα λάβετε γνώση αύριο.
Η εν λόγω τροπολογία αφορά την απόδοση συντάξεως, η οποία
κακώς διεκόπη, προς δεκαεννιά καλλιτέχνες-λογοτέχνες. Προς
αποκατάσταση της προφανούς αυτής αδικίας και διακριτικής,
άνευ αποχρώντος λόγου, µεταχειρίσεως οµοίων περιπτώσεων,
προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 2
του ν. 3620/2007, ώστε να επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου στις κανονισθείσες συντάξεις, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.3075/2002. Καλώ τον αρµόδιο
Υπουργό να κάνει δεκτή την τροπολογία και τους συναδέλφους
να την υπερψηφίσουν προς αποκατάσταση και εκπλήρωση του
ηθικού περισσότερο και όχι τόσο του οικονοµικού χρέους προς
αυτές τις προσωπικότητες του πνεύµατος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Καραγκούνη.
Κύριοι συνάδελφοι, σας υπενθυµίζω ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση θα συνεχιστεί η συζήτηση µε τον κατάλογο των εναποµεινάντων εγγεγραµµένων οµιλητών -είναι περίπου δώδεκα
συνάδελφοι Βουλευτές- και στη συνέχεια θα γίνει εγγραφή για
τη νέα ενότητα των άρθρων µαζί µε τις τροπολογίες.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.15’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 9.30’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγουσες ρυθµίσεις
που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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