ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5354,5410
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, σελ.
5331,5335
3. Ανακοινώνεται ότι η κ. Σταυρούλα (Στάβυ) Σαλουφάκου,
πρώτη αναπληρωµατική της παραιτηθείσας Βουλευτού Επικρατείας κ. Μαρίας Γλυκερίας (Μάγιας) Τσόκλη, µε την από
13 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή της προς τον Πρόεδρο της
Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, δεν απεδέχθη
το βουλευτικό αξίωµα, σελ. 5311-5312
4. Ορκωµοσία των Βουλευτών κυριών Άννας Κατσαρού και
Τατιάνας Καραπαναγιώτη, σε αντικατάσταση του κυρίου Αργυρίου Λαφαζάνη και της κ. Μαρίας-Γλυκερίας (Μάγιας) Τσόκλη αντίστοιχα, σελ. 5313
5. Αναφορά στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές που
προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας πολιτών την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στο Σύνταγµα, σελ. 5377, 5378, 5388, 5389, 5393,
5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5404, 5406, 5407, 5408
6. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης, σελ. 5397
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 5313-5314
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
5315-5329
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i. σχετικά µε δηµοσιεύµατα για σχεδιασµό κατάργησης του
ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών, σελ. 5330
ii. σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια, σελ. 5331
β) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει
το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού Κιλκίς, σελ. 5333
γ) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την επίσπευση των επενδύσεων για
εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς Έβρου και Ροδόπης, σελ.
5335
δ) Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προετοιµασία του προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙ-Σχολών και Τµηµάτων, σελ. 5337
ε) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας,
σελ. 5339
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011"
και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις κατε-

πειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" και
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις", σελ. 5342-5344
2. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: "Αντιµετώπιση της βίας στα
γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και
λοιπές διατάξεις", σελ. 5355
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.,

σελ. 5311 - 5330

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
ΖΗΣΗ Ρ.,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,

σελ. 5402 - 5410
σελ. 5390 - 5399
σελ.5330 - 5340, 53995402
σελ. 5340 -5390

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί της αναφοράς στα βίαια επεισόδια και στις καταστροφές που προκλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας :
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ. ,
σελ. 5404
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Π. ,
σελ. 5393,5408
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5396,5398
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5378,5400,5401
ΕΜΙΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5377,5378
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 5389
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 5406
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 5397
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 5378
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. , σελ. 5388
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5398, 5400
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 5399,5400
ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5407
Β. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 5335, 5336, 5339
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5337
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Θ. ,
σελ. 5333,5334,5335
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 5337,5338
ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ. ,
σελ. 5330
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 5339,5340,5341
ΜΠΟΛΑΡΗΣ Μ. ,
σελ. 5334,5335
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
σελ. 5335,5337
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ,
σελ. 5330,5331,5333
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 5331,5332,5333
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 5339,5340,5341
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 5342

Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού:
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 5385
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 5405
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ. ,
σελ. 5405
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Π. ,
σελ. 5393, 5409, 5410
ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. ,
σελ. 5383, 5385
ΔΕΝΔΙΑΣ Ν. ,
σελ. 5395
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 5402
ΕΜΙΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 5377
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 5380, 5410
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ. 5387, 5388
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 5392
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 5379
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 5389
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ,
σελ. 5390
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 5406, 5407
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Ε. ,
σελ. 5397
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 5391
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ. ,
σελ. 5355, 5388
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο. , σελ. 5388
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 5398, 5399
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 5400
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 5402, 5404
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α. ,
σελ. 5386
ΨΑΡΙΑΝΟΣ Γ. ,
σελ. 5408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 14 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.09’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, έχω την τιµή να σας
ανακοινώσω ότι η κ. Σταυρούλα (Στάβυ) Σαλουφάκου, πρώτη

αναπληρωµατική της παραιτηθείσας Βουλευτού Επικρατείας, κ.
Μαρίας Γλυκερίας (Μάγιας) Τσόκλη, µε την από 13 Φεβρουαρίου
2012, επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
δεν απεδέχθη το Βουλευτικό Αξίωµα.
Η επιστολή της κ. Σταυρούλας (Στάβυς) Σαλουφάκου καταχωρείται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται η προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριοι συνάδελφοι, θα
προβούµε στην ορκωµοσία των συνάδελφων κ. Άννας Κατσαρού
και κ. Τατιάνας Καραπαναγιώτη σε αντικατάσταση του κ. Αργυρίου Λαφαζάνη και της κ. Μαρίας-Γλυκερίας (Μάγιας) Τσόκλη
αντίστοιχα.
Καλούνται οι συνάδελφοι κ. Άννα Κατσαρού και κ. Τατιάνα Καραπαναγιώτη να προσέλθουν για να δώσουν το νενοµισµένο
όρκο ενώπιον του εκπροσώπου της Εκκλησίας.
(Στο σηµείο αυτό προσέρχονται οι Βουλευτές κ. Άννα Κατσαρού και κ. Τατιάνα Καραπαναγιώτη και δίνουν τον παρακάτω
όρκο:
«Ορκίζοµαι, στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδος να είµαι πιστός στην πατρίδα και το δηµοκρατικό
πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου».)
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Άξιες, άξιες!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Άξιες, άξιες!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγχαρητήρια και σάς
εύχοµαι καλή θητεία!
Αγαπητές συνάδελφοι, έρχεστε στο Κοινοβούλιο σε µια πολύ
κρίσιµη περίοδο. Και εγώ και οι συνάδελφοι σάς ευχόµαστε µε
όλη µας την καρδιά καλή δύναµη και να είστε καλορίζικες.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρο Ιγνατιάδη τα εξής:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
και Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος της Δηµοτικής Ενότητας
Οθωνών Νοµού Κέρκυρας, αιτείται να δοθεί στη ΔΕΗ Οθωνών
εναερίτης µόνιµος υπάλληλος για την αποκατάσταση ζηµιών,
καθώς λόγω παλαιότητας του δικτύου της ΔΕΗ συµβαίνουν
συχνά περιστατικά πολυήµερων διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος.
2) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι ΟΑΣ Λασιθίου-ΑΣ «Ησίοδος»-ΑΣ Κουτσουρά Ιεράπετρας Κρήτης αιτούνται την επανεξέταση πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων φακέλων που αφορούν αιτήσεις
αγροτών της περιοχής για αποζηµιώσεις από το e-coli.
3) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Περιπτέρων
και Καπνοπωλών αιτείται την επίλυση θεσµικών και φορολογικών
προβληµάτων του κλάδου.
4) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Περιπτέρων
και Καπνοπωλών αιτείται την τροποποίηση της νοµοθεσίας που
αφορά τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου και τη
λιανική πώληση των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων.
5) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Περιφερειάρχης Αττικής αιτείται τη µεταφορά πόρων από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής ως συνέπεια της µεταφοράς
αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» περί
µητροπολιτικών αρµοδιοτήτων.
6) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικά
Ταχυδροµεία» αιτείται την επίλυση θεµάτων που αφορούν στη
διανοµή της αλληλογραφίας σε περιοχές της Αττικής.
7) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ .Ι. Νικολακόπουλος αιτείται
να ενηµερωθεί σχετικά µε την ενοικίαση καταστήµατος µε χρήση
εργοταξιακού ρεύµατος.

5313

8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην άρνηση του
ΕΟΠΥ παραχώρησης δυνατότητας συνταγογράφησης στους
στρατιωτικούς ιατρούς και τη µη σύναψη σύµβασης µεταξύ
στρατιωτικών νοσοκοµείων και ΕΟΠΥ.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα, για τη
µείωση της τιµής των διοδίων στο τµήµα της Ολυµπίας Οδού από
την Πάτρα έως την Κόρινθο.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην παραβίαση κανόνων εθνικής ασφάλειας στην Πολεµική Αεροπορία, καθώς το υψίστης
ασφαλείας επιχειρησιακό σχέδιο του Εθνικού Συστήµατος Συναγερµού είναι έκθετο σε υποκλοπές και ανεξέλεγκτη διαρροή.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην εξακολούθηση
ύπαρξης κυκλωµάτων παραεµπορίου στην Πάτρα.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της ΕπαγγελµατικήςΕπιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών
αιτείται την τροποποίηση διατάξεων του υπό συζήτηση σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος».
13) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Στέφανος Ληναίος, ιδιοκτήτης
του θεάτρου ΑΛΦΑ εκφράζει την αδυναµία εξόφλησης της ειδικής έκτακτης εισφοράς (ΕΕΤΗΔΕ) για το ακίνητο του θεάτρου
ΑΛΦΑ.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων του ΕNISA εκφράζει τις θέσεις του για τη µόνιµη λειτουργία του ENISA στην
έδρα του, το Ηράκλειο Κρήτης.
15) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κυθήρων εκφράζει την
αντίθεσή του σε διάταξη του σχεδίου νόµου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που προβλέπει µείωση του αριθµού των αντιδηµάρχων από δύο σε έναν για δήµους έως πέντε χιλιάδες κατοίκους.
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου αιτείται να συµπεριληφθεί ο Δήµος Ηρακλείου στο πρόγραµµα για τη
χορήγηση µικρογευµάτων στα σχολεία της περιοχής.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αµυνταίου εκφράζει
την αντίθεσή του στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την υποβάθµιση, που θεωρεί ότι θα
προκαλέσει στις λιγνιτικές περιοχές.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων
Δηµοσίων Υπαλλήλων εκφράζει την αντίθεσή της στις διατάξεις
του σχεδίου νόµου «για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος» και προτείνει σχετικές τροποποιήσεις.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά την εύρυθµη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου
Ζαρού του Νοµού Ηρακλείου.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση καταβολή
στους αγρότες των αποζηµιώσεων για τον e.coli.
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21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αναφέρεται στον απολυόµενο συνδικαλιστή Νίκο Νικολόπουλο από την πολυεθνική
εταιρία «JUMBO».
22) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επιβολή µέτρων από τη Διεύθυνση Εµπορικής Εκµετάλλευσης της «NEL LINES» στις γραµµές της Λήµνου.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προσκόµµατα που θέτει η γραφειοκρατία στους υποψήφιους
επενδυτές στη χώρα µας.
24) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λέσβου αιτείται να ενταχθούν
στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωµένη διοίκηση και τη µεταναστευτιική
πολιτική» τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη», που αφορούν τους
τρεις µεγάλους νησιωτικούς Δήµους Λέσβου, Κέρκυρας και
Ρόδου.
25) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κισάµου εκφράζει την αντίθεσή του
στη χωροθέτηση και λειτουργία λατοµείου γύψου στα νοτιοδυτικά παράλια του δήµου.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη φηµολογούµενη παρακολούθηση υψηλόβαθµων στελεχών δηµοτικών
αστυνοµιών από την ΕΥΠ για ενδεχόµενη συµµετοχή τους σε παράνοµη διάθεση κατασχεµένων προϊόντων.
27) Η Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου εκφράζουν τον προβληµατισµό του
εµπορικού κόσµου της χώρας για τα επιβαλλόµενα εισπρακτικά
µέτρα και την ενδεχόµενη κήρυξη στάσης πληρωµών προς το
δηµόσιο από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
28) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Γενικός Οργανισµός Εγγείων
Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Πηνειού - Αλφειού αιτείται την άµεση επιχορήγηση της αποκατάστασης των ζηµιών από τις πληµµύρες
της 5-2-2012.
29) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι οκτώ (8) εναποµείναντες υπάλληλοι ναρκαλιευτές αιτούνται την οριστική επίλυση οικονοµικών
θεµάτων του κλάδου τους.
30) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Κισάµου εκφράζει την αντίθεσή
του στη χωροθέτηση και λειτουργία λατοµείου γύψου στα νοτιοδυτικά παράλια της Κρήτης.
31) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών αιτείται την επανεξέταση θέµατος που
αφορά στην εποπτεία µεγάλων επιχειρήσεων, µε έδρα την περιφέρεια, από τη «ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων» που στεγάζεται
στην Αθήνα.
32) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αγιάς του Νοµού Λάρισας αιτείται την άµεση χρηµατοδότηση του Δήµου προκειµένου
να αποκαταστηθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν στην περιοχή
στις 6 Φεβρουαρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

33) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ελληνικών Ταχυδροµείων Νοµού Χανίων εκφράζει την αντίθεσή του στον αυθαίρετο
χαρακτηρισµό περιοχών ως µη αστικών, µε κριτήριο τη χωροθέτησή τους έναντι της Εθνικής Οδού.
34) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων αιτείται την ανάγκη στελέχωσης του ιατρείου
στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων µε δύο ειδικευµένους ιατρούς
γενικής ιατρικής.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη αιτείται
την επίλυση θέµατος που αφορά τη µη τοποθέτηση ΑΜΕΑ σε δηµόσιες υπηρεσίες, λόγω αναστολής της διαδικασίας πρόσληψης.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ
και Θυγατρικών Εταιρειών εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την
οικονοµική και κοινωνική απαξίωσή του κλάδου τους.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Τσάπαλης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για περικοπές στη σύνταξή του.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ιωαννίνων
εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διακοπή της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ιωάννης Λαζάρου εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τις υποχρεωτικές παρακρατήσεις υπέρ τρίτων στις συντάξεις.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεώργιος Κάλας εκφράζει την
αντίθεσή του στο γεγονός ότι οι άνεργοι δεν δικαιούνται ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο ενδεχόµενο
φυλάκισης των πρυτάνεων που αρνούνται να εφαρµόσουν το
νόµο για την εκλογή νέων διοικήσεων στα ΑΕΙ.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη διαµαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας για τη µετακίνηση
παιδιάτρου από τη Λευκάδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Παίδων και Εφήβων του Νοσοκοµείου Πατρών.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε έκρηξη στα
γραφεία αθλητικού συνδέσµου στην Πάτρα.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην ακαταλληλότητα του πόσιµου νερού στην Ελλάδα.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός της µη επιστροφής ΦΠΑ από το κράτος σε µεγάλη
πολυεθνική εταιρεία λόγω των εξαγωγών της, µε συνέπεια το οικονοµικό της αδιέξοδο.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο θέµα των
καταλήψεων στα σχολεία και τα µέτρα που προτίθεται να πάρει
το αρµόδιο Υπουργείο.
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1171/31-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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Ντινόπουλου Αργυρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-3096 /16-012012 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 1426/07-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-3126/16-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

3. Στην µε αριθµό 1834/23-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νάκου Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-3197/16-01-2012
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έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4 Στην µε αριθµό 2435/07-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοντογιάννη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1007479 ΕΞ
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2012/878/16-01-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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5 Στην µε αριθµό 2834/14-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παρασύρη Φραγκίσκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-3287/16-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 2938/16-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 145845π.ε./
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ΙΗ/16-01-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 3308/21-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μανωλάκου Διαµάντως, Μαυρίκου Γεωργίου, Πρωτούλη
Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 276/16-01-2012 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ακόλουθη απάντηση:
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8 Στην µε αριθµό 3413/22-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Λεβέντη Αθανάσιου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγόριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6949 Β/16-01-2012 έγγραφο από

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 3568/28-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε
το υπ’ αριθµ. 149781π.ε./ΙΗ/16-01-2012 έγγραφο από τον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 1528/14-11-2011 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κουσελά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα για σχεδιασµό κατάργησης του
ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών.
Στην ερώτηση του κ. Κουσελά θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
Κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου να
αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εδώ και µερικούς µήνες, όπως σας ανάφερα
από το Νοέµβριο του 2011 µε τη σχετική ερώτηση που είχα καταθέσει και δεν απαντήθηκε, γίνεται λόγος για σχεδιασµούς του
Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν υποδείξεων της τρόικας και
ενόψει του νέου φορολογικού συστήµατος για την αλλαγή ή την
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών.
Μέχρι σήµερα, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι αγρότες φορολογούνται από αυτό το ειδικό καθεστώς. Φορολογούνται, δηλαδή, στη βάση του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει,
ανάλογα µε τα στρέµµατα που έχουν δηλώσει στον ΟΣΔΕ και τις
αντικειµενικές τιµές που ισχύουν για κάθε στρέµµα και κάθε καλλιέργεια.
Το θέµα που τίθεται αφορά κυρίως στη σχεδιαζόµενη αντικατάσταση αυτού του ειδικού καθεστώτος, αφ’ ενός µεν µε τη γενίκευση της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών βιβλίων στους
αγρότες του ειδικού καθεστώτος και αφ’ ετέρου, µε τη φορολόγηση µε έναν ειδικό συντελεστή, που απ’ ό,τι γράφεται, θα κυµαίνεται από 20% έως 25% στο εισόδηµα των παραγωγών, όπως
αυτό θα προκύπτει από την αφαίρεση των δαπανών από τα
έσοδα, χωρίς αφορολόγητο αποθεµατικό ή ειδικές εκπτώσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Το ενδεχόµενο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ανησυχεί ιδιαίτερα
τους αγρότες και γενικά, αλλά και ειδικά στη Μεσσηνία. Γι’ αυτό,
παρακαλώ να µου απαντήσετε εάν όντως έχει τεθεί τέτοιο ζήτηµα και είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Οικονοµικών η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών
και η γενικευµένη αντικατάστασή του µε το καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελµατιών, που θα επιφέρει, όπως
καταλαβαίνετε, πρόσθετη και µεγάλη επιβάρυνσή τους. Θέλω,
λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε αυτό το ζήτηµα να υπάρξει
µία πολύ συγκεκριµένη απάντηση, καθώς και να µας πείτε κατά
πόσο στο πλαίσιο αυτό, εάν επιχειρήσετε κάτι τέτοιο, θα καταργηθεί και το ισχύον καθεστώς επιστροφής του ΦΠΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δηµήτριο Κουσελά.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ασφαλώς, θα είναι συγκεκριµένη η απάντηση που θα δώσω.
Πριν από αυτό, όµως, όπως οφείλω, θα σας ζητήσω συγγνώµη
για την καθυστέρηση, για τη µη απάντηση στη γραπτή ερώτησή
σας, η οποία πράγµατι, όπως διαπίστωσα, είχε υποβληθεί από
το Νοέµβριο και για κάποιο λόγο, που δεν είµαι σε θέση να σας
πω τώρα και γι’ αυτό σας ζητώ συγγνώµη, δεν απαντήθηκε, διότι
δεν περιήλθε εις γνώσιν µου ούτως ώστε να απαντήσω.
Αυτή, όµως, η καθυστέρηση ουσιαστικά απάντησε και στο
ερώτηµά σας. Εάν το Νοέµβριο το ερέθισµα για την ερώτησή
σας ήταν δηµοσιεύµατα και δεν έχει γίνει τίποτα έκτοτε, τα δηµοσιεύµατα είναι τουλάχιστον αµφίβολης αξιοπιστίας, διότι εάν
από τότε υπήρχαν συζητήσεις, κάτι θα είχε γίνει.
Οι αγρότες, πράγµατι, µε το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ απαλλάσσονται από µία σειρά από διαδικασίες που θα τους επιβάρυναν µε περαιτέρω δυσχέρειες διοικητικής φύσεως, όπως που θα

συνέβαινε εάν υπάγονταν στο κανονικό καθεστώς. Έχω να σας
πω ότι από την εποχή που βρισκόσασταν στη θέση του Υφυπουργού στο Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει υπάρξει καµµία καινούργια σκέψη επί του θέµατος. Αυτό σας το λέω ως περαιτέρω
καθησυχαστικό στοιχείο.
Το επόµενο, επίσης καθησυχαστικό, στοιχείο είναι το εξής. Βεβαίως, διεξάγεται διάλογος για τη διαµόρφωση ενός εθνικού φορολογικού συστήµατος. Βεβαίως, όπως θα έχετε καταλάβει, τα
αποτελέσµατα του έτους 2011 οδήγησαν στο συµπέρασµα και
ηµών και των πιστωτών της χώρας ότι πρόσθετα φορολογικά
βάρη οποιασδήποτε µορφής δεν θα είχαν να προσφέρουν τίποτα. Αυτός είναι ο τελευταίος και ίσως ισχυρότερος λόγος που
θα µπορούσε να καθησυχάσει και εσάς και περισσότερο και από
εσάς τους αγρότες –αυτό δεν είναι ένδειξη έλλειψης σεβασµού
προς το πρόσωπό σας, αλλά είναι ένδειξη µεγαλύτερου σεβασµού προς τους αγρότες- που θα αξιολογήσουν την απάντηση
την οποία σας δίνω. Αυτή τη στιγµή, επαναλαµβάνω, δεν υπάρχει
από πουθενά καµµία πρόταση που θα επιβάρυνε φορολογικά
τους αγρότες και δεν θα τους επιβάρυνε και διαδικαστικά. Σε
αυτήν την κατάσταση βρισκόµαστε.
Σε ό,τι αφορά το εθνικό φορολογικό σύστηµα, πάρα πολλές
αλλαγές συζητούνται, µε βάση όµως µία αρχή που έχω πει κατ’
επανάληψη, να είναι απλούστερες, διαφανέστερες και ελαφρύτερες για το φορολογούµενο και όχι επιβαρυντικές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµήτριος Κουσελάς για τη δευτερολογία του σχετικά µε την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την αναγνώριση της καθυστέρησης που έγινε.
Θέτω αυτό το ζήτηµα γιατί όντως υπάρχει πραγµατική ανησυχία και αυτό σε µια συγκυρία, κύριε Υπουργέ, όπου συνεχίζει από
τη µια πλευρά για τους αγρότες να αυξάνεται το κόστος παραγωγής συνολικά, το καλλιεργητικό κόστος και από την άλλη
πλευρά οι τιµές στα αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα στο λάδι
που αφορά στη Μεσσηνία, να είναι σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το
εισόδηµα του παραγωγού και του αγρότη συνεχώς συρρικνώνεται. Είναι εµφανές ότι µια τέτοια εξέλιξη θα έπαιζε καθοριστικό
ρόλο, θα ήταν ένα ακόµα πολύ µεγάλο χτύπηµα για αυτό ακριβώς το αγροτικό εισόδηµα.
Άκουσα προσεκτικά την απάντηση την οποία µου δώσατε σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, ότι δεν υπάρχουν επεξεργασίες. Έθεσα,
όµως, το ζήτηµα αν έχει τεθεί αυτό το θέµα από την πλευρά της
τρόικας και ποια είναι η θέση του Υπουργείου. Αν δεν έχει τεθεί,
καλό είναι να ειπωθεί, προκειµένου να µην αιωρούνται, όχι σ’
αυτήν την Αίθουσα, αλλά πολύ περισσότερο στον αγροτικό
κόσµο, τέτοιου είδους αµφισβητήσεις και τέτοιου είδους ζητήµατα.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η όποια φοροδιαφυγή
υπάρχει στον αγροτικό χώρο, όπως και σε άλλους χώρους, ιδιαίτερα µετά την ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ µπορεί να χτυπηθεί µε
τον πλέον αξιόπιστο τρόπο µέσω διασταύρωσης των αγροτικών
τιµολογίων µε τα δεδοµένα αντίστοιχων δηλωµένων καλλιεργειών. Υπάρχουν, δηλαδή, πολύ τρόποι, προκειµένου να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα, γιατί από ό,τι υπέπεσε στην αντίληψή
µου ένας από τους λόγους που υποτίθεται είχε ελεγχθεί, προκειµένου να καταργηθεί το ειδικό καθεστώς, ήταν αυτός.
Θα περιµένω την απάντησή σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουσελά.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Παντελής Οικονόµου, για την ανάπτυξη της δευτερολογίας του.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε, κι εσάς, κύριε συνάδελφε.
Στο βαθµό που µπορώ να καταλάβω µετά από αρκετούς µήνες
συναντήσεων µε την τρόικα και το ίδιο χρονικό διάστηµα και µε
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παράγοντες του Υπουργείου, περισσότερη πίεση για προσδιορισµούς της µορφής που είπατε, αισθάνοµαι από την ιεραρχία του
Υπουργείου, παρά από την τρόικα.
Δεν έχω εισπράξει από την τρόικα τη διάθεση να γίνει κάτι σαν
κι αυτό που λέτε σε καµµία συνάντηση. Αντιθέτως, την έχω εισπράξει από πολλούς παράγοντες του Υπουργείου τους οποίους
τους ξέρετε γιατί, σας επαναλαµβάνω, τα έχετε περάσει. Θα το
είχατε εισπράξει κι εσείς και όχι απλώς το είχατε εισπράξει, αλλά
νοµίζω για µια σειρά επαγγελµάτων είχε γίνει επί των ηµερών
σας. Δεν θυµάµαι αν ήταν επί των ηµερών σας, µπορεί και πριν
από εσάς, πάντως είχε γίνει για τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, παραδείγµατος χάριν. Έφυγαν από τον αντικειµενικό προσδιορισµό
και πήγαν στο λογιστικό προσδιορισµό. Έτσι δεν είναι;
Άρα, αυτό προϋπήρχε και δεν έγινε τώρα. Και σας επαναλαµβάνω ότι όσο χρόνο είµαι, περισσότερη πίεση έχω από συγκεκριµένους διευθυντές του Υπουργείου και πάντως καµµία πίεση
από τη µεριά της τρόικας. Για να µην δηµιουργούµε και την αίσθηση ότι οτιδήποτε συµβαίνει κόντρα στη λογική είναι εισαγόµενο. Υπάρχει και εγχώριος παραλογισµός.
Βέβαια, κοιτάξτε, κάνατε τρία ερωτήµατα και επιµείνατε στα
δύο. Υπάρχει κι ένα τρίτο, το οποίο εµένα µε ενδιαφέρει περισσότερο. Είναι αυτό που θέσατε σχετικά µε το τι θα γίνει µε τους
αγρότες χαµηλού εισοδήµατος ή τους αγρότες που ασκούν το
επάγγελµα και το εισόδηµά τους είναι συµπληρωµατικού χαρακτήρα. Εδώ µε εξωθείτε σε αρµοδιότητες άλλου συναδέλφου,
αλλά δεν έχω καµµία δυσκολία να σας πω ότι δεν θέλουµε τέτοιους αγρότες, δεν θέλουµε αγρότες χαµηλού εισοδήµατος. Θέλουµε αγρότες οι οποίοι να έχουν εισόδηµα από το οποίο θα
µπορούν να ζουν.
Πώς γίνεται τώρα αυτό; Υπάρχει µια γενεά αγροτών, παλαιά
γενιά, που δυστυχώς µε πολλές ευθύνες όλων µας στην Αίθουσα
αυτήν, έχουν εθιστεί να είναι αγρότες και να θεωρούν ότι κύρια
πηγή του εισοδήµατός τους είναι οι επιδοτήσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν φταίνε οι άνθρωποι, εµείς φταίµε, αλλά µία γενιά
η οποία θα προσανατολιστεί τελείως διαφορετικά στο να ζει µε
παραγωγικές επιλογές, µε επιλογές καλλιεργειών, µε εξαγωγικό
προσανατολισµό, µε δυνατότητες καθετοποίησης των προϊόντων
που επιλέγουν, µια νέα γενιά αγροτών µε νέα νοοτροπία, είναι
αυτή που δεν θα ήταν γενιά αγροτών µε χαµηλό εισόδηµα.
Και βέβαια, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν και πάντως µόλις
επιτρέψουν οι συνθήκες, να υπάρξει και ένα δίκτυο στήριξης των
όποιων παραµένουν µε χαµηλό εισόδηµα, διότι, στη δική µας αντίληψη, όποιος έχει χαµηλό εισόδηµα, δεν φταίει ο ίδιος. Φταίνε
οι συνθήκες που οδηγούν άλλους να έχουν υψηλά εισοδήµατα
και άλλους να έχουν χαµηλά, δηλαδή, να υπάρχουν ανισότητες.
Εκεί πρέπει να κάνουµε, το ταχύτερο δυνατό, προσπάθειες να
φτάσουµε σε ένα τέτοιο οικονοµικό επίπεδο του δηµοσίου, ώστε
ένα δίκτυο προστασίας κατά της φτώχειας που θα αφορά όλους
τους πολίτες να καλύπτει και τους πιο φτωχούς αγρότες.
Σας ευχαριστώ και γι’ αυτό το ερώτηµά σας.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ανακοινώσω στο
Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής 51 µαθητές
και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης 1ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 3748/4-1-2012 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών σχετικά µε τη λήψη µέτρων καταπολέµησης της λαθρεµπορίας καυσίµων στην ελληνική επικράτεια.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Παντελής Οικονόµου.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης για να αναπτύξει
την ερώτησή του σε δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µελέτες και εκτιµήσεις ειδικών λένε ότι το λα-
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θρεµπόριο καυσίµων στην Ελλάδα είναι µια βαριά και επικερδής
για τους λαθρεµπόρους βιοµηχανία. Εκτιµούν ότι το δηµόσιο ταµείο χάνει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Σας
ρωτώ: Πόσα έσοδα κατά τη γνώµη σας χάνει το χρόνο το δηµόσιο απ’ αυτό το λαθρεµπόριο καυσίµων;
Οι µέθοδοι µε τις οποίες γίνεται το λαθρεµπόριο καυσίµων είναι
πρώτον, µε εικονικές εξαγωγές µε τη βοήθεια «εταιρειών-µαϊµού»
που στήνουν οι λαθρέµποροι στις χώρες δήθεν εξαγωγής και µε
τη συνδροµή επίορκων κρατικών λειτουργών, τελωνειακών και
άλλων, αλλά και δεύτερον, µε εικονικές τροφοδοσίες µη ποντοπόρων πλοίων. Σας ερωτώ: Από το «διπλασιασµό» των εξαγωγών
καυσίµων στα Βαλκάνια τα τελευταία τρία χρόνια πόσες εξαγωγές ήταν πραγµατικές και πόσες κατά την εκτίµησή σας εικονικές;
Πιάσατε κανέναν επίορκο τελωνειακό; Ξηλώθηκε κανένας; Πήγε
κανένας φυλακή; Πόσα πρόστιµα βεβαιώθηκαν για παραβάσεις
και πόσα εισπράχθηκαν;
Για την κοµπίνα για τα µη ποντοπόρα πλοία διαπίστωσα, µελετώντας το θέµα, ότι δεν υπάρχει όριο στο πόσα καύσιµα µπορεί
να πάρει ένα µη ποντοπόρο πλοίο και έτσι παραγγέλνουν τρεις,
πέντε, δέκα φορές από αυτά που χρειάζονται και τα υπόλοιπα τα
διοχετεύουν στην αγορά. Κι είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε! Για κάθε λίτρο λαθραίου καυσίµου το κέρδος για το κύκλωµα των λαθρεµπόρων ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά. Αν τα
µισά από την αύξηση των εξαγωγών, που είναι έξι εκατοµµύρια
τόνοι, είναι λαθραία, µιλάµε για δισεκατοµµύρια ευρώ.
Τέλος, παρ’ ότι είναι πολλά τα λεφτά και δεδοµένη η έκταση
του λαθρεµπορίου, η εφαρµογή του νόµου για τον περιορισµό
από την Κυβέρνηση προχωρά µε ρυθµούς χελώνας. Ένας νόµος
που ψηφίστηκε το 2009 ακόµη δεν έχει εφαρµοστεί, διότι η
υπουργική απόφαση για το σύστηµα ελέγχου εισροών – εκροών,
εκδόθηκε το Δεκέµβριο του 2010, ένα χρόνο και παραπάνω µετά
την ψήφιση του νόµου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και
πάλι δεν ίσχυσε, διότι χρειάστηκε ένας χρόνος ακόµα µέχρι το
Δεκέµβριο του 2011 για να µπει η υπογραφή του Υπουργού Οικονοµικών. Και δεν έχει εφαρµοστεί.
Κλείνω. Θυµόσαστε ασφαλώς την υπόθεση «Ήφαιστος – Καπελέρης», που οδήγησε και στην παραίτηση του πρώην Γενικού
Γραµµατέα.
Τι έχει γίνει µε αυτήν την υπόθεση; Είχε ειπωθεί ότι αυτό το
σύστηµα θα περιορίσει το πρόβληµα, αν δεν θα το λύσει. Είχατε
πει ότι θα κοστίσει 1 εκατοµµύριο ευρώ το «Ήφαιστος». Κόστισε
πάνω από 15 εκατοµµύρια ευρώ. Τι αποτελέσµατα έχει φέρει;
Και επειδή ο κ. Καπελέρης ερευνάται από τη δικαιοσύνη και
αναγκάστηκε να παραιτηθεί, διότι έβγαλε µια εγκύκλιο και είπε:
«Αναστέλλεται η επιβολή προστίµων που είχαν υπάρξει µε βάση
το νόµο εν όψει µιας νοµοθετικής ρύθµισης», έχουν περάσει
µήνες από τότε και αυτή η ρύθµιση που θα έλυνε µε νόµιµο
τρόπο το ζήτηµα δεν έχει ακόµη δοθεί.
Επειδή ο κ. Καπελέρης σε µια δήλωσή του σας ανακάτεψε και
εσάς και είπε: «Δεν τα έκανα µόνος µου, σε µια σύσκεψη ήταν
και ο κ. Οικονόµου µπροστά» και το ξέρετε το θέµα, θέλω να µου
πείτε πώς θα λυθεί αυτό το θέµα, πότε θα λυθεί, πότε θα αντιµετωπισθεί και γιατί η ελληνική πολιτεία µπορεί να λειτουργεί µε
έναν τρόπο που εκδίδονται εγκύκλιοι εν ονόµατι µιας ρύθµισης
που «θα» έρθει στη Βουλή και αυτή η ρύθµιση οκτώ µήνες µετά
ακόµη δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα κάνω
και µία δήλωση µονοµερούς παραίτησης από αψιµαχίες µαζί
σας, διότι οι ερωτήσεις σας έχουν ενδιαφέρον, αλλά καµµιά
φορά εν τη ρύµη του λόγου σας λέτε καµµιά κουβέντα παραπάνω και δηµιουργείτε παρεξήγηση.
Η ερώτησή σας έχει ηµεροµηνία 4 Ιανουαρίου, κύριε συνάδελφε, και την 1η Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου ένα µήνα αργότερα, έκανα παρουσίαση για όλα τα θέµατα στα οποία
αναφέρεστε στην ερώτησή σας στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, µε δική µου πρωτοβουλία. Συνάδελφος άλλης πτέρυγας
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είχε ζητήσει να απαντηθούν ορισµένες ερωτήσεις. Έκανε ορισµένες εκτιµήσεις από δηµοσιεύµατα και αυτός και προθυµοποιήθηκα, επειδή υπήρχαν ανακριβή στοιχεία στην παρουσίασή του
–επαναλαµβάνω όχι εσείς, άλλος συνάδελφος άλλης πτέρυγαςζήτησα να σας ενηµερώσω, πράγµα το οποίο έκανα και προφορικά και µε γραπτό υπόµνηµα τριάντα έξι σελίδων. Και βλέπω ότι
το έχετε διαβάσει. Και το έχετε διαβάσει και το γνωρίζετε και γι’
αυτό, πολλά απ’ αυτά που ρωτήσατε στη γραπτή σας ερώτηση
δεν τα επαναλάβατε τώρα και επικεντρωθήκατε σε συγκεκριµένα
θέµατα.
Έρχοµαι, λοιπόν, ένα-ένα στα θέµατα. Θέµα «Ήφαιστος-Καπελέρης». Με ρωτήσατε τι έκανα. Μόλις ανεστάλη η αναστολή
της µη καταβολής προστίµων. Ο κ. Καπελέρης έβγαλε µια εγκύκλιο στην οποία έλεγε: «Επειδή τα πρόστιµα αυτά είναι υπέρογκα, αναστέλλω την καταβολή τους µέχρι να υπάρξει
νοµοθετική ρύθµιση», η οποία δεν υπήρξε και σταµάτησε να
ισχύει η εγκύκλιος. Στην παρουσίαση που σας έκανα σας παρακάλεσα ως επιτροπή -και την Πρόεδρο της επιτροπής και όλες
τις πτέρυγες- να καλέσετε σε ακρόαση τους πρατηριούχους,
τους ανθρώπους στους οποίους έχουν επιβληθεί τα πρόστιµα και επαναλαµβάνω ότι είναι πρόστιµα που δεν έχουν καµµία
σχέση µε λαθρεµπορία, είναι πρόστιµα διοικητικά, είναι πρόστιµα
που έχουν σχέση µε µη σωστή καταγραφή στοιχείων- να τους
ακούσετε -µην ακούσετε εµένα- και σε όποιο συµπέρασµα καταλήξει η επιτροπή, πολύ ευχαρίστως η νοµοθετική διάταξη να
γίνει. Το θυµάστε πάρα πολύ καλά. Περιµένω ακόµη, η επιτροπή
σας να καλέσει τους πρατηριούχους, να ακούσει, να σχηµατίσει
άποψη -θέλετε µε απουσία δική µου, πολύ ευχαρίστως, µε παρουσία εξίσου ευχαρίστως- και να προχωρήσουµε στη νοµοθετική ρύθµιση. Σε ό,τι αφορά δε τη µορφή της διάταξης υπάρχει
πολλαπλότητα επιλογών.
Τώρα, επειδή µε ρωτήσατε εάν έχω απολύσει κανέναν, θα σας
πω: τετρακόσιους τελωνειακούς, κύριε συνάδελφε. Επειδή µε
ρωτήσατε, επαναλαµβάνω: Μόνο τον παρελθόντα χρόνο τετρακόσιους, σε µια εποχή που, όπως ξέρετε, ο συγκεκριµένος κλάδος έχει πάνω από 50% απώλειες λόγω συνταξιοδοτήσεων,
εφεδρείας και αδυναµίας προσλήψεων. Αυτά, για να έχουµε µια
εικόνα, γιατί µου λέτε: «Τι κάνετε από άποψη κυρώσεων;».
Σε ό,τι αφορά τα φορτηγά στα οποία αναφερθήκατε, τα φορτηγά δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµικών και γι’
αυτό ακριβώς -το λέτε στην ερώτησή σας, αλλά δεν το αναφέρατε, γιατί πού να προλάβετε, είναι πάρα πολλά τα θέµατα- επιλέξαµε έναν άλλον τρόπο για την αντιµετώπιση των λευκών
φορτηγών που είναι θέµα του Υπουργείου Μεταφορών. Επιλέξαµε το σύστηµα GPS. Και πράγµατι, ο διαγωνισµός αυτός, όχι
απλώς σχεδιάστηκε, όχι προκηρύχθηκε, όχι ήρθαν οι εκδηλώσεις
ενδιαφέροντος, αλλά έχουµε καταλήξει κιόλας και όλα αυτά έγιναν µέσα σε πέντε µόνο µήνες. Επειδή είπατε ότι κινούµαστε
αργά. Τώρα, αν για το ελληνικό κράτος αυτό σας φαίνεται αργά,
είναι δική σας εκτίµηση. Πολύ ευχαρίστως.
Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να κάνω µία µικρή παρέκβαση. Θα σας πω το εξής. Έχουν
γίνει άλλες έντεκα δράσεις για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής
υποδοµής. Σας έχουν δοθεί γραπτά στο υπόµνηµα. Αντίστοιχα
µε τα βύσµατα που υπάρχουν για τα φορτηγά, υπάρχουν και για
τα πλοία που µεταφέρουν κι υπάρχουν και πάρα πολλές κινήσεις
που έχουν γίνει και για την αναδιοργάνωση των τελωνείων και
για τα πληροφοριακά συστήµατα. Όλα αυτά σας έχουν δοθεί
αναλυτικά και γραπτά, όπως αρµόζει άλλωστε σ’ ένα θέµα τόσο
εκτεταµένου ενδιαφέροντος.
Από εκεί και πέρα, αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες για όλα
αυτά, πολύ ευχαρίστως να το κάνω κι επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να σας πω και για την καθυστέρηση, που είπατε
ότι υπάρχει, για το σύστηµα εισροών-εκροών. Θα σας εξηγήσω
τι ακριβώς γίνεται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ερώτησής του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σηµειώνω, κύριε Υπουργέ,
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ότι για τα θέµατα της κατ’ εξοχήν αρµοδιότητάς σας, που σας
ρώτησα, δεν απαντήσατε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν πρόλαβα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τα επαναλαµβάνω για να
µου απαντήσετε στη δευτερολογία σας.
Πόσα χάνει το δηµόσιο από έσοδα από το λαθρεµπόριο καυσίµων, την ώρα που κόβει µισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώµατα; Υπάρχει µία εκτίµηση που λέει τουλάχιστον 500
εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Εσείς τουλάχιστον εκτίµηση έχετε;
Δεύτερον, θεωρείτε αληθείς αυτές τις διπλάσιες εξαγωγές τα
τελευταία τρία χρόνια στις βαλκανικές χώρες; Οι πάντες που
έχουν σχέση µε το αντικείµενο λένε ότι είναι εικονικές σε πολύ
µεγάλο βαθµό. Στήνει ο λαθρέµπορος µια εικονική εταιρεία στα
Σκόπια, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη ή στην Αλβανία, η οποία λέει
«ναι, το παρέλαβα», αντί για βενζίνη ή πετρέλαιο εξάγουν νερό,
είναι στο κόλπο κι ένας τελωνειακός και το κράτος χάνει εκατοµµύρια έσοδα. Και αυτό το καύσιµο πουλιέται στο εσωτερικό, γιατί
υπάρχουν εξακόσια βυτία «λευκά», δέκα χρόνια µετά την ψήφιση
του νόµου που λέει για το επώνυµο βυτιοφόρο και γιατί υπάρχουν κι άλλα εξακόσια ξένων χωρών, αδέσποτα.
Δεν σας ρώτησα πόσους τελωνειακούς τιµωρήσατε γενικά.
Σας ρώτησα πόσους πιάσατε για λαθρεµπόριο καυσίµων και
ποιες είναι οι περιπτώσεις και ποιους ξηλώσατε. Μακάρι να ήταν
τετρακόσιοι γι’ αυτή την περίπτωση. Όµως δεν το νοµίζω.
Ποιο είναι τώρα «το ψητό», κύριε Οικονόµου; Για να κάνεις λαθρεµπόριο καυσίµων -δεν είναι λαθρεµπόριο σπίρτων, τσιγάρων,
καρφίτσας- θέλεις υπόγειες δεξαµενές, θέλεις βυτιοφόρα, θέλεις υποδοµές, θέλεις λεφτά. Πρέπει να έχεις δύναµη. Και το
ερώτηµα που πλανάται είναι το εξής: Είναι από ανικανότητα τόσα
χρόνια που είναι τρύπιο το κράτος ή από έλλειψη πολιτικής βούλησης;
Σας έθεσα ένα απλό ερώτηµα κοινής λογικής. Παρακαλώ να
µην το αποφύγετε και πάλι. Ένα µη ποντοπόρο πλοίο δεν έχει
περιορισµό στο πόσα µπορεί να παραγγέλλει ως καύσιµα, µε
αποτέλεσµα ένα µέρος απ’ αυτά να µην πηγαίνει ποτέ στο πλοίο,
αλλά µε διάφορα σλέπια, δηλαδή ειδικά πλοία που µεταφέρουν
καύσιµα, να πηγαίνει αλλού και να τροφοδοτεί το λαθρεµπορικό
κύκλωµα. Για να το πιάσουν αυτό οι τελωνειακές υπηρεσίες –
γιατί υπάρχουν και έντιµοι τελωνειακοί- επειδή δεν έχουν τα ταχύπλοα µέσα για να το ελέγξουν, πρέπει να ειδοποιήσουν το
Λιµενικό. Ξέρετε τι µου είπαν οι άνθρωποι; Μου είπαν το εξής:
Όσες φορές ειδοποιούµε να µας δώσουν το ταχύπλοο, το κύκλωµα των λαθρεµπόρων το έχει µάθει πρώτο.
Μπορείτε να µου πείτε ένα υποκύκλωµα έστω, που ξηλώσατε;
Μπορείτε να µου πείτε ποιους πιάσατε να έχουν παράνοµες αποθήκες καυσίµων και στόλους αδήλωτους; Εγώ σε µία περίπτωση
θυµάµαι ότι τιµωρήθηκε ο Πακιστανός φύλακας της εγκατάστασης, αλλά δεν µάθαµε ποτέ αν πλήρωσε ο ιδιοκτήτης.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι τι θα κάνετε κι όχι µόνο τι κάνατε,
για να περιορίσετε αυτή τη «µαύρη τρύπα», αυτή τη µεγάλη βιοµηχανία που στερεί τα δηµόσια έσοδα από δισεκατοµµύρια
ευρώ, αν αθροίσουµε τα χρόνια, και από την οποία διάφοροι
επωφελούνται τα µάλα. Αυτό είναι το θέµα και σ’ αυτό το θέµα
απαιτούνται απαντήσεις.
Κλείνω µε το εξής. Σας επαναλαµβάνω τα γεγονότα, γιατί µου
είπατε ότι κινείστε γρήγορα. Ο νόµος για το ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών ψηφίστηκε το 2009, αλλά δεν
εφαρµόστηκε, γιατί έπρεπε να βγει µια υπουργική απόφαση από
δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονοµικών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έκανε δεκατέσσερις µήνες
να ετοιµάσει αυτήν την υπουργική απόφαση και την έβγαλε το
Δεκέµβριο του 2010. Και πάλι, όµως, δεν ίσχυσε, διότι το δικό
σας Υπουργείο χρειάστηκε άλλους δώδεκα µήνες µέχρι το Δεκέµβριο του 2011 για να την υπογράψει. Η δε υπουργική απόφαση δίνει µία προθεσµία για να εγκατασταθούν αυτά τα
συστήµατα άλλον ενάµιση χρόνο. Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι! Το πάρτι της λαθρεµπορίας!
Προφανώς, ο «Ήφαιστος» και οι παρατυπίες δεν είναι το λαθρεµπόριο καυσίµων. Το λαθρεµπόριο καυσίµων είναι πολύ πιο
µεγάλο πράγµα και πολύ πιο σύνθετο. Γι’ αυτό σας κατηγο-
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ρούµε, ότι σε αυτό το θέµα αφήνετε τρύπιο το δηµόσιο συµφέρον και αφήνετε να τρυπάνε τα δηµόσια ταµεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε τριάντα έξι γραπτές σελίδες, τις οποίες σας παρέδωσα,
σας εξηγώ για ποιο λόγο οι κατηγορίες σας είναι αβάσιµες. Επιµένετε να τις διατυπώνετε. Έχετε κάθε δικαίωµα. Υπάρχουν,
όµως, τριάντα έξι γραπτές σελίδες, όπου περιγράφονται συγκεκριµένες ενέργειες, αριθµηµένες έντεκα δράσεις για την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου.
Δεύτερον, αφήστε το Μάη και το τριφύλλι, διότι στο γραφείο
µου η απόφαση για το σύστηµα του συµψηφισµού εισροώνεκροών που λέτε ήρθε το Σεπτέµβριο. Σας το είπα και στην επιτροπή. Υπεγράφη πράγµατι –και σας ζήτησα συγγνώµη για την
καθυστέρηση- αρχές Νοεµβρίου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γιατί έκανε εννέα µήνες να
έρθει στο γραφείο σας;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί θέλετε να διακόπτετε συνεχώς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ρωτώ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και εγώ σας ρωτώ. Γιατί θέλετε να διακόπτετε συνεχώς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για να πάρω απάντηση.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα πάρετε την απάντηση που θέλω, όπως και εσείς κάνατε την ερώτηση που θέλατε. Στη δηµοκρατία µιλάµε ελεύθερα
και καθένας λέει ό,τι θέλει. Συµβιβαστείτε µε αυτήν την ιδέα, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα επανέλθω.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή στις τριάντα έξι αυτές σελίδες αποδεικνύεται ότι
έχουν γίνει ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και µε
ταχύτητες, κατά τη γνώµη µου, ικανοποιητικές -για τα ελληνικά
τουλάχιστον δεδοµένα- χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι σε άλλα
κράτη κινούνται πιο γρήγορα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαι ικανοποιηµένος µε αυτά που έχουν
γίνει ή ότι δεν υπάρχει µεγάλο λαθρεµπόριο στα καύσιµα, στα
τσιγάρα και στα αλκοολούχα. Αν θέλετε, σε κάποιο βαθµό είναι
και αναµενόµενο όσο αυξάνεται η φορολογία. Όσο πιο µεγάλη
είναι η φορολογία στη νόµιµη διακίνηση, στη νόµιµη άσκηση του
εµπορίου, υπάρχει ένα πρόσθετο κίνητρο να υπάρχει λαθρεµπόριο.
Εµείς κρινόµαστε, όχι για τη γενικότερη κατάσταση, αλλά για
το τι κάνουµε για να µην υπάρχει λαθρεµπόριο και να αντιµετωπιστεί. Και σας είπα ότι υπάρχουν συγκεκριµένες περιγεγραµµένες δράσεις. Μπορείτε, όµως, να µου πείτε ότι οι δράσεις αυτές
δεν σας ενδιαφέρουν. Έχετε κάθε δικαίωµα. Έχετε, επίσης, δικαίωµα να προτείνετε κάποιες άλλες. Θα σας πω, όµως, κάτι.
Όλα αυτά κρίνονται από το αποτέλεσµα. Υπάρχει και κάποιο αποτέλεσµα τελικά.
Επειδή, λοιπόν, µε ρωτήσατε για απολύσεις τελωνειακών, σας
είπα αριθµό. Επειδή µε ρωτήσατε για το πόσα έσοδα χάνονται,
εάν έκανα το λάθος να σας πω αριθµό, όπως πολύ εύκολα µπορεί να πει κάποιος δηµοσιογράφος –εγώ δεν είµαι δηµοσιογράφος, εγώ ασκώ κατ’ εντολήν ηµών και του λαού µία άλλη
εξουσία, δεν κάνω το δηµοσιογράφο, εγώ πρέπει να παίρνω
µέτρα- εάν σας έλεγα συγκεκριµένο αριθµό, αυτό σηµαίνει ότι
θα ήξερα ακριβώς το κύκλωµα και ότι δεν έχω κάνει τίποτα για
να το πιάσω. Δεν το ήξερα. Και µάλιστα, καλώ όλους αυτούς που
γράφουν συγκεκριµένα ποσά να µας δώσουν τις πηγές, γιατί αν
είναι έντιµοι άνθρωποι, µπορούν να έρθουν στο κράτος και να
πουν: εµείς γράψαµε αυτό το νούµερο, το οποίο προκύπτει έτσι.
Δεν έχει έρθει, όµως, κανείς στο γραφείο µου, κύριε Παπαδηµούλη. Και αυτό είναι πληροφορία που σας δίνω.
Υπάρχουν, όµως και τα αποτελέσµατα. Τα έσοδα από τα τελωνεία το 2011 σε σχέση µε το 2010 είναι αυξηµένα κατά 3,4%.
Σας το έχω δώσει. Και το δεύτερο εξάµηνο του 2011, παρά την
αυξανόµενη ύφεση, σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2011
είναι +9,5%. Αυτό σε απλά ελληνικά λέγεται καλό αποτέλεσµα
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και θετική τάση. Και αυτά είναι αποτελέσµατα ενεργειών που έγιναν. Θα µπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα. Συµφωνώ. Σας
είπα ότι ο ίδιος δεν είµαι ικανοποιηµένος. Ζητώ και ψάχνω να
κάνω πολύ περισσότερα. Να αµφισβητούµε, όµως, αυτά που
έχουν συµβεί, για να καταλογίσουµε προθέσεις, δεν είναι σωστό.
Γι’ αυτό σας είπα, ξεκινώντας, απεµπολώ προσωπικά µόνος
µου το δικαίωµα της αντιπαράθεσης µαζί σας, της αψιµαχίας
µαζί σας, γιατί είναι ουσιαστική η ερώτησή σας και πρέπει να
βγαίνει και κάποια ουσία από αυτόν το διάλογο. Σκοπός δεν είναι
ούτε να καυγαδίσουµε ούτε να µε κατηγορήσετε ούτε να κατηγορήσω εγώ εσάς. Άλλωστε, όπως ξέρετε –και το έχω πει και το
εννοώ- υπάρχει παλαιόθεν και µία φιλία την οποία δεν έχουµε κανένα λόγο να χαλάσουµε, ενώ υπάρχει ουσία στη συζήτησή µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, κ. Παντελή Οικονόµου.
Η δεύτερη µε αριθµό 3285/21-12-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη
προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αναγνώριση από το Υπουργείο της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ως ωροµισθίων καθηγητών σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
της Υπουργού και διαγράφεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είναι η δεύτερη φορά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Υποθέτω ότι η
κυρία Υπουργός το γνωρίζει ήδη.
Επόµενη είναι η τρίτη µε αριθµό 2541/8-12-2011 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει το Γενικό Νοσοκοµείο Γουµένισσας Νοµού
Κιλκίς.
Στην ερώτηση του κ. Ιγνατιάδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του για δύο λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιµένουµε στην ανάδειξη των σοβαρών προβληµάτων του Νοσοκοµείου της Γουµένισσας του Κιλκίς και ευρύτερα του συστήµατος υγείας της περιοχής της Παιονίας, που
οξύνονται και αποτυπώνεται και εδώ, κατά την εκτίµησή µας, και
η επικινδυνότητα της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα της
υγείας. Για µία περιοχή µάλιστα που εξαιτίας και της γεωµορφολογίας και του οδικού δικτύου αυτά τα προβλήµατα γίνονται
ακόµη πιο επικίνδυνα για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων και
µάλιστα, όπως καταγγέλλουν και φορείς της περιοχής και γονείς,
και για µικρά ακόµη παιδιά.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη, τι θα
κάνετε για να επαναλειτουργήσουν µε επάρκεια και το παιδιατρικό και το γυναικολογικό τµήµα του Νοσοκοµείου της Γουµένισσας; Τι θα κάνετε για να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις
µόνιµου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού µε βάση τις
ανάγκες, τόσο του νοσοκοµείου, όσο και του κέντρου υγείας και
ευρύτερα του συστήµατος υγείας των περιφερειακών ιατρών της
περιοχής; Τι θα κάνετε για να µην απολυθούν και να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι και ειδικά οι επικουρικοί
γιατροί για να υπάρξουν προϋποθέσεις εύρυθµης λειτουργίας
από άποψη εξοπλισµού, υποστήριξης και υγειονοµικού υλικού
και να σταµατήσουν να πληρώνουν µε οποιονδήποτε τρόπο όσοι
έχουν ανάγκη από υπηρεσίες υγείας; Και αυτό γιατί, ενώ κλείσατε την παιδιατρική και την µαιευτική κλινική, στην ουσία µένει
µόνο µε έναν παιδίατρο ολόκληρη η περιοχή. Δεν υπάρχει καµµία
εφηµερία το µήνα ούτε στο κέντρο υγείας ούτε στο νοσοκοµείο.
Υπάρχουν δύο κενές θέσεις παιδιάτρων στο νοσοκοµείο, δεν
έχει προκηρυχθεί η θέση στο Κέντρο Υγείας του Πολυκάστρου
που χηρεύει λόγω συνταξιοδότησης, ο γυναικολόγος δεν κάνει
εφηµερία τις περισσότερες ηµέρες, γιατί εφηµερεύει στο Κιλκίς
και το ίδιο γίνεται και µε τον καρδιολόγο. Επίσης, έχουν περικοπεί οι εφηµερίες δερµατολόγων και οδοντιάτρων και καταργείτε
και τις εφηµερίες στη χειρουργική κλινική, µία σοβαρότατη κλι-

5334

νική µε µεγάλο έργο. Είκοσι δύο µέρες το µήνα δεν υπάρχει ακτινολόγος. Το ακτινολογικό υπολειτουργεί, γιατί είναι ανεπισκεύαστο. Βασικά αντιδραστήρια λείπουν και πηγαίνει ο κόσµος έξω,
πληρώνοντας πανάκριβα. Έξι γενικοί ιατροί υπάρχουν για όλα
τα περιφερειακά ιατρεία. Το νοσοκοµείο το βράδυ δεν καλύπτεται από ασθενοφόρο και υπάρχει αποδυνάµωση συνολικά σε
προσωπικό, ενώ την ίδια στιγµή ενισχύεται και η ανασφάλεια του
προσωπικού, που είναι µε συµβάσεις, όπως και των επικουρικών
γιατρών που κινδυνεύουν µε απόλυση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιγνατιάδη.
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μάρκος Μπόλαρης, έχει το λόγο για να απαντήσει.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που
καταθέσατε σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν το Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Γουµένισσας.
Θα µου επιτρέψετε κατ’ αρχάς εισαγωγικά να πω πως υποβάλλονται ερωτήσεις µεταξύ των οποίων και αυτή που συζητούµε
σήµερα, οι οποίες έχουν κατά νου τον τρόπο λειτουργίας ενός
συστήµατος, ενός µοντέλου το οποίο κατέρρευσε.
Οι ερωτήσεις σας έχουν το εξής µότο: Χρειαζόµαστε και άλλα
χρήµατα, σε µία χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό
πρόβληµα και είναι δακτυλοδεικτούµενη διεθνώς, χρειαζόµαστε
και άλλους δηµοσίους υπαλλήλους, χρειαζόµαστε και άλλα κονδύλια, και άλλη χρηµατοδότηση.
Η προσπάθεια, η οποία γίνεται, στην κατεύθυνση να αξιοποιηθούν τα χρήµατα που έχουµε, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ίδια
ποιότητα και να εξοβελιστούν περιττές δαπάνες, άσκοπες δαπάνες, οι οποίες άσκοπες δαπάνες και τα περιττά έξοδα έφεραν τη
χώρα στο επίπεδο το οποίο βρίσκεται σήµερα, προφανώς σας
βρίσκει αδιάφορους.
Ενώ, λοιπόν, έχει περάσει ένα νοµοσχέδιο από το Υπουργείο
Υγείας, το οποίο έχει στόχο την αναβάθµιση των υπηρεσιών που
παρέχονται στους πολίτες, που έχει στόχο τον καλύτερο συντονισµό των µονάδων του Υπουργείου Υγείας και αυτός ο συντονισµός συµπεριλαµβάνει και τη διασύνδεση µεγάλων µε µικρότερα
νοσοκοµεία, ώστε να υπάρξει αποτελεσµατικότερη και στοχευµένη υπηρέτηση των πολιτών, εσείς µένετε στην υπεράσπιση
ενός συστήµατος, το οποίο είχε και χαρακτηριστικά αναποτελεσµατικότητας και κατασπατάλησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη
πόρων.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του Νοσοκοµείου Γουµένισσας, όπου εκείνο το οποίο έγινε από τη διασύνδεση είναι οι γιατροί, οι οποίοι είναι το πρωί και κάνουν κανονικά
την υπηρεσία τους στο Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Γουµένισσας του Παιδιατρικού και του Γυναικολογικού-Μαιευτικού
τµήµατος, το βράδυ να κάνουν τις εφηµερίες στο Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς. Δεν έφυγαν οι παιδίατροι και οι µαιευτήρες-γυναικολόγοι από το Νοσοκοµείο Γουµένισσας. Εφηµερίες κάνουν
βραδυνές στις αντίστοιχες κλινικές του Νοσοκοµείου στο Κιλκίς.
Αυτό γίνεται γιατί αποδείχθηκε ότι τα προηγούµενα χρόνια η
προσέλευση στο Νοσοκοµείο της Γουµένισσας -από τα στοιχεία,
τα οποία δίνει το Νοσοκοµείο- ήταν πολύ µικρότερη από αυτήν,
η οποία θα δικαιολογούσε την παρουσία των γιατρών εκεί. Την
ώρα που υπήρχαν γιατροί στο Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας
Γουµένισσας, οι οποίοι δεν είχαν να αντιµετωπίσουν περιστατικά,
αντίστοιχα έλειπαν γιατροί από το Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς,
όπου υπήρχαν περιστατικά.
Ο καλύτερος, λοιπόν, συντονισµός λόγω της διασύνδεσης,
ώστε να υπηρετηθεί καλύτερα και συνολικά ο πληθυσµός του
νοµού Κιλκίς, σας βρίσκει αντίθετους και κάνετε την ερώτηση.
Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου. Δεν ολοκλήρωσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης για την περαιτέρω
ανάπτυξη της ερώτησής του.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά το τι κατέρρευσε, κατέρρευσε το µοντέλο που
στήσατε και στηρίζεται στην ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία για
την υγεία. Αυτό είναι υπεύθυνο και για όποιες σπατάλες γίνονται
και δεν είναι υπεύθυνοι ούτε οι εργαζόµενοι, που δουλεύουν στο
σύστηµα υγείας ούτε βέβαια, υπεύθυνοι είναι οι κάτοικοι που
έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες της υγείας. Χρησιµοποιείτε πολλές
φορές την υποβάθµιση και την υπολειτουργία µονάδων υγείας,
που προκάλεσε η ίδια η πολιτική σας, ως πρόσχηµα για την περαιτέρω υποβάθµιση και το κλείσιµό τους.
Τα περί ορθολογισµού και εξορθολογισµού των δαπανών και
της δηµοσιονοµικής κρίσης, καθώς βρίσκετε λεφτά εκεί που είναι
να στηρίξετε τους επιχειρηµατίες, είναι προσχήµατα για να
εφαρµόσετε µια συγκεκριµένη πολιτική. Η πολιτική αυτή λέει «εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών υγείας, υποβάθµιση των δηµόσιων µονάδων υγείας και κλείσιµό τους µερικές φορές σε
βάρος της υγείας και της ζωής των κατοίκων, ιδιαίτερα τέτοιων
δύσκολων περιοχών, όπως είναι η περιοχή της Παιονίας». Στην
ουσία, διευκολύνετε µε αυτόν τον τρόπο, εξοικονοµώντας πόρους και στηρίζετε το µεγάλο κεφάλαιο από τη µια και την επιχειρηµατικότητα στον τοµέα της υγείας. Στέλνετε τον κόσµο σε
ιδιωτικές µονάδες, προκειµένου να βρουν όσοι µπορούν την
υγειά τους, τη στιγµή που οι συνθήκες της ζωής χειροτερεύουν
και άρα, η ανάγκη για παραπάνω υπηρεσίες υγείας είναι µεγαλύτερη. Βάζετε το χέρι βαθειά και στα ταµεία, βάζετε το χέρι
βαθιά και στην τσέπη, προκειµένου να βρουν οι άνθρωποι την
υγειά τους και διανύουν µεγάλες αποστάσεις στην περιοχή οι εργαζόµενοι, οι αγρότες κ.λπ. όσοι µπορούν να έχουν, γιατί υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός που δεν µπορεί να πληρώσει και τις
ασφαλιστικές εισφορές, καθώς είναι µακροχρόνια άνεργοι -και
επαγγελµατίες και αγρότες- και δεν µπορούν να έχουν και αυτές
τις υπηρεσίες.
Για εµάς, το ζήτηµα είναι να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες θέσεις, να µην υπάρξει στο παραµικρό υποβάθµιση των υπηρεσιών
της υγείας στην περιοχή. Συνολικά, πρέπει να αναπτυχθεί παραπέρα το σύστηµα υγείας και όλες οι δηµόσιες µονάδες υγείας,
ούτως ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.
Πρέπει να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό µε µόνιµες και
σταθερές θέσεις εργασίας, να µονιµοποιηθούν όλοι οι έκτακτοι
και, φυσικά, να υπάρχει σε όλους και χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς
καµµία πληρωµή, δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας.
Γι’ αυτό, εµείς καλούµε το λαό να παλέψει συνολικότερα για
ένα αποκλειστικά δηµόσιο, ενιαίο και δωρεάν σύστηµα υγείας
υψηλού επιπέδου, µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας και κοινωνικοποίηση των µεγάλων επιχειρηµατικών µονάδων που υπάρχουν σ’ αυτόν τον τοµέα και, παράλληλα, για
έναν ενιαίο δηµόσιο φορέα παραγωγής, διακίνησης και εισαγωγής τόσο φαρµακευτικού, όσο και υγειονοµικού υλικού, ώστε να
καλύπτονται µε χαµηλό κόστος οι σύγχρονες ανάγκες του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιγνατιάδη.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μάρκος Μπόλαρης για την περαιτέρω ανάπτυξη
της απάντησής του.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είµαι βέβαιος ότι ξέρετε τη γεωµορφολογία
του Νοµού Κιλκίς και ξέρετε πως η διακίνηση και µετακίνηση
µέσα στο Νοµό Κιλκίς, προκειµένου να φθάσει κανείς στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς, είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη
απ’ ότι είναι η µετακίνηση των κατοίκων στη Δυτική Αθήνα, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στο γειτονικό τους νοσοκοµείο.
Αυτό το ξέρετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Από τα ορεινά της Παιονίας;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δεύτερον, επειδή λέτε ότι υποβαθµίζονται οι συνθήκες του Νοσοκοµείου Γουµένισσας προκειµένου να στείλουµε
κόσµο σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκοµεία και επειδή δεν επιτρέπεται να δηµιουργούµε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα ότι δεν
εφηµερεύει το βράδυ το Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Γουµένισσας για παιδιατρικά και γυναικολογικά περιστατικά και ότι αυτά
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τα περιστατικά εξυπηρετούνται από το Γενικό Νοσοκοµείο Κιλκίς, το οποίο είναι σε απόσταση είκοσι χιλιοµέτρων, δηλαδή σε
απόσταση δεκαπέντε, είκοσι λεπτών.
Γιατί έγινε αυτό; Έχω το έγγραφο του Γενικού Νοσοκοµείου
Κιλκίς. Αυτό έγινε διότι το 2009, το 2010 και το 2011 δεν έγινε
στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Γουµένισσας
καµµία εισαγωγή! Καµµία! Το 2009, στη Γυναικολογική-Μαιευτική
Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Γουµένισσας
έγιναν έξι εισαγωγές, το 2010 έγινε µία εισαγωγή και το 2011 δεν
έγινε καµµία εισαγωγή!
Είναι δυνατόν να κρατάµε γιατρούς; Αυτό υπερασπίζεστε; Δηλαδή, να κρατάµε γιατρούς εκεί που δεν υπάρχει ανάγκη, µήπως
και υπάρξει µία ανάγκη το χρόνο, και να στερούµε το µεγάλο νοσοκοµείο της περιοχής από τους εφηµερεύοντες γιατρούς;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Το χειρουργικό τµήµα;
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σας παρακαλώ πολύ! Αν θέλετε να µιλήσουµε για
το χειρουργικό, να κάνετε ερώτηση, για να έχω τα στοιχεία από
το Νοσοκοµείο Κιλκίς. Βλέπετε ότι τα στοιχεία του διασυνδεδεµένου Νοσοκοµείου Κιλκίς-Γουµένισσας είναι καταλυτικά και
απορρίπτουν τους ισχυρισµούς σας. Εάν, λοιπόν, θέλετε απάντηση για το χειρουργείο, να µου κάνετε συγκεκριµένη ερώτηση.
Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν ότι αν γίνονταν δεκτοί οι ισχυρισµοί σας, έπρεπε να έχουµε γιατρούς οι οποίοι θα εφηµερεύουν
στο µικρό νοσοκοµείο, όπου δεν υπάρχει κίνηση εκ των πραγµάτων, εκ των στοιχείων και να τους στερούµε από το µεγάλο νοσοκοµείο, όπου υπάρχει κίνηση.
Εποµένως, µπορούµε να αναγνωρίζουµε τα αποτελέσµατα
µίας προσπάθειας, η οποία έχει στόχο τον εκσυγχρονισµό και
την καλύτερη αξιοποίηση και του ανθρώπινου δυναµικού, υπέρ
του οποίου προηγουµένως κάνατε αναφορές και είµαστε µαζί
σας. Φυσικά και πρέπει να αξιοποιηθεί και το ιατρικό και το διοικητικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στην υπηρεσία του νοσοκοµείου, δηλαδή στην υπηρεσία των πολιτών. Και αυτό δεν
γίνεται, όταν µένουµε στο στερεότυπο ότι πρέπει να έχω γιατρό
να εφηµερεύει εκεί που δεν χρειάζεται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μάρκο Μπόλαρη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Εύοσµου Θεσσαλονίκης, 2ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 800/19-10-2011 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επίσπευση των επενδύσεων για εξόρυξη χρυσού στους Νοµούς
Έβρου και Ροδόπης.
Στην ερώτηση του κ. Αϊβαλιώτη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης για
την ανάπτυξη της ερώτησής του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι που βλέπω τον κ. Μωραΐτη, ο οποίος είναι από τα πιο
διακεκριµένα µέλη της σηµερινής Κυβέρνησης.
Ζούµε επί δυόµισι χρόνια την αγωνία της χρεοκοπίας. Κι όλα
αυτά ενώ είµαστε µία χώρα που είµαστε πραγµατικά «µαγαζί
γωνία», εβρισκόµενοι σε ένα από τα πιο πολύτιµα γεωστρατηγικά
σηµεία του κόσµου και όντας πάµπλουτοι σε φυσικούς πόρους.
Μήπως όµως όλα αυτά τα οποία τραβάµε τα τελευταία χρόνια,
γίνονται ακριβώς επειδή έχουµε αυτούς του πολύτιµους φυσικούς πόρους; Μήπως τα τελεσίγραφα, οι εκβιασµοί, οι διάφοροι
Ράιχενµπαχ, Φούχτελ και οι διάφοροι άλλοι γκαουλάιντερ στοχεύουν ακριβώς στον έλεγχο αυτών των πόρων;
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Είναι αντιφατικό –και νοµίζω συµφωνούµε όλοι- το να αδειάζει
από επιχειρήσεις και πληθυσµό η Ανατολική Μακεδονία και η
Θράκη και να µην γίνεται ούτε µία επένδυση, την ίδια ώρα που
και επενδυτές υπάρχουν και άφθονοι φυσικοί πόροι;
Δεν θα αναφερθώ σήµερα αναλυτικά στο πετρέλαιο και στο
αέριο. Μ’ ένα µόνο κοίτασµα η Κύπρος ξενοιάζει για διακόσια
χρόνια ενεργειακά. Εµείς ως Ελλάδα έχουµε πενήντα φορές µεγαλύτερα κοιτάσµατα και απλώς τα παρακολουθούµε κι ακούµε
και το γνωστό παραµύθι, ότι αν χρεοκοπήσουµε, θα µείνουµε
από πετρέλαιο, ενώ καθόµαστε πάνω σ’ έναν ωκεανό πετρελαίου
και αερίου.
Ο Υφυπουργός κ. Μανιάτης στις 10 Ιανουαρίου του 2011, πριν
από ένα χρόνο, είπε εδώ µέσα στη Βουλή ότι η αξία του ελληνικού χρυσού, του αλουµινίου και του νικελίου ξεπερνά τα 38 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εν τω µεταξύ επίσης ο κ. Μανιάτης είπε ότι
µόνο στο Παρανέστι της Δράµας η ποσότητα του ουρανίου ξεπερνά τους χίλιους διακόσιους τόνους, την ίδια ώρα που η νεολαία της Θράκης «βαράει µύγες» ή περνάει το χρόνο της σε
καφετέριες, γιατί δεν έχει δουλειά, η τεράστια πηγή του ορυκτού
µας πλούτου παραµένει ανεκµετάλλευτη και διάφοροι όψιµοι οικολόγοι και ψευτοοικολόγοι, οι οποίοι ουδέποτε φύτεψαν ένα
δεντράκι, ουδέποτε µάζεψαν ένα σκουπίδι, βγάζουν κραυγές,
προσπαθώντας να ακυρώσουν τις επενδύσεις στην ελληνική
Θράκη, το µόνο δηλαδή ασφαλή τρόπο για να απογειωθεί αναπτυξιακά αυτό το πολύτιµο κοµµάτι του ελληνισµού. Δεν επιµένουν όµως θα θωρακίσουν µε αυστηρούς κανόνες προστασίας
και υγείας το περιβάλλον. Παλεύουν για να µην πέσει ούτε 1
ευρώ στην ελληνική Θράκη. Τυχαίο; Δεν νοµίζω.
Την ίδια ώρα στις γειτονικές χώρες, τη Βουλγαρία και την
Τουρκία δουλεύουν και φέρνουν πλούτο πέντε χρυσορυχεία. Η
Τουρκία κάνει ό,τι µπορεί για να ακυρώσει τη δηµιουργία χρυσορυχείου στην ελληνική Θράκη. Φαρµακώθηκαν οι Τούρκοι -αυτό
δείχνουν τα δηµοσιεύµατα του τουρκικού Τύπου- όταν έµαθαν
ότι εγκρίθηκε η εξόρυξη του χρυσού στο Πέραµα µε τη µέθοδο
fast track στο τέλος Αυγούστου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως πέρασαν έξι µήνες και θα ήθελα να µάθω από τον κύριο
Υπουργό τι γίνεται µε αυτήν και µε τις άλλες επενδύσεις, την ίδια
ώρα που η ανεργία στην Ελλάδα ξεπερνάει το 20% και δεν µπορούµε να πληρώσουµε µισθούς και συντάξεις. Έχει υπολογιστεί
ότι µόνο στη Χαλκιδική η επένδυση θα είναι 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ και θα δηµιουργήσει οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Ρωτώ: Μας περισσεύουν χρήµατα; Μας περισσεύουν θέσεις
εργασίας; Πότε θα εισπράξουµε επιτέλους χρήµατα από την εκµετάλλευση του αµύθητου ελληνικού ορυκτού πλούτου; Πότε θα
βρεθούν θέσεις εργασίας για τους νέους της Θράκης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιος Μωραΐτης για να απαντήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο έργο θα µπορούσε πράγµατι να αποτελέσει
µία πολύ σηµαντική παραγωγική επένδυση στην περιοχή της
Θράκης, µε ιδιαίτερη θετική συνεισφορά και στην οικονοµία και
στην απασχόληση. Πιστεύω ότι θα µπορούσε να προσφέρει
πάρα πολλά πράγµατα, αν καθίσει κάποιος να δει τα στοιχεία
αυτής της επένδυσης. Για παράδειγµα, στον τοµέα της απασχόλησης, θα δούµε ότι τουλάχιστον κατά την κατασκευαστική περίοδο γύρω στα τριακόσια πενήντα άτοµα θα απασχοληθούν στο
έργο και αµέσως µετά µιλάµε για περισσότερες από διακόσιες
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Υπάρχουν τα ανταποδοτικά οφέλη βεβαίως, προς την τοπική
κοινωνία κι επίσης οι συνολικοί φόροι από τη λειτουργία του
έργου που υπολογίζονται γύρω στα 197 εκατοµµύρια ευρώ και
αποτελούν τη µεγάλη συµβολή του έργου αυτού στην εθνική οικονοµία.
Ένα άλλο στοιχείο. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη του Εθνι-

5336

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2010, η µέση ποσοστιαία συµµετοχή του έργου στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της συγκεκριµένης περιφέρειας ανέρχεται σε 0,9 ενώ σε αυτήν των
Νοµών Έβρου και Αλεξανδρούπολης σε 3,4 και 5,2 αντίστοιχα.
Πέρα, όµως, από τα αναπτυξιακά οφέλη, έχουν τεθεί –και πιστεύω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι το γνωρίζετε καλύτερα από
όλους- σοβαρά ζητήµατα από φορείς της τοπικής κοινωνίας, που
αφορούν κατά κύριο λόγο την περιβαλλοντική επιβάρυνση που
θα προκύψει από τη συγκεκριµένη επένδυση.
Όλα, λοιπόν, συνεκτιµώνται από τις κάθε φορά αρµόδιες υπηρεσίες και θέλω να παραθέσω λίγο το χρονοδιάγραµµα το οποίο
είχαµε µέχρι σήµερα, για να φτάσουµε στο σηµείο στο οποίο βρισκόµαστε.
Το 2000 εγκρίθηκε η προέγκριση χωροθέτησης του έργου και
υπεβλήθησαν η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η τεχνική µελέτη του έργου. Πριν από το τελικό στάδιο της έγκρισης
της συγκεκριµένης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων το
2008, το Συµβούλιο της Επικρατείας µε συγκεκριµένες αποφάσεις ακύρωσε την απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης του
έργου, κατόπιν αιτήσεων ακύρωσης που είχαν κατατεθεί από τοπικούς φορείς µε αιτιολογία την ύπαρξη µεταλλευτικής δραστηριότητας προ ακτίνας πεντακοσίων µέτρων από το όριο του
οικισµού Περάµατος.
Σε συνέχεια αυτών και σύµφωνα µε το νεότερο ν. 3010/2002,
συντάχθηκε από την Εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης» και κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2009 –από το 2000 πήγαµε στο 2009
και αυτό δεν το αναφέρω καθόλου τυχαία- πλήρης φάκελος της
προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε το νέο σχεδιασµό
του έργου.
Η εταιρεία, λοιπόν, αιτήθηκε την ένταξη του έργου στη διαδικασία fast track στις 10 Ιουνίου του 2001. Η επένδυση κατά την
εκτίµηση του Οργανισµού «Invest in Greece πράγµατι µπαίνει στη
διαδικασία fast track και από τον αριθµό των εργαζοµένων που
θα απασχολήσει και από το ύψος της επένδυσης και µέχρι σήµερα ο συγκεκριµένος Οργανισµός έκανε τα πάντα, ώστε αυτή
η συγκεκριµένη επένδυση να προχωρήσει.
Ο φάκελος, λοιπόν, αξιολογήθηκε εντός του συγκεκριµένου
νόµου και των χρονικών ορίων βεβαίως από την «Invest in
Greece» και η εισήγηση στάλθηκε στη Διυπουργική Επιτροπή
Στρατηγικών Επενδύσεων.
Η διυπουργική επιτροπή, λοιπόν, κατά τη συνεδρίασή της στις
12 Σεπτεµβρίου του 2011 αποφάσισε να διερευνηθεί προκαταρκτικά η συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων αδειοδότησης
του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όσο και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.
Αυτό για το οποίο θέλω να ενηµερώσω σήµερα εσάς, αλλά και
τους πολίτες της περιοχής είναι ότι αν και χάσαµε ένα πάρα πολύ
µεγάλο χρονικό διάστηµα στο οποίο η ελληνική πολιτεία απλά
κοιτούσε, παρακολουθούσε το ενδιαφέρον για µια µεγάλη επένδυση, ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και βεβαίως, σύντοµα θα έχουµε και την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της προµελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από το ΥΠΕΚΑ. Για να µη δεσµεύσω υπηρεσίες και
Υπουργούς, δεν θα έλεγα µέσα στο Φλεβάρη. Όµως, η ενηµέρωση που υπάρχει µέχρι στιγµής είναι αυτή, ότι δηλαδή µέσα
στο Φλεβάρη θα µπορέσουµε να τελειώσουµε και από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο και από το ΥΠΕΚΑ µε τη συγκεκριµένη µελέτη.
Πιστεύω, λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, ότι πλέον ανοίγει ο δρόµος για ένα πολύ σηµαντικό έργο για τη συγκεκριµένη περιοχή,
για να µπορέσει να προχωρήσει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Μωραΐτη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης για την περαιτέρω
ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
όπως ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για τη λεπτοµερή απάντησή του, η οποία έδειξε ότι δέκα χρόνια, όπως είπατε, η ελληνική πολιτεία «ροχάλιζε», µε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, µε
του Σηµίτη το 2000, µε του Καραµανλή στη συνέχεια και έφτασε
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το 2009, 2010, 2011 για να αρχίσει να κινείται κάτι.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι χρεοκοπούµε σήµερα, διότι όλα
αυτά τα στοιχεία, όπως το πετρέλαιο, το αέριο, το χρυσό, το ουράνιο, το νικέλιο, το βολφράµιο, το µαγγάνιο τα έχουµε κάτω από
τα πόδια µας και ενώ είµαστε µια χώρα πάµπλουτη –κάτι που επιβεβαιώνεται- σήµερα βρισκόµαστε µε το ένα χέρι τεντωµένο και
ζητάµε δανεικά από τους µπαταχτσήδες της Ευρώπης, τους Γερµανούς, οι οποίοι συνεχίζουν να µας χρωστάνε τις γερµανικές
πολεµικές αποζηµιώσεις και ουδείς τους τις ζητάει. Ούτε η
τρόικα ασχολήθηκε µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις,
αλλά ασχολήθηκε µε τα 10 ευρώ των επικουρικών συντάξεων.
Βαρύγδουπες και δακρύβρεχτες ατάκες, όπως «ξεπούληµα»
και «εκµετάλλευση για ένα κοµµάτι ψωµί» είναι το προπέτασµα,
το φούµο δηλαδή, το οποίο πέφτει συστηµατικά για να αφεθεί η
Θράκη να κατρακυλήσει κι άλλο στη µιζέρια και στην υπανάπτυξη.
Αναφέρατε κάποιους φορείς, όπως και κάποιους συλλόγους,
από κόµµατα µέχρι ποδηλατικούς συλλόγους και κινηµατογραφικές λέσχες κυριών και δεσποινίδων -τι άλλο θα ακούσουµε!- οι
οποίοι αντιδρούν στην επένδυση που θα απογειώσει την ελληνική
Θράκη. Από κοντά, βέβαια, βρίσκονται και οι γνωστοί λαϊκιστές
και τα γνωστά κόµµατα τα οποία, όµως, είναι οι πρωταίτιοι και οι
υπαίτιοι της καταστροφής που ζούµε σήµερα και του ρηµάγµατος της ελληνικής Θράκης και της δραµατικής, φυσικά, αύξησης
της ανεργίας εκεί.
Βλέπω και τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Αχµέτ Χατζή Οσµάν να
αντιδρά δια της υπογραφής του στην εκµετάλλευση του χρυσού
στη Θράκη. Βέβαια, δεν µε ενδιαφέρουν τα κίνητρα του κ. Χατζή
Οσµάν, γιατί ο καθένας µπορεί να τα φανταστεί. Όµως µε ενδιαφέρουν πολύ τα κίνητρα των δύο παλιών κοµµάτων εξουσίας,
που είναι και οι υπαίτιοι της οικονοµικής καταστροφής και τα
οποία ψήφισαν «αγκαλίτσα» το εφιαλτικό µνηµόνιο, µαζί φυσικά
µε την κ. Μπακογιάννη.
Όλοι αυτοί, λοιπόν, οι πρωταίτιοι και υπαίτιοι της καταστροφής
που ψήφισαν το εφιαλτικό µνηµόνιο θα πρέπει να µας πουν πού
θα βρουν θέσεις εργασίας για τους κατοίκους του Έβρου, της
Ξάνθης και της Ροδόπης. Είπα και πριν ότι από µία µόνο επένδυση στη Χαλκιδική µε οκτώ χιλιάδες θέσεις εργασίας 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ να πέφτει στην αγορά. Τώρα που τα δύο
φθαρµένα κόµµατα δεν µπορούν να διορίσουν πια στο δηµόσιο,
ποιες θέσεις εργασίας υπόσχονται στους Θρακιώτες; Από πού;
Από ποιες επενδύσεις;
Εδώ ένα εργοστάσιο ελαστικών πήγε να φτιαχτεί στον Έβρο
και το έδιωξαν κακήν κακώς, εγκαταστάθηκε στην Τουρκία και
σήµερα όλα τα τρακτέρ στην ελληνική Θράκη έχουν τούρκικα
ελαστικά. Αυτή είναι η κατάντια µας. Διώξαµε το εργοστάσιο Έλληνα επιχειρηµατία, που ήταν έτοιµος να φτιάξει βιοµηχανία ελαστικών στον Έβρο µε πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Στη Σουηδία και στη Φινλανδία, όµως, που οι ίδιες εταιρείες
έχουν εδώ και καιρό κάνει επενδύσεις και βγάζουν χρυσό, υπάρχει άψογη προστασία της υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος
και δεν επαναστατούν οι ευαίσθητοι Φινλανδοί και Σουηδοί. Γιατί;
Γιατί πολύ απλά τα στάνταρ, τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας ελήφθησαν και τηρούνται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί δεν επιµένουν, όµως, οι λαϊκιστές που παρασύρουν τον
κόσµο να αντιδράσει στις επενδύσεις, στην τήρηση ακριβώς
αυτών των πιο αυστηρών κανόνων ασφαλείας και εφαρµόζουν
την τακτική «πονάει δόντι, κόψει κεφάλι»; Ποιο ευαίσθητοι δηλαδή, είναι οι αριστεροί ή κάποιοι δήµαρχοι από τους Φινλανδούς και Σουηδούς που παράγουν τόνους χρυσού χωρίς κανένα
παρατράγουδο;
Διερευνήσαµε σε όλο αυτό το σκηνικό το ρόλο που παίζουν οι
πράκτορες της Τουρκίας, που εµφανίζονται µε το φερετζέ του
ψευτοοικολόγου και λυσσάνε για να µην ανοίξουν χρυσωρυχεία
στην Ελλάδα, την ίδια ώρα που έκθεση της Κοµισιόν αναφέρει
ότι η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι από τις πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο, σίδηρο, ουράνιο, µαγγάνιο και βολφράµιο; Ποιος βάζει επιτέλους,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

µε ψευτοδιλήµµατα αλυσίδες στα πόδια της Ελλάδας και την εµποδίζει να απογειωθεί αναπτυξιακά;
Σας ρωτάω, κύριε Υπουργέ -και επικαλούµαι την πολιτική σας
ιδιότητα- πώς θα αντιµετωπίσετε εσείς ως Κυβέρνηση όλους αυτούς τους λαϊκιστές; Θα υποχωρήσετε για άλλη µια φορά;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιος Μωραΐτης για τη δευτερολογία του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου κ. Αϊβαλιώτη είναι µία
µεγάλη ευκαιρία και ένα µεγάλο παράδειγµα να καθίσουµε και να
δούµε όλη αυτήν την παθογένεια που υπάρχει γύρω από οποιαδήποτε µικρή ή µεγάλη επένδυση σ’ αυτήν τη χώρα. Από τα παραδείγµατα τα οποία φέρατε, αλλά κυρίως από το χρονοδιάγραµµα
το οποίο σας είπα και πριν ότι, κύριε Πρόεδρε, δεν το αναφέρω
τυχαία φαίνεται ότι χάσαµε δώδεκα χρόνια στο να µπορέσει να
προχωρήσει µία επένδυση που θα έδινε πράγµατι πολλά και στον
τόπο, αλλά κυρίως στην ελληνική οικονοµία, γιατί κανείς µέχρι σήµερα ποτέ –και εδώ πέρα θέλω να αναφερθώ σε πάρα πολλούςδεν σεβάστηκε τη διαδικασία και βεβαίως πριν δεν δηµιουργήσαµε
συγκεκριµένους κανόνες και όρους, ώστε να ξέρει ένας µικρός,
µεσαίος ή µεγάλος επενδυτής σ’ αυτήν τη χώρα µέχρι πού µπορεί
να φτάσει και τι µπορεί να διεκδικήσει. Αυτό είναι το µεγάλο
λάθος, το µεγάλο σφάλµα. Κι αν σήµερα έχουµε κάποιες αποφάσεις σκληρές που καλούµαστε να πάρουµε, είναι να ξεκαθαρίσουµε αυτό ακριβώς το τοπίο.
Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, στη συγκεκριµένη επένδυση
µιλάµε για δώδεκα χρόνια χαµένα. Στις 10 Ιουνίου του 2011 είχαµε ένταξη στη διαδικασία του fast track. Στις 12 Σεπτεµβρίου
του 2011 –και αναφέροµαι αµέσως µετά από τρεις µήνες- και εν
µέσω καλοκαιριού η επένδυση έχει αξιολογηθεί από την Invest
in Greece, έχει σταλεί στη διυπουργική και έχουµε την πρώτη
απόφαση. Το Φλεβάρη του 2012 –σας το είπα και πριν και το επαναλαµβάνω και τώρα- η εκτίµησή µας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση της PPE από το ΥΠΕΚΑ και η διαδικασία
από το ΚΑΣ. Αµέσως µετά θα υπάρξει η τελική απόφαση της διυπουργικής.
Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω -και είναι κάτι το οποίο το
έχουµε επαναλάβει στην Αίθουσα αυτή, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι
όλα τα παραπάνω αποτελούν τον πυρήνα των αλλαγών που καλούµαστε κι εµείς και η επόµενη κυβέρνηση να προωθήσει σήµερα στο χώρο της ανάπτυξης.
Κύριε συνάδελφε, αν µιλάµε µε φορείς –και έχω δει αυτό το
έργο αρκετές φορές- που εκπροσωπούν ξένους επενδυτές στη
χώρα µας, το πρώτο θέµα το οποίο µας βάζουν ως εµπόδιο στη
χώρα δεν είναι ούτε το θέµα της φορολογίας, ούτε το θέµα του
κόστους εργασίας. Το µεγάλο πρόβληµα το οποίο µας βάζουν
και το βάζουν πάντα είναι ένα: Είναι η έλλειψη αξιοπιστίας πάνω
στα εκτιµώµενα χρονοδιαγράµµατα, τα οποία θα ακολουθήσουµε εµείς ως ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµά τους. Εκεί ακριβώς δεν µας έχουν καµµία εµπιστοσύνη.
Γι’ αυτό λοιπόν, επαναλαµβάνω ότι αυτό που έχουµε να κάνουµε από δω και πέρα σοβαρά και υπεύθυνα είναι να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο περιβάλλον µε συγκεκριµένους κανόνες
και όρους όπου κανείς δεν θα τους παραβιάζει και θα ξέρει η πολιτεία µέχρι πού πρέπει να φτάσει, η κοινωνία µέχρι πού πρέπει
να παρέµβει και ο επενδυτής ποιο αποτέλεσµα µπορεί να έχει
µέσα σ’ ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε συνάδελφε. Αυτό το οποίο µπορείτε
να µεταφέρετε στους Θρακιώτες είναι ότι πιστεύω ότι αυτή η
επένδυση σύντοµα και µ’ όλη αυτήν την προσπάθεια που έχει
γίνει µπορεί να προχωρήσει προς την ολοκλήρωσή της και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα θετικό βήµα για την ανάπτυξη της
περιοχής αλλά και της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μωραΐτη.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 14/3-10-2011 ερώτηση δευ-
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τέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου Καρτάλη προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την προετοιµασία του προεδρικού διατάγµατος για τη συγχώνευση ΑΕΙ-Σχολών και Τµηµάτων.
Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης για να αναπτύξει την
ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση έρχεται ως συνέχεια του ν. 4009 για την ανώτατη
εκπαίδευση που προβλέπει σ’ ένα από τα άρθρα του ότι θα δροµολογηθεί συνένωση, κατάργηση τµηµάτων σχολών, ενδεχοµένως και συνένωση πανεπιστηµίων για να αντιµετωπιστεί αυτός ο
πολυτελής σε αριθµό εκπαιδευτικός χάρτης στη χώρα µας σ’ ό,τι
αφορά στα ΑΕΙ. Το ερώτηµα έχει να κάνει µε τα κριτήρια που θα
χρησιµοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας επιπροσθέτως
αυτών που αναφέρονται ρητώς στο νόµο για να γίνουν αυτές οι
συνενώσεις και βεβαίως ερωτάσθε σε ποια φάση βρισκόµαστε
αυτήν τη στιγµή, ποια κριτήρια έχουν χρησιµοποιηθεί και ποιος
θα είναι ο προγραµµατισµός.
Είναι προφανές ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει πρωτίστως να ικανοποιούν την ακαδηµαϊκή επάρκεια και την ακαδηµαϊκή ποιότητα
και δευτερευόντως –χωρίς να είναι αυτό ήσσονος σηµασίας- την
ανάγκη για τον εξορθολογισµό του δηµοσίου χρήµατος που προσφέρεται για τη δηµόσια παιδεία. Το πρώτο κριτήριο είναι η ακαδηµαϊκή ποιότητα.
Η συζήτηση όµως, για το προεδρικό διάταγµα γίνεται παράλληλα µε τη συζήτηση που εξελίσσεται στα πανεπιστήµια της
χώρας για τα συµβούλια διοίκησης και την αδυναµία των πανεπιστηµιακών αρχών να ολοκληρώσουν τις εκλογικές διαδικασίες.
Αντιλαµβάνοµαι από έγγραφα που µάς έχουν περιέλθει από τις
πρυτανικές αρχές ότι υπάρχει µία σύνδεση του αποτελέσµατος
της συγκρότησης των συµβουλίων διοίκησης µε την έγκριση των
προϋπολογισµών των πανεπιστηµίων.
Είναι προφανές ότι όταν έχουν απεργία οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι ασθενείς συνεχίζουν και έχουν φάρµακα. Όταν έχει
απεργία το προσωπικό των αεροδροµίων, οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να αγοράζουν καύσιµα για πτητικές χρήσεις.
Είναι προφανές λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπάρχει αποσύνδεση
από την τελική συγκρότηση των συµβουλίων διοίκησης της εγκρίσεως του προϋπολογισµού.
Νοµίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας, για να βοηθήσει την ανώτατη παιδεία στη χώρα µας που αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο
για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να δροµολογήσει µία ρύθµιση µε την οποία θα επιτρέπεται η έγκριση του
προϋπολογισµού µε βάση την απόφαση της συγκλήτου, ώστε να
µπορέσει να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στις πανεπιστηµιακές
και στις πρυτανικές αρχές να καταρτίσουν σύµφωνα µε το
πνεύµα του νόµου τα συµβούλια διοίκησης και να µην είναι οι
φοιτητές, η ανώτατη παιδεία, η διδακτική και η ερευνητική δραστηριότητα που θα υπόκεινται τον περιορισµό και το «πάγωµα»
των προϋπολογισµών. Νοµίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ευελιξία
από το Υπουργείο Παιδείας.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ στο ζήτηµα που έχει προκύψει µε τα πανεπιστήµια και ιδιαίτερα µε το άσυλο και τη Νοµική, γιατί νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό µέσα στη Βουλή των
Ελλήνων να συζητάµε για θέµατα που συναρτώνται µε τον τρόπο
λειτουργίας των πανεπιστηµίων της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρτάλη.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κ. Καρτάλη για την
ερώτηση.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής του και να πω ότι ο ν. 4009/2011 είναι ένας νόµος που έφερε
πολλά θετικά στοιχεία για την αναµόρφωση και την αναβάθµιση
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των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ και είναι ένας νόµος ο οποίος ψηφίστηκε από τρία κόµµατα, από τη συντριπτική πλειοψηφία, θα
έλεγα, των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα έλεγα
ότι σ’ ένα µεγάλο κοµµάτι ο νόµος αυτός ήδη εφαρµόζεται και
αυτό που αποµένει να γίνει είναι να εφαρµοστεί και το κοµµάτι
του νόµου που αφορά το διοικητικό σκέλος, το σκέλος που έχει
να κάνει µε τη διοίκηση των ιδρυµάτων.
Αναφερθήκατε στο συµβούλια διοίκησης πιο συγκεκριµένα.
Να σας πω ότι σε αρκετά ΤΕΙ –πέντε τον αριθµό µέχρι στιγµήςέχουν γίνει εκλογές και έχουν εκλεγεί τα συµβούλια αυτά. Σιγάσιγά η διαδικασία προχωράει και στα πανεπιστήµια. Αύριο έχουν
προγραµµατιστεί εκλογές στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλία, στα
Γιάννενα και την Πελοπόννησο. Νοµίζω ότι σιγά-σιγά προχωράει
η διαδικασία όσον αφορά στην εκλογή και τη συγκρότηση των
συµβουλίων αυτών.
Όσον αφορά στο θέµα της χρηµατοδότησης, µέσα στο νόµο
υπάρχει σαφής διάταξη η οποία λέει ότι ο προϋπολογισµός πρέπει να εγκριθεί από τα συµβούλια διοίκησης και εφόσον δεν
έχουν µέχρι στιγµής, εκλεγεί και συγκροτηθεί σε σώµα τα συµβούλια διοίκησης υπάρχει ρύθµιση, ούτως ώστε τα πανεπιστήµια
να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους βασιζόµενα στα
δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού, τα οποία παίρνουν υπ’
όψιν τους τα αντίστοιχα δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού
του 2011.
Έτσι τα πανεπιστήµια έχουν χρήµατα ούτως ώστε να µείνουν
ανοιχτά για να επιτελέσουν τη λειτουργία τους και αυτός είναι
και ο στόχος. Νοµίζω ότι σιγά-σιγά προχωρώντας και στη συγκρότηση των συµβουλίων το πρόβληµα θα βρει την οριστική του
λύση. Άλλωστε, οι σύγκλητοι όλων σχεδόν των πανεπιστηµίων
έχουν συντάξει προϋπολογισµούς. Φαντάζοµαι ότι µε την εκλογή
και συγκρότηση των συµβουλίων, αυτοί οι προϋπολογισµοί θα
ληφθούν υπ’ όψιν, θα εγκριθούν και από τα συµβούλια και έτσι
θα προχωρήσει η διαδικασία.
Τώρα, όσον αφορά στο θέµα της συγχώνευσης και γενικότερα
του εξορθολογισµού του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας, νοµίζω
ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι σ’ ένα βαθµό και εντός των
ιδρυµάτων αλλά και συνολικά, ο ακαδηµαϊκός χάρτης της χώρας
τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε µε έναν στρεβλό τρόπο. Παρατηρήσαµε µια άναρχη ανάπτυξη που δεν λογοδοτούσε αυστηρά σε ακαδηµαϊκά κριτήρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Είδαµε µέσα στα ιδρύµατα να δηµιουργούνται τµήµατα που
δεν είχαν να κάνουν µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα, µε αυστηρά ακαδηµαϊκά κριτήρια, αλλά για λόγους άλλους που όλοι
γνωρίζουµε. Το ίδιο έγινε στο υπόλοιπο της επικράτειας και έτσι
δηµιουργήθηκαν και τµήµατα και πανεπιστήµια τα οποία πολλές
φορές δεν λογοδοτούν µόνο σε πανεπιστηµιακά κριτήρια.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτό όµως, προκειµένου αυτήν
τη στιγµή να περάσει σε µια φάση εξορθολογισµού είναι ένα εγχείρηµα που πρέπει να γίνει µελετηµένα και προσεκτικά. Θα αναφερθώ στα δυο σκέλη.
Το πρώτο σκέλος αφορά στον εξορθολογισµό εντός των πανεπιστηµίων…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, αυτά στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Αρβανιτόπουλο.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης για τη δευτερολογία
του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Συµφωνώ µε τον κύριο Υπουργό
–και το είπα και στην πρωτολογία µου- ότι ο χάρτης της ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα είναι πολυτελής ως προς τον αριθµό των
ΑΕΙ, ΤΕΙ, τµηµάτων, σχολών που έχουν διασπαρθεί σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας.
Χρησιµοποιήθηκε η ανώτατη εκπαίδευση ως χωροταξικό εργαλείο, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι και χρειάζεται µια γενναία παρέµβαση έτσι ώστε να έχουµε µια καλύτερη ποιότητα στα
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ακόµα και αν αυτό συναρτάται

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε πολιτικό κόστος. Είναι προφανές ότι οι τοπικές κοινωνίες θεωρούν ότι η αποµάκρυνση µιας σχολής, ενός τµήµατος ή ενός
τοµέα –γιατί έχουµε και τέτοιες περιπτώσεις- δρα αντίθετα σε
σχέση µε το τοπικό συµφέρον. Νοµίζω ότι από εκεί έπρεπε να
έχουµε ξεκινήσει πριν πάµε σε κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις όπως, ως επί το πλείστον, περιλαµβάνει ο ν. 4009.
Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να κρατήσω απ’
αυτό που είπατε, ότι τα πανεπιστήµια θα συνεχίσουν να χρηµατοδοτούνται παρά τη µη εκλογή συµβουλίων διοίκησης.
Εγώ εύχοµαι αύριο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Περιµένω να δω αν θα γίνουν οι διαδικασίες αύριο. Ελπίζω να γίνει
πράξη το γεγονός ότι θα συνεχίσει η χρηµατοδότησή τους µε
βάση τα δωδεκατηµόρια, όπως προβλέπεται στο παρελθόν. Έχω
µια εικόνα για διάφορα πανεπιστήµια –πιθανώς να έχω λάθοςότι δεν έχουν δροµολογηθεί πιστώσεις µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε µια ασφυκτική κατάσταση.
Ενδεικτικά σας λέω ότι το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας έχει σήµερα ανεξόφλητες οφειλές από το 2010 και 2011, όχι γιατί έκανε
υπερβάσεις αλλά γιατί µειώθηκε ο προϋπολογισµός, του
4.755.000 ευρώ, εκ των οποίων 1.238.000 ευρώ, κύριε Υπουργέ,
είναι για δικαστικές αποφάσεις που έχουν ολοκληρωθεί και
έχουν καταλογιστεί σε βάρος του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
επειδή ακριβώς δεν έχει χρήµατα να πληρώσει παροχές υπηρεσιών από τρίτους.
Τι συµβαίνει λοιπόν; Οι πιστωτές σπεύδουν στα δικαστήρια,
όπως έχουν έννοµο συµφέρον και δεσµεύουν πιστώσεις του πανεπιστηµίου που προβλέπονται για τις χρηµατοδοτήσεις, για την
εισφορά στο ΙΚΑ και για τις πληρωµές των συµβασιούχων διδασκόντων.
Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι το πανεπιστήµιο έχει ένα σοβαρό
πρόβληµα και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αντιπρύτανης
επί των οικονοµικών υποθέσεων, σε επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µε τα χρήµατα, τα οποία είναι διαθέσιµα σήµερα δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί το
πανεπιστήµιο στις ανάγκες και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση να
διακόψει τη λειτουργία του. Είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να
δροµολογηθεί.
Επί τη ευκαιρία, µια και συζητάµε το θέµα της ανώτατης παιδείας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω κάτι για το ζήτηµα
που έχει προκύψει µε τη Νοµική σχολή. Όταν συζητάγαµε τον
ν.4009 είχα πει στις τοποθετήσεις µου ότι το άσυλο ήταν ένα
«πτώµα», µε την έννοια ότι χρησιµοποιείτο ουσιαστικά ως άλλοθι
από τις αρχές της πολιτείας, εισαγγελικές και αστυνοµικές και
κάποιες φορές και από τις πρυτανικές, για να µην εφαρµόζεται,
για να µην υπάρχει τάξη µέσα στα πανεπιστήµια. Είχα πει τότε
ότι η κατάργηση του ασύλου µπορεί ιδεολογικά να µας δηµιουργεί ένα ζήτηµα, αλλά στην πράξη θα απεδείκνυε ότι δεν ήταν οι
πρυτανικές αρχές που παρακώλυαν την εφαρµογή του ή την
εφαρµογή της αναστολής της άρσης του -γιατί περί αυτού πρόκειται- αλλά ήταν γενικώς η πολιτεία. Απεδείχθη, λοιπόν, τώρα
µε το γεγονός της Νοµικής σχολής ότι δεν εφαρµόστηκε ο ν.
4009. Τον διαβάζω για να είναι καταγεγραµµένος στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, να έχω µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό το
θέµα γιατί νοµίζω ότι είναι σοβαρό και απασχολεί και την κοινωνία. Ο νόµος, λοιπόν, λέει ότι οι χώροι των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων εξοµοιώνονται µε τους υπόλοιπους κοινούς χώρους σε
ό,τι αφορά αξιόποινες πράξεις. Δεν χρειάζεται καµµία επιστολή
από καµµία πρυτανική αρχή, από καµµία σύγκλητο όπως είναι
σήµερα, από τα Συµβούλια Διοίκησης, αν και όποτε γίνουν, για
να επέµβει η Αστυνοµία ή να δώσει εντολή ο αρµόδιος εισαγγελέας για να αποκατασταθεί η τάξη.
Επειδή βλέπω ότι γίνεται πάλι ένα γαϊτανάκι µετάθεσης ευθυνών, εγώ νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουµε, επιτέλους, σ’
αυτήν τη χώρα είναι να εφαρµόσουµε τους νόµους. Αν θέλουµε,
λοιπόν, να εφαρµόσουµε τους νόµους για τα Συµβούλια Διοίκησης, πρέπει να τους εφαρµόσουµε και για την κατάργηση του
ασύλου, να προστατεύσουµε τις πρυτανικές αρχές. Προς Θεού,
ας φύγουµε από την νοοτροπία ότι οι καθηγητές πανεπιστηµίων
είναι και οι φύλακες και οι φρουροί των πανεπιστηµιακών ιδρυ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

µάτων. Δεν λειτουργεί έτσι η κατάσταση. Ας εφαρµόσουµε αυτά
που έχει υποχρέωση η πολιτεία και ας κρατήσει ο καθένας τις
αρµοδιότητες που του αντιστοιχούν για να έχουµε µια καθαρή
συνεννόηση µεταξύ µας και να µην ταλαιπωρούµε την κοινή
γνώµη, η οποία νοµίζει πολλές φορές ότι το ανώτατο επίπεδο
της διοίκησης, δηλαδή οι πολιτικές ηγεσίες, οι εισαγγελικές
αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι πρυτανικές αρχές δεν µπορούν
να συνεννοηθούν µεταξύ τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρτάλη.
Θα συνεχίσει την απάντησή του δευτερολογώντας ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, το οποίο δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω στην απάντηση µου στη δική σας πρωτολογία, δηλαδή
όσον αφορά το θέµα του εξορθολογισµού, υπάρχουν δύο ζητήµατα. Πρώτον, είναι το θέµα του εσωτερικού εξορθολογισµού.
Έχει αποσταλεί µια επιστολή από το Υπουργείο προς τις πανεπιστηµιακές αρχές, την πανεπιστηµιακή κοινότητα σε κάθε πανεπιστήµιο, προκειµένου να προχωρήσουν στον εσωτερικό
εξορθολογισµό, γιατί αυτή είναι µια διαδικασία εσωτερική που
πρέπει να γίνει από τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και
όχι να επιβληθεί άνωθεν. Αυτό σ’ ένα βαθµό γίνεται µε τη δηµιουργία των σχολών σε κάθε πανεπιστήµιο και πράγµατι αρκετά
πανεπιστήµια έχουν στείλει προτάσεις µε τη συγκρότηση σχολών, η οποία συµπεριλαµβάνει και έναν εσωτερικό εξορθολογισµό.
Όσον αφορά το γενικότερο εξορθολογισµό του ακαδηµαϊκού
χάρτη της χώρας συµφωνώ απολύτως µαζί σας ότι αυτός πρέπει
να λογοδοτεί σε αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια. Βέβαια, θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε µια διαµορφωθείσα κατάσταση, η οποία
συµπεριλαµβάνει αυτήν τη στιγµή και άλλους φορείς, διότι έτσι
όπως έχει διασπαρεί ο ακαδηµαϊκός χάρτης της χώρας εµπλέκονται σ’ όλη αυτήν τη συζήτηση που θα ανοίξει και τοπικά και
πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα και τοπικές κοινωνίες και
αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρηµα
Επίσης, υπάρχουν και δύο τυπικές δυσκολίες ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει συντεταγµένα και θα πρέπει να γίνει από
την ΑΔΙΠ, δηλαδή της Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σ’ αυτό το σηµείο θα
ήθελα να σας πω ότι είχαµε την παραίτηση του κ. Αµούργη. Κάναµε µια διεθνή προκήρυξη, η οποία ολοκληρώθηκε και σύντοµα
θα έχουµε νέα ηγεσία στην ΑΔΙΠ, η οποία θα έχει και τον τελικό
λόγο της επεξεργασίας κάποιας πρότασης µε συγκεκριµένα κριτήρια για τον εξορθολογισµό του ακαδηµαϊκού – χωροταξικού
χάρτη της χώρας. Συνεπώς, συµφωνούµε και νοµίζω ότι αυτό θα
προχωρήσει.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά τον προϋπολογισµό και νοµίζω ότι
σε όλα τα πανεπιστήµια υπάρχουν δωδεκατηµόρια τα οποία δίδονται.
Αυτό σηµαίνει ότι εάν δεν έχουν το συνολικό προϋπολογισµό
µπορεί να παρατηρηθεί το πρόβληµα που παρατηρείται στη Θεσσαλία: δηλαδή, να στρέφουν τα χρήµατα, τα οποία εισπράττουν
από το δωδεκατηµόριο προς την ικανοποίηση επειγουσών αναγκών. Όπως, για παράδειγµα, πολλά πανεπιστήµια είχαν τεράστιο
ζήτηµα µε τη θέρµανση και ξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά για το
πετρέλαιο και έτσι δεν έχουν χρήµατα αυτήν τη στιγµή για να
ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες, όπως το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Τώρα το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ελπίζω ότι αύριο θα έχει
συµβούλιο διοίκησης και άρα, θα έχει προϋπολογισµό εγκεκριµένο εντός του µηνός και έτσι αυτό το πρόβληµα θα εκλείψει.
Όσον αφορά το εν λόγω πανεπιστήµιο να πω µόνο –µιας και το
θέσατε- ότι η συνολική πίστωση για τα πανεπιστήµια είναι ίδια µε
το 2011. Δεν νοµίζω ότι θα αλλάξει ο συνολικός προϋπολογισµός
για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Όσον αφορά τώρα το θέµα του ασύλου, η θέση µας είναι ταυτόσηµη. Ακριβώς, ο νόµος αναφέρει ότι σε αξιόποινες πράξεις
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που τελούνται εντός των χώρων των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία. Δηλαδή, ισχύει ό,τι
ισχύει και για το υπόλοιπο της επικράτειας. Άρα, σ’ αυτό το οποίο
αναφερθήκατε δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Συµφωνώ απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Η δεύτερη µε αριθµόν 1683/248/18-11-2011 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόσληψη συµβούλων για τις συµβάσεις παραχώρησης δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κλείνουµε τον κύκλο αυτό µε την τρίτη µε αριθµόν 3688/3-12012 ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε την εύρυθµη λειτουργία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας.
Στην ερώτηση του κ. Λεβέντη θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Εθνικής Άµυνας κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης για την ανάπτυξη της
ερώτησής του για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ΕΑΒ, η Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία είναι µια βιοµηχανική µονάδα υψηλού επιπέδου, η
οποία δηµιουργήθηκε το 1975, λειτουργεί στην Τανάγρα της Βοιωτίας και δηµιουργήθηκε κατ’ αρχάς για να προσφέρει υπηρεσίες όσον αφορά την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάµεων στον
τοµέα της αεροπορίας. Πρόκειται για µια αεροπορική βιοµηχανία, η οποία εξειδικεύεται στη συντήρηση, αλλά και στην ανακατασκευή ή, αν θέλετε, στη δηµιουργία τµηµάτων αεροσκαφών
τόσο όσον αφορά την Πολεµική Αεροπορία, όσο και όσον αφορά
τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Το πρόβληµα, λοιπόν, που υπάρχει είναι ότι αυτή η βιοµηχανία,
η οποία παράγει πολύτιµα προϊόντα που κατά 53% εξάγονται στο
εξωτερικό και προσφέρει συνάλλαγµα, η οποία απασχολούσε
δύο χιλιάδες οκτακόσια άτοµα, σήµερα απασχολεί χίλια πεντακόσια άτοµα µε προοπτική αυτό το προσωπικό να ελαττωθεί
ακόµα περισσότερο.
Οι καινούργιοι νόµοι, που έχουν αρχίσει να ψηφίζονται και να
λειτουργούν το τελευταίο διάστηµα, περιορίζουν ακόµα περισσότερο το προσωπικό, δεν αναγνωρίζουν τα προσόντα αυτού
του προσωπικού, το οποίο είναι άκρως εξειδικευµένο σε µια
σειρά από εργασίες που δεν γίνονται στη χώρα και που, αν θέλετε, αναγνωρίζονται και από τις µεγάλες αεροπορικές βιοµηχανίες του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει κίνδυνος
περαιτέρω συρρίκνωσης αυτής της βιοµηχανίας: να τη δούµε δηλαδή, να καταρρέει, όπως έχει γίνει µε τόσες άλλες βιοµηχανίες.
Τα ερωτήµατα που µπαίνουν, κύριε Υπουργέ, είναι: Γιατί έως
τώρα δεν έχει υποστηριχτεί αυτή η βιοµηχανία; Γιατί πηγαίνει
από το κακό στο χειρότερο; Γιατί µειώνεται συνεχώς το προσωπικό; Γιατί δεν αναγνωρίζονται τα εξειδικευµένα προσόντα υψηλού επιπέδου και µε διεθνή πιστοποίηση που έχουν αποκτήσει οι
εργαζόµενοί της; Γιατί δεν βλέπουµε ότι έτσι αυτή η αποβιοµηχάνιση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια στη χώρα µας προχωράει ακόµα περισσότερο, ενώ θα έπρεπε να ακολουθήσουµε
την ακριβώς αντίστροφη πορεία, πράγµα που δυστυχώς δεν γίνεται, όπως το βλέπουµε και σε µια σειρά από άλλες βιοµηχανίες,
που δεν είναι τώρα του παρόντος να αναπτύξουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση,
διότι µας δίδεται η δυνατότητα να αναφερθούµε σε µια πολύ σηµαντική ελληνική αµυντική βιοµηχανία, που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για την εθνική άµυνα και γενικότερα για την ελληνική
οικονοµία. Θέλω να αναφερθώ σε ορισµένα γενικότερα ζητήµατα
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και µετά θα απαντήσω και στα ειδικότερα θέµατα που έχετε
θέσει µε την ερώτησή σας.
Σήµερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, µέσα σε ένα ευαίσθητο και ευµετάβλητο περιβάλλον στο οποίο είµαστε αναγκασµένοι να πορευτούµε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και κορυφαία
στρατηγική για όλους µας η βιωσιµότητα, η συνεχής ανάπτυξη
και η ανταγωνιστικότητα της ΕΑΒ τόσο στην εσωτερική όσο και
στη διεθνή αγορά.
Η ενίσχυση της δηµόσιας αµυντικής βιοµηχανίας προς όφελος
της ανάπτυξης και της εθνικής άµυνας, η υπεράσπιση και αξιοποίηση όλων των εργαζοµένων µε διαφανή και αντικειµενικά κριτήρια αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, καθώς η ΕΑΒ αποτελεί µια βιοµηχανία υψηλής
τεχνολογίας, µε εξαγωγική δραστηριότητα που ξεπερνά, όπως
σωστά είπατε και εσείς, το 50% από τις συνολικές πωλήσεις της.
Με τη σύναψη σηµαντικών διεθνών συµφωνιών και ακολουθώντας µια εξωστρεφή εµπορική πολιτική, η εταιρεία έχει πετύχει έναν πρωταρχικό στρατηγικό της στόχο, να θέσει στέρεες
βάσεις ανάδειξής της σε σηµαντικό εξαγωγικό φορέα και κατ’
επέκταση σ’ ένα φορέα ουσιαστικής συµβολής στην αύξηση των
συνολικών εξαγωγών της ελληνικής οικονοµίας.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το σύνολο των στοιχείων που µας έχουν
τεθεί υπ’ όψιν, θέλω να σας ενηµερώσω ότι κατά την τρέχουσα
χρονική περίοδο το ανατεθέν στην ΕΑΒ µε υπογεγραµµένες συµβάσεις και προς εκτέλεση έργο για την εγχώρια και τη διεθνή
αγορά για τα επόµενα πέντε χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 830
εκατοµµυρίων ευρώ. Επιπλέον, εκκρεµούν συµφωνίες, που πιστεύουµε ότι σύντοµα θα υπογραφούν, µε το Κατάρ και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Οι εξαγωγές της ΕΑΒ, παρά τις συνθήκες της πρωτοφανούς
οικονοµικής κρίσης, ανήλθαν σε περίπου 80 εκατοµµύρια ευρώ
το 2010, µε ανοδική τάση. Η δε ετήσια αύξηση το 2010 σε σχέση
µε το 2009 ήταν της τάξης του 37%. Αυτό αποδεικνύει ότι η εταιρεία προοδεύει, παρά τα προβλήµατα στα οποία θα αναφερθούµε παρακάτω και δεν είναι σε φάση αποβιοµηχάνισης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Επιπλέον, η ΕΑΒ παρουσίασε ιδιαίτερα σηµαντική βελτίωση
των οικονοµικών της µεγεθών σε σύγκριση µε το 2009, αλλά και
τα προηγούµενα έτη στα οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσεως του
2010 και κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ως αποτέλεσµα της
έναρξης εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης των
ετών 2011-2015. Άρα, λοιπόν, υπάρχει και νοικοκύρεµα στα οικονοµικά της εταιρείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου στα υπόλοιπα θέµατα της ερώτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Αθανάσιος Λεβέντης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως αναγνωρίσατε και εσείς, αυτή είναι µια
βιοµηχανία η οποία προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες, η οποία παράγει έργο, παράγει προϊόντα τα οποία εξάγονται σε µεγάλο ποσοστό, η οποία έχει νοικοκυρευτεί ακόµα περισσότερο το
τελευταίο διάστηµα και η οποία έχει προοπτικές, για να αναπτύξει ακόµη µεγαλύτερη δραστηριότητα.
Το ερώτηµα είναι γιατί τα πράγµατα έχουν λιµνάσει. Έχουν λιµνάσει, γιατί ελαττώνονται συνεχώς οι εργαζόµενοι, µε κίνδυνο
να ελαττωθούν ακόµη περισσότερο, ενώ έχουν πολύτιµη εµπειρία την οποία αυτήν τη στιγµή χάνουµε. Όταν έρχονται να εφαρµοστούν νόµοι εργασιακής εφεδρείας και άλλες σχετικές
διατάξεις που έχουν τελευταία ψηφιστεί, στερούµαστε, όπως και
σε άλλους τοµείς του δηµοσίου, τις υπηρεσίες ανθρώπων τους
οποίους έχουµε επιτακτική ανάγκη. Βεβαίως, εδώ υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο η βιοµηχανία, να
φέρει ακόµη περισσότερο συνάλλαγµα και να απασχοληθούν
ακόµη περισσότεροι εργαζόµενοι.
Εµείς αυτό δεν το αναγνωρίζουµε. Πρέπει να σκεφθούµε,
εκτός όλων των άλλων, ότι αυτή η βιοµηχανία προσφέρει επίσης
πολύτιµες υπηρεσίες στην εκπαίδευση των φοιτητών και των
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σπουδαστών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Εάν λοιπόν, αυτή η βιοµηχανία καταρρεύσει, όπως υπάρχει κίνδυνος εάν
δεν πάρουµε έγκαιρα αποτελεσµατικά µέτρα, τότε θα στερηθούµε συνάλλαγµα, θα στερηθούµε ένα σύγχρονο τοµέα έρευνας και τεχνολογίας και θα αυξήσουµε ακόµα περισσότερο την
ανεργία σε έναν εξειδικευµένο τοµέα όπου έχουµε επιτακτική
ανάγκη να ρίξουµε βάρος να τον αναπτύξουµε, γιατί θα µπορέσουµε έτσι αυτή η εξέλιξη να βοηθήσει συνολικά την εθνική οικονοµία και την εθνική βιοµηχανία στον τοµέα της άµυνας, αλλά
και γενικότερα.
Δεν βλέπουµε λοιπόν, από αυτήν την άποψη, να έχουµε κινηθεί
προς αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ πρέπει άµεσα η πολιτεία, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να κινηθεί, να δει που
υπάρχουν τα προβλήµατα. Οι εργαζόµενοι τα έχουν επισηµάνει
ήδη.
Πρώτα-πρώτα δεν χρηµατοδοτείται, εάν θέλετε, από τον κρατικό προϋπολογισµό και όµως τα βγάζει πέρα µόνη της. Να
δούµε λοιπόν, πώς µπορούµε να αναπτύξουµε αυτούς τους τοµείς. Και βέβαια από αυτήν την άποψη πρέπει να δούµε ότι αυτοί
οι εργαζόµενοι οι οποίοι έχουν µια άκρα εξειδίκευση, οι οποίοι
εργάζονται δέκα, δώδεκα ώρες την ηµέρα δεν µπορούν να αµείβονται µε αυτές τις γλίσχρες αποδοχές και µε τις περικοπές που
γίνονται, γιατί τότε θα τους χάσουµε. Ενδεχοµένως θα µείνουν
στο περιθώριο ή µπορεί να πάνε στο εξωτερικό, σε άλλες βιοµηχανίες όπου θα είναι περιζήτητοι.
Πρέπει λοιπόν, να παρθούν άµεσα µέτρα και από αυτήν την
άποψη περιµένουµε εδώ, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε ποια θα
είναι αυτά τα µέτρα τα οποία θα λάβει άµεσα και στο µέλλον η
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός κ. Σπηλιόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, όπως και εσείς αναγνωρίσατε,
υπάρχουν πράγµατι προοπτικές για την επιχείρηση αυτή. Υπάρχει µία εξαγωγική δραστηριότητα, µια εξωστρέφεια της επιχείρησης. Καλύπτει βέβαια τις ανάγκες της Ελληνικής Αµυντικής
Βιοµηχανίας, αλλά καλύπτει και ανάγκες του εξωτερικού και γι’
αυτό προοδεύει.
Θέλω να αναφερθώ όµως σε ένα-ένα από τα ερωτήµατα που
έχετε θέσει. Το ένα ερώτηµα αφορά το στρατηγικό σχέδιο.
Θέλω να αναφέρω ότι η εταιρεία έχει προβεί ήδη στην κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2012-2017 όπου
προσδιορίζονται η αποστολή και το όραµα, οι επιχειρησιακοί
άξονες δραστηριότητες, η εταιρική στρατηγική και οι στρατηγικές εταιρικές επιλογές καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι.
Επίσης, έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο
2012-2015 το οποίο περιλαµβάνει σχέδιο αύξησης παραγωγικότητας, σχέδιο επενδύσεων, σχέδιο ανθρώπινου δυναµικού, σχέδιο υποκατασκευαστικού έργου, σχέδιο περικοπής δαπανών,
σχέδιο αναδιαπραγµάτευσης συµφωνιών, προµήθειας υλικών και
υπηρεσιών, σχέδια αύξησης υπογραφής νέων συµβάσεων και
σχέδιο αύξησης ετήσιου εσόδου. Τα ανωτέρω σχέδια έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών και στην αρµόδια Ειδική
Γραµµατεία ΔΕΚΟ κατά τις απαιτήσεις των εγκυκλίων οι οποίες
έχουν σταλεί. Επίσης, όλα αυτά τα σχέδια αναθεωρούνται ώστε
να απεικονίζουν και την τρέχουσα πραγµατικότητα.
Βάση λοιπόν, τα ανωτέρω η ΕΑΒ, έχει όλες τις προϋποθέσεις
να αναδειχθεί για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των Ενόπλων Δυνάµεων, γιατί πράγµατι εξυπηρετεί το µεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της Ελληνικής Αεροπορίας, αλλά παράλληλα
να εξυπηρετήσει και ευρύτερα συµφέροντα για την ελληνική οικονοµία.
Όσον αφορά το πρώτο ερώτηµα που έχετε θέσει για την
εφαρµογή του ν. 4024, όπως γνωρίζετε αφορά για γενικότερη
οικονοµική πολιτική και είναι αρµοδιότητος του Υπουργείου Οικονοµικών. Εποµένως δεν µπορώ να σας απαντήσω.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα σχετικά µε το προσωπικό.
Θέλω να αναφέρω πράγµατι, όπως είπατε και εσείς, ότι πριν από
πέντε-έξι χρόνια περίπου το προσωπικό στην ΕΑΒ ήταν περίπου
τρεις χιλιάδες άτοµα. Σήµερα είναι χίλια εξακόσια άτοµα ή και
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λίγο λιγότερα. Όµως αυτό δεν εµπόδισε την εταιρεία να αυξήσει
τις δραστηριότητες της και να αυξήσει και τις δραστηριότητες
τις εξαγωγικές κυρίως, όπως ανέφερα προηγουµένως µε στοιχεία. Όµως πράγµατι υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη για προσωπικό και κυρίως για τεχνικό προσωπικό, τεχνικές ειδικότητες...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Προσλήψεις, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ακριβώς, προσλήψεις. Και εδώ θέλω να σας πω ότι
υπάρχει ένας διαγωνισµός από το 2009 που προσπαθούµε να
ξεµπλοκάρουµε για ογδόντα άτοµα. Είναι τεχνικό προσωπικό, τεχνικές ειδικότητες και µάλιστα επικοινώνησα και εγώ µε το ΑΣΕΠ
να διευκολύνουµε να ξεµπλοκάρει η διαδικασία να πάρει αυτό το
προσωπικό γιατί το χρειάζεται πράγµατι.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι παρά το ότι µειώθηκε το προσωπικό
τόσο πολύ, οι δραστηριότητες της επιχείρησης αυξήθηκαν και
ταυτόχρονα µειώθηκε και το κόστος. Από τα ελλείµµατα που είχαµε στο παρελθόν σήµερα έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα και
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αυτό είναι µια σηµαντική επιτυχία και δείχνει ότι όταν οι δηµόσιες
επιχειρήσεις αναδιοργανώνονται, µπαίνει καλύτερο µάνατζµεντ,
λειτουργούν καλύτερα και οικονοµικότερα, µπορούν να παράξουν καλύτερα αποτελέσµατα και για τις ίδιες οικονοµικά, αλλά
και για την ελληνική οικονοµία.
Τέλος, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι δεν έχει προβλήµατα η επιχείρηση αυτή. Έχει προβλήµατα και έχει και χρέη. Όµως, έχει
µπει σε µια φάση αναδιοργάνωσης, υγιούς λειτουργίας και πιστεύουµε ότι θα µπορεί σε λίγο να καλύψει και αυτές τις δανειακές της ανάγκες, ούτως ώστε να αποτελεί ένα πρότυπο πια
αυτή η επιχείρηση που τη χρειαζόµαστε, όπως σωστά είπατε κι
εσείς κι εγώ ανάφερα και για την εθνική µας άµυνα, αλλά και για
την ελληνική οικονοµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο στη συνέχεια.
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί στη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης».

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Επανερχόµεθα στη ψήφιση στο σύνολο του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός επί των Οικονοµικών
κ. Σαχινίδης, για λίγο για να κάνει ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μια νοµοτεχνική βελτίωση θα κάνω. Εκ παραδροµής στο
άρθρο 1 παράγραφος 8 παραλήφθηκε η φράση «και µε σχέση
έµµεσης εντολής» µετά τη φράση «αορίστου χρόνου».
Αυτά ήθελα να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να κατατεθεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ήταν να γίνει και µια ακόµα νοµοτεχνική βελτίωση. Έχει γίνει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν έγινε, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό στο σύνολο το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών ως διενεµήθη και µε τη νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία, ως διενεµήθη και µε τη
νοµοτεχνική βελτίωση του κυρίου Υπουργού.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού
έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
και άλλες διατάξεις.», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής
του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που
αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 16 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011», που
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 262 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των
πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να
προστατευθούν, εν όψει της συνεχιζόµενης κρίσης και ύφεσης
της οικονοµίας, οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιµετω-

πίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,
β) να διευκρινιστούν τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν. 4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι
υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες,
γ) αα) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν την αυτοδίκαιη
απόλυση των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των
υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, που συµπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους
και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου,
ββ) να συµπληρωθούν άµεσα οι διατάξεις των παραγράφων 3,
4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά µε τη θέση σε
εφεδρεία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου,
δ) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα στην εκτέλεση
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και να διασφαλιστεί
η οµαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων
συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του
εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε.,
ε) αα) να διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή
των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που
µετατάχθηκε σε Δήµους, µε την δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό
όρους τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουµένων και µετά την 1.1.2012
που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5
του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (Α’ 175), µέχρι την ολοκλήρωση
της νοµοθετικής διαδικασίας ενσωµάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό
νόµο,
γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
δδ) να θεσπιστεί άµεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυµάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, οι σχετικές διαδικασίες
(υποβολή προσφορών, καθορισµός του ανταλλάγµατος και µεταβίβαση) να χωρούν µε βάση προσωρινή αποτίµηση από την
Τράπεζα της Ελλάδος,
στ) αα) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα που µπορεί
να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης λειτουργίας του νέου
φορέα ΕΟΠΥΥ (ν. 3918/2011 άρθρο 17), για τη διασφάλιση της
συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισµένους
και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, της οµαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς
και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισµένων στους κλάδους
ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ,
ββ) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων
αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων, µε
συµψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών,
ζ) να ρυθµιστούν περαιτέρω θέµατα της απελευθέρωσης της
αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθµιση της αγοράς µε τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθµης λειτουργίας και αφ’ ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε
σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους για το Δηµόσιο κατά τον
πλέον συµφέροντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας
τρόπο,
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Αναστολή πλειστηριασµών
1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεµβρίου 2012 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύδονται για
την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και
εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (Α’ 130),
όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012».
Άρθρο 2
Συµπλήρωση διατάξεων
για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων
Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 (Α’ 218) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4021/2011, εδάφιο ως εξής:
«Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων
(1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο συντελεστής προσδιορισµού του
τέλους του πίνακα α’ υπολογίζεται µειωµένος κατά τριάντα τοις
εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών µέτρων τµήµα
και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των δύο χιλιάδων
(2.000) τετραγωνικών µέτρων τµήµα του ακινήτου.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 2011 και
υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εµβαδού της δοµηµένης
επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου
που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές
ρεύµατος κατά την 17η Σεπτεµβρίου 2011, επανυπολογίζεται µε
βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκοµίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία
και µε βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος, θα λογιζόταν κατά την ως άνω
ηµεροµηνία το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει µε
βάση τα ως άνω στοιχεία είναι µικρότερο από το τέλος που λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο
ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος µε τον επόµενο λογαριασµό.
Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται µε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου 2012. Με την κανονιστική απόφαση
που προβλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των
τριών προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το τέλος βαρύνει για µεν το έτος 2011 τον κατά την 17.9.2011
κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το έτος 2012
τον κατά την 31.3.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισµό του τέλους της
παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν της δοµηµένης
επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό της Δ.Ε.Η. ή
των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µε βάση
τα οποία λογίζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.».
4. α. H υποπερίπτωση α’, της περίπτωσης ε’ της παραγράφου
5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αριθµείται ως υποπερίπτωση
αα’ και αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως
εξής:
«αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοινόχρηστοι
χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και
κάµπινγκ) που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής
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και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.».
β. Οι υποπεριπτώσεις β’ και γ’ της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, αναριθµούνται ως
υποπεριπτώσεις ββ’ και γγ’ αντίστοιχα.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του
άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4021/2011, ως εξής:
«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και
προκειµένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, ποσοστό
από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
Ο µειωµένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βαρύνονται µε ανάπηρο, καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρµόζεται και στην
περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει
κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο
του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο ότι
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους και
ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για
κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα
είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω
θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του
πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων δεν υπερβαίνει τα
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..».
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται
από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού
ρεύµατος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους
µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5)
ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο
του 2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο
µε την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού
ρεύµατος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε
τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.».
7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ», προστίθενται οι
λέξεις «, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσµίας τεσσάρων
µηνών από τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του λογαριασµού,».
β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύµατος και η εκτέλεση της
εντολής διακοπής µπορεί να αναστέλλονται µε πράξη του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη φορολογία
του εισοδήµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο
14 του παρόντος άρθρου, αν:
α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου
για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύµατος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή
β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος
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είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση
και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσµίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την
κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα
θέσει, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή
άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου
που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.».
8. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011,
οι λέξεις «µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
του ν.1665/1986 (Α’ 194), στις οποίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της µίσθωσης.».
9. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παράγραφος
14 που έχει ως εξής:
«14. Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη
φορολογία του εισοδήµατος, είναι αποκλειστικά αρµόδιος για τη
διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α’ και β’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι πράξεις του, θετικές
και απορριπτικές, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή
στον εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά περίπτωση.
Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής της περίπτωσης β’ του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 11, µπορεί, εκτός από την αναστολή
διακοπής του ρεύµατος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του
τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόµενες δόσεις, είτε και
τον περιορισµό του τέλους µέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να µπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου
ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.
Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να εξεταστεί αυτή,
ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών
που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 ( Α’ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την
προϋπόθεση ότι ο απονέµων φορέας είναι το Δηµόσιο, για τα
πρόσωπα των διατάξεων της περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου
33, το τµήµα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (A’48) καταβάλλεται ταυτόχρονα µε
αυτό του Δηµοσίου, χωρίς την οριζόµενη από τις διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου των διατάξεων αυτών, µείωση. Ο συµµετέχων
φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέµοντα φορέα
κατά το χρόνο συµπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, µε βάση τις οικείες διατάξεις
της νοµοθεσίας του.».
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 4024/2011, µετά τη λέξη «Δηµοσίου», προστίθενται από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».
β. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 4024/2011, µετά την υποπερίπτωση ββ’ προστίθεται, από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, νέα υποπερίπτωση γγ’ και οι υφιστάµενες υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ αναριθµούνται σε δδ’ και εε’
ως εξής:

«γγ) Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τριακόσια (300)
ευρώ.».
3. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική µείωση κατανέµεται ως
εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαµβάνεται υπόψη το
ποσό που καταβάλλεται ως επίδοµα θέσης ευθύνης,».
4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 31
του ν. 4024/2011, αντί των λέξεων «και του άρθρου 1 του ν.
3986/2011 (Α’ 152)» τίθενται οι λέξεις, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4024/2011, «και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/
2011.»
β. Η περίπτωση αα’ της παραγράφου 1β του άρθρου 31 του ν.
4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011,
ως εξής:
«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί
ή εκλεχθεί από το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ενεργούντων ως µετόχων, µόνα ή από κοινού,».
5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4024/2011, εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται στο ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου ή συνταξιοδοτούνται µε
βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.».
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.
4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011,
εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για όσα από τα
πρόσωπα της περίπτ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 33 υπάγονται σε
διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό
του Δηµοσίου.».
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και
των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.».
7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.
4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται µε ευθύνη των εργαζοµένων.».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται
αυτοδικαίως, από 1.1.2012 σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την
κατά την προηγούµενη παράγραφο λύση της σχέσης εργασίας
τους. Εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι
κατά την ως άνω ηµεροµηνία εργαζόµενος πληρούσε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία µε διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 1.1.2012.».
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του
ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011,
ως εξής:
«Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζοµένου στο φορέα
προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσοµένων
στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.».
Άρθρο 4
Επείγουσες διατάξεις εφαρµογής του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.
2362/1995 (Α’247), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του
ν. 3871/2010 (Α’141), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για
τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και
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συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη
διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόµενων από τα προηγούµενα έτη έργων.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που
θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Με όµοια απόφαση µπορεί να
γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων µε συλλογικές αποφάσεις
ετήσιων πιστώσεων έργων µεταξύ φορέων υλοποίησης του
Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον
οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναµες.».
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 12 ως
εξής:
«12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται
µέχρι το τέλος κάθε οικονοµικού έτους ανακατανέµονται οι πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων και αντιστοιχίζονται µε τις κατά φορέα, τοµέα και είδος δαπάνης
αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις
εκδοθείσες κατά τη διάρκεια του έτους Συλλογικές Αποφάσεις
Έργων ή Μελετών.».
3. Δεσµεύσεις σε βάρος του Π.Δ.Ε. που ανελήφθησαν από την
έναρξη του τρέχοντος έτους και µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας πράξης κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 21
και 22 Α του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν, θεωρούνται έγκυρες.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραµµατείας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α’66)
διαγράφονται οι λέξεις «και µέχρι 31.12.2011».
2. α. Η µισθοδοσία του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών,
καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεµβρίου 2010 στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από
1.1.2011 µετατάχθηκε σε Δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3852/2010 (Α’87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστηµα
εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012 – 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού γίνεται µε ισόποση µείωση των πόρων των Δήµων και των
Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν.
3852/2010.
Για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού κατά το οικονοµικό έτος 2012, µεταφέρονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, από τους πόρους των άρθρων
259 και 260 του ν. 3852/2010 στους σχετικούς Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών
τα απαραίτητα ποσά.
β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, είναι ότι οι πόροι των Δήµων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων και από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους ανεξαρτήτως της οικονοµικής χρήσης την
οποία αφορούν.
3. Η προθεσµία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 ( Α’
175) παρατείνεται µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση
των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994 – Α’ 151) ή άλλο φορολογικό νόµο.
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4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 23
του ν. 3832/2010 (Α’38) οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» και «µέχρι
31.12.2011» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2012» και
«µέχρι 31.12.2012» αντίστοιχα.
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 Δ
του ν. 3601/2007 (Α’ 178), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο
4 του ν. 4021/2011, προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν.
4021/2011, τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως εξής:
«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προσφορών,
ο καθορισµός του ανταλλάγµατος και η µεταβίβαση χωρούν
βάσει προσωρινής αποτίµησης από την Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία αµέσως κατόπιν αναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίµησης. Εντός διµήνου
από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα
της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγµα λαµβάνοντας
υπόψη τα αναφερόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιµετώπιση των παροχών προς τους
ασφαλισµένους του (εν ενεργεία ασφαλισµένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να µεταβιβάζει πιστώσεις
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ, και τον ΟΠΑΔ.
11. Εφόσον µε την έναρξη του πρώτου οικονοµικού έτους δεν
έχει εγκριθεί προϋπολογισµός από τους Υπουργούς Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους ενεργείται µέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες
πιστώσεις των προϋπολογισµών κλάδου υγείας του προηγούµενου οικονοµικού έτους των µεταφερόµενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.
12. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του ΟΠΑΔ ή
του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζηµίως στις
31/12/2011, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τον Ενιαίο
Κανονισµό Παροχών Υγείας αυτού µέχρι την ολοκλήρωση των
διαδικασιών σύναψης νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου, εφόσον
υποβάλουν δήλωση στον οργανισµό εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Η αµοιβή
των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι
διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. Για την αποζηµίωση αυτή δεν
επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του
ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε µε την περίπτωση γ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α’216) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέχρι την έκδοση µισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία
διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζηµιώσεις, καταβάλλουν οι φορείς
από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ποσά. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι
αποζηµιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέχρι την έκδοση µισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α.
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προσωπικά µητρώα του µεταφερόµενου
προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενηµερώνονται
από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, µέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), συµβάσεις µίσθωσης έργου
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που έχουν συναφθεί µεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρµακοποιών και λήγουν µέχρι 31.12.2011 παρατείνονται
µε τους ίδιους όρους, µέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ
των διαδικασιών σύναψης νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
ελεγκτές ιατρούς ή φαρµακοποιούς.
4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν.
3816/2010 (Α’ 6), όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1
και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), εκχωρούνται
υποχρεωτικά προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων
ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά
το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεών τους
µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες. Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
καθώς και η σχετική διαδικασία.
5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12 του ν.
3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του ιδίου άρθρου, οι
οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία συµψηφισµού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή που θα υπαχθούν
στην ανωτέρω διαδικασία αλλά δεν συµψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται µε χρηµατικό διακανονισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010 το αργότερο µέχρι 31.12.2011.
β. Οι υπόχρεες φαρµακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδειών
κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων, οι οποίοι έχουν στην
κατοχή τους οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου, σε εφαρµογή
του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), µε ηµεροµηνία λήξεως
την 22.12.2011 υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως
στη Γ.Γ.Κ.Α., να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά
την ηµεροµηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόµενα
ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασµό Τραπέζης που τους
έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α..
γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για το έτος
2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα ως παραγωγική δαπάνη του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
Άρθρο 7
Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4001/2011
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του νόµου 4001/2011
(Α’179) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεµβρίου 2009 το Σύστηµα Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, τότε για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και
δη για την άσκηση των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφαρµόζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άµεσα οι
διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και πρέπει
να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ αναφορικά µε τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς, και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον
εξοπλισµό, το προσωπικό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του
διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, την ανεξαρτησία του προσωπικού και τη διαχείριση του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραµµα συµµόρφωσης και τον
υπεύθυνο συµµόρφωσης, την ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία
λήψης αποφάσεων για επενδύσεις, καθώς και την εξουσία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και βιοµηχανικών
πελατών στο σύστηµα µεταφοράς. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύνανται να
εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή
Μεταφοράς επί τη βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση που Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση έχει
στην κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και επιθυµεί να εφαρµόσει το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ,
τότε, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά
οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) Να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που
εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως
να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε
δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άµεσα
ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
και
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία τόσο
σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες
παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου ή Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του νόµου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δραστηριότητές του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η διαχείριση,
η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν υπό το ρυθµιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, το Δηµόσιο θα ασκεί
πλήρως τα δικαιώµατα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ
Α.Ε.».
3. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 (Α’252)
καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 αναριθµούνται σε 9
έως 11 αντίστοιχα.
β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, που αναριθµείται µε την προηγούµενη υποπαράγραφο ως παράγραφος
10, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί σε
ανώνυµες εταιρείες που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον
σκοπό, εκτός από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την
Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς και
τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανοµής φυσικού αερίου,
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχει παρέλθει διάστηµα δέκα ετών από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
και β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να µην έχει ιδρύσει Ε.Π.Α. µε γεωγραφικά
όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες.».
4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995,
η οποία προστέθηκε δυνάµει της παραγράφου 9 του ν.
4001/2011 αναριθµείται σε παράγραφο 11 και αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους από την
έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών µεταφοράς φυσικού
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αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές
περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου για τη
δηµιουργία και λειτουργία µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών δύο
(2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε.Π.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου µε γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.».
5. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Κάθε περιορισµός αναφορικά µε το ανώτατο επιτρεπτό
ποσοστό συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο
Ανωνύµων Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.».
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το
άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ».
Άρθρο δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν
την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 268
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’) που έχει
ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων που
ανέδειξε η εφαρµογή του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», καθώς και όµοιας φύσεως θεµάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, τα οποία αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα:
α) να προωθηθούν οι άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο του ν. 4024/2011 (Α’ 226), µε σκοπό να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του,
β) να βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήµων µε
τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών τους προς το Δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 30.6.2012.
γ) να ρυθµιστούν επείγοντα φορολογικά θέµατα, καθώς και
θέµατα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, που έχουν προκύψει από τη µέχρι σήµερα λειτουργία
του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη
εκτέλεση του έργου του,
δ) να ρυθµιστούν κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µεταξύ των
οποίων και θέµατα εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015.
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής
του ν. 4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011 (A’ 226) µετά τις λέξεις «Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» τίθενται οι λέξεις
«και των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονοµικών, ».
2. Στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 προστίθενται λέξεις και εδάφιο ως εξής: «, καθώς και τις διατάξεις του ν.3691/2008 (Α’ 166),
όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του
ν. 3932/2011 (A’49) για την «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης». Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρεσίες, την αρχή και
τα νοµικά πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, συνεχίζουν να
λαµβάνουν τις αποδοχές τους από την υπηρεσία από την οποία
έχουν αποσπαστεί ή έχουν µετακινηθεί.».
3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.
4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου καθ’ ύλην Υπουργού µπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1α από τα ανώτατα
όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε
περίπτωση, το µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως
αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, δεν
υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόµενη παράγραφο του
παρόντος άρθρου.».
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν.
4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Αν µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, προκύπτει
µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά του πάσης φύσεως
προσωπικού του φορέα, µικρότερο του 65% του µέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την 31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του
65%.».
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι αποδοχές των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του
άρθρου 31 του νόµου αυτού καθορίζονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, µετά από διαβούλευση µε τις οικείες δηµοσιογραφικές ενώσεις.
Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δηµοσιογράφοι του προηγούµενου εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιογράφοι της παραγράφου αυτής
υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.».
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και,
µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου υπηρετούν στο εξωτερικό.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, µετά τη λέξη «Διεύθυνσης» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ζήτησαν την παραµονή τους στην υπηρεσία δυνάµει των διατάξεων που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.».
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14Β του ν.
3429/2005 (Α’ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), προστίθεται
από τότε που ίσχυσε ο ν. 4002/2011, εδάφιο ως εξής:
«Αν µεταφέρονται αρµοδιότητες σε Υπουργείο ή ν.π.δ.δ., µε
την απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, για την έκδοση
της οποίας συµπράττει εν προκειµένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται οι οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης
ή Τµήµατος, οι οποίες ασκούν τις αρµοδιότητες αυτές και µπορεί
να ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες µεταφέρονται, µαζί µε το
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική µονάδα που
ασκεί εφεξής τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται.»
9. α. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται
στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011. Η αναφορά στον
τίτλο και στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 της φράσης «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ή «ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη φράση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
β. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε., καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των
υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του
άρθρου 61 του ν. 4002/2011.
10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β’ του
άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (A’ 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο εε’ ως εξής:
«εε) µε (α) την ειδικότητα i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην ανώνυµη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.), i) ηλεκτροδηγού, ii) σταθµάρχη, iii) τεχνίτη και iv) αρχιτεχνίτη στην ανώνυµη
εταιρία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των
κλάδων i) σταθµαρχών, ii) προσωπικού ελιγµών και iii) προσωπικού συντήρησης γραµµής στην ανώνυµη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και µηχανοδηγών
στην ανώνυµη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόµενους στις ανωτέρω
Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 1.1.2012 παρέχουν την
εργασία τους µε τις ανωτέρω ειδικότητες και στο αντικείµενο του
κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται µε απόφαση του
οικείου διοικητικού συµβουλίου».
11. Εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 7
του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, ως ισχύει, και παραµένουν στην
υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι µεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν δια της υ.α. 25200/2011 (Β’
2612/8.11.2011) Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), και ειδικότερα
δύο (2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργοδηγών χηµικών, ένας (1)
εργαζόµενος ειδικότητας βοηθού χηµικού, τέσσερις (4) εργαζόµενοι ειδικότητας παρασκευαστών, δύο (2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργοδηγών µεταλλείων, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας
οδηγού Γ’, δύο (2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας µηχανοτεχνίτη, τέσσερις
(4) εργαζόµενοι ειδικότητας διοικητικών-οικονοµικών, ένας (1)
εργαζόµενος ειδικότητας σχεδιαστή, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας ηλεκτρολόγου εργοδηγού και ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο αριθµός των παραπάνω εργαζοµένων ανά κατηγορία ΥΕ και
ΔΕ καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΕΚΒΑΑ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο επιλέγει,
για να παραµείνουν στην υπηρεσία, όσους έχουν την πιο µακρά
προϋπηρεσία στις παραπάνω ειδικότητες.
Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εκδίδεται µέχρι τις
20.1.2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπάνω εξαίρεση.
12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την
1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι τη συµπλήρωση χρονικού διαστήµατος
έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας πράξης σύµφωνα
µε τους όρους των συµβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα
Ι της υπ’ αριθµ. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β’1566),
θεωρούνται νόµιµες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώσεις επί
του συµβατικού ανταλλάγµατος του έτους 2009 ως εξής: Για το
χρονικό διάστηµα από 1.1.2010 έως 30.6.2010 τις εκπτώσεις που
αναφέρονται στα υπ’αριθµ. 453 και 454/3.2.2011 πρακτικά γνωµοδοτήσεως του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σε σχέση µε
το αντίστοιχο συµβατικό αντάλλαγµα του έτους 2009.
β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωµοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ’ του ν. 3086/2002
και παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συµπεριλαµβανοµένων τόκων υπερηµερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωµα. Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρµόδιος για την
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. να προβεί σε κάθε ενέργεια που
απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την καταβολή των
σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή ή απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων για τη µεταφορά, διάθεση, αύξηση και
δέσµευση πιστώσεων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδοσης των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α’
179), µετά τις λέξεις «του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής», τίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.».
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου
Εσωτερικών
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών,
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οφειλές δήµων στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία,
µετά των κάθε είδους προστίµων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής τους, συµψηφίζονται µε τα συνολικά προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α’ 53) έσοδα εκάστου,
κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος
και το είδος των οφειλών κάθε δήµου, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, οφειλές ύψους µικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συµψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται σε πρόστιµα ή
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για χρονική περίοδο µεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ του παρόντος νόµου. Το τµήµα
των εσόδων που αποµένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει
να αποδοθεί στους δήµους, µπορεί να συµψηφίζεται και στο µέλλον µε παρόµοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν το
ύψος των εσόδων, συµψηφίζονται µε αυτά στο σύνολό τους και
το τµήµα των οφειλών που συµψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιµα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
Στις ανωτέρω οφειλές συµπεριλαµβάνονται και όσες έχουν
υπαχθεί σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής, µετά των προβλεπόµενων ευεργετηµάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των
δήµων που προέρχονται από τα νοµικά τους πρόσωπα, δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί επίσης να συµψηφιστούν οφειλές
για τις οποίες εκκρεµεί προσφυγή ή έφεση στα αρµόδια δικαστήρια, ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησής τους, κατόπιν
προηγούµενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφεροµένων από
το ένδικο βοήθηµα ή από το δικαίωµα άσκησης αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία
ως προς τη διαδικασία του συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, των δήµων και των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Δήµοι και περιφέρειες, που έχουν προβεί, έπειτα από απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου τους, σε διακανονισµό των ληξιπροθέσµων οφειλών τους προς ιδιώτες,
εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισµό τους, µόνο το µέρος της
διακανονισθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισµός και όχι το σύνολό της.
3. Το άρθρο 275 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των
νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του
Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσµού, εξαιρουµένων των σχολικών
επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις 1 έως
3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.».
4. H διάρκεια του Προγράµµατος «Θησέας» παρατείνεται ως
την 31η Δεκεµβρίου 2012.
5. Η περίπτωση ε’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011
(Α’ 215) καταργείται. Η οριζόµενη στην παρ. 6 του άρθρου 267
του ν. 3852/2010 προθεσµία παρατείνεται έως τις 30.9.2012. Η
ίδια προθεσµία ισχύει και για τις περιφέρειες.
6. α. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, υλοποιείται µε την Πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ’ οίκον
υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών
ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
για την Προγραµµατική περίοδο 2007-2013» σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (Β’ 17) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, συνεχίζεται έως την 30.6.2012.
β. Για τη συνέχιση του προγράµµατος παρατείνονται οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ
και νοµικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την 30.6.2012. Οι παραπάνω
συµβάσεις σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου
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χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.
2190/1994.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
ποσό µέχρι τριάντα πέντε εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µε σκοπό
τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος της υποπαραγράφου α’
της παρούσης παραγράφου ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.
7. Οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο
70 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνονται έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.
Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεµάτων και του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90,
ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 18 του
ν. 4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης
η οποία εφαρµόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις
αυτές, ο τρόπος της αµοιβής του αναδόχου, που µπορεί να συνδέεται και µε το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α’66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’
31) και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο
διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η Μαρτίου
2012. Για τις πιο πάνω µετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2012 και µετά έχουν εφαρµογή αποκλειστικά οι διατάξεις
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε µε το
ν. 2238/1994 (Α’151) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την
πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής
απόκτησής τους, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν
οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η
Απριλίου 2012 και µετά.».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του
Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.
σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία τρίτης κατηγορίας
του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η
Απριλίου 2012 και µετά.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και
την 31η Μαρτίου 2012.».
6. Η προθεσµία που παρέχεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνεται έως τις 30 Δεκεµβρίου 2011.
7. Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιητικό της
παραγράφου 1 απαιτείται για συµβολαιογραφικά έγγραφα που
καταρτίζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2013.».
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8. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), όπως
αυτή ισχύει σήµερα, παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2012
για τις περιπτώσεις γ’, δ’, ε’ της παραγράφου 1 και γ’ και δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998.
9. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3845/2010 (Α’ 65), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), αντί της ηµεροµηνίας
«1.1.2012» τίθεται η ηµεροµηνία «1.1.2013».
10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24.7.2011, διεθνών νοµικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary
Gottlieb Steen and Hamilton LLP» και υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου από την εταιρεία «Lazard Freres SAS», προς
τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως οι υπηρεσίες
αυτές εξειδικεύονται στην υπ’ αριθµ. 2/71421/0023/31.10.2011
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Α’ 2454) και
µε δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί µε την ίδια ως άνω απόφαση.
Οµοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 1.1.2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing Agents) από τις
Τράπεζες «Deutsche Bank AG» και «Hongkong and Shanghai
Banking Corporation (HSBC)», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., που περιλαµβάνεται στο υπ’ αριθµ.
190/22.12.2011 πρακτικό συνεδριάσεώς του και µε δαπάνη,
όπως αυτή έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νοµικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες περιλαµβάνεται, εκτός
από τη νοµική και τεχνική υποστήριξη για την πραγµατοποίηση
των από 21.7.2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για το
Ευρώ, και η νοµική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. επί κάθε θέµατος σχετικού µε την πραγµατοποίηση των κατά την 26η Οκτωβρίου 2011 αποφάσεων της
Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε
τυχόν µεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011, τελευταίο εδάφιο
ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραµµατεία Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων, µπορεί µετά από αίτηµα του Ταµείου,
οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύµβαση να υπογράφεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3049/2002, από τη
Δ.Ε.A.Α. για λογαριασµό του Ταµείου, το οποίο από την υπογραφή της συµβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώµατα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις
αυτής.».
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1.α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.
4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται µέχρι την 28.2.2012.
β. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις
υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις παρατείνεται µέχρι τις
31.1.2012.
γ. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 για όλες τις
υποβαλλόµενες µετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας µήνας
από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόµενες, από 1.12.2011
µέχρι 28.2.2012, αιτήσεις η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται µέχρι την 30.5.2012.
δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις 30.11.2011
και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νοµίµως
υποβληθέντα.
2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο β’ της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.
3943/2011 παρατείνεται µέχρι το τέλος του 2012.
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β. Το στοιχείο ε’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.
3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται µετά
από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν
µέχρι 20.12.2012.».
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/ 2010 και
της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για
αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι και 31.12.2012.».
3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του ν.
4001/2011 (Α’ 179), όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του
ν. 3848/2010, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».
2. Η θητεία των διορισµένων µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) που έχουν συγκροτηθεί σύµφωνα
µε τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου
47 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) παρατείνεται µέχρι την 31.12.2012.
3. α. Στο άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
αα) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «Από
31.12.2011» αντικαθίσταται ως εξής: «Την 31.3.2012».
ββ) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 προστίθεται η φράση «Από την 1.1.2012». Ύστερα από τα δύο πρώτα
εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώµη των υπηρεσιακών
συµβουλίων κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, το µεταφερόµενο προσωπικό µπορεί να αποσπάται στον Ο.Ε.Δ.Β. έως
την κατάργηση του Οργανισµού.»
γγ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη µεταφορά σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 έως τη δηµοσίευση της απόφασης οριστικής µεταφοράς και την πράξη
ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται µε τις
διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον
φορέα στον οποίο µεταφέρεται.»
δδ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα:
«, µε εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από την κατάργηση
του Ο.Ε.Δ.Β. και έως την οριστική µεταφορά του υπηρετεί στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων.»
εε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται
από τη χρονολογία «2012».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3966/2011, η ηµεροµηνία
«31.12.2011» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.3.2012».
3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 (Α’49)
παρατείνεται από τη λήξη της κατά την 31.12.2011, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3879/2010 (Α’21), έως
την 31.12.2013.
4. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν. 4024/2011 (Α’ 226) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής
σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Β’ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010, διατηρούν το δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων
αυτών, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση
του ν. 4024/2011, ανεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου
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νόµου.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ »
Άρθρο τρίτο
1. Οι δύο τελευταίες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 της
από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών,
Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται µε το
άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου, αναριθµούνται σε 4 και 5.
2. Στο εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (Α’ 314) µε την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
(Α’ 268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο
του παρόντος νόµου, µετά τις λέξεις «αορίστου χρόνου» προστίθενται οι λέξεις «και µε σχέση έµµισθης εντολής».
Άρθρο τέταρτο
Η παράγραφος 10 του άρθρου 80 ν. 3996/2011 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Στους ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι εξετάζουν
ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µόνιµοι ή µε σύµβαση ορισµένου
ή αορίστου χρόνου ή µη συµβεβληµένοι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι παραβιάζουν τους κανονισµούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
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ανεξάρτητα αν παραπέµπονται στα αρµόδια πειθαρχικά όργανα,
για παραβάσεις σχετικά µε: α) υπερσυνταγογράφηση, προκλητή
ζήτηση φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, β) κατευθυνόµενη
συνταγογράφηση, γ) υπερβολική ή κατευθυνόµενη διενέργεια
παρακλινικών εξετάσεων, δ) άρνηση εξυπηρέτησης ασφαλισµένων, ε) λήψη αµοιβής πέραν της νόµιµης και στ) παραβίαση των
διατάξεων του π.δ. 121/2008 όπως ισχύει, επιβάλλεται µε απόφαση του προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η αφαίρεση του δικαιώµατος της, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, συνταγογράφησης για
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) έτη. Η απόφαση του Προέδρου
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει να ισχύει µε την πάροδο του ενός έτους ή
µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης από το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Η παραπάνω απόφαση του προέδρου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται, αφού προηγηθεί κλήση του ιατρού για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες εξηγήσεις θα κατατίθενται
εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης
της σχετικής κλήσης. Η παρούσα διάταξη καταλαµβάνει και τις
εκκρεµείς υποθέσεις και έχει ανάλογη εφαρµογή σε όλους τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.»
Άρθρο πέµπτο
1. To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι
του ενός, αρµόδιος είναι ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του τέλους πραγµατοποιείται στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το µεγαλύτερο
ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο όνοµα ενός οποιουδήποτε
εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους
αναλογεί.»
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως η
υποπερίπτωση αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από
16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται
µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, προστίθενται, από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, οι λέξεις:
«,καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων και
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, τα οποία διαθέτουν
ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί
µε το σύστηµα των κλειδιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
337/2000 (Α’ 281), όπως ισχύει.»
3. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον, κατά το προηγούµενο
έτος του έτους επιβολής του τέλους, τα τέκνα που ορίζονται στις
προαναφερόµενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α’ 151), και το οικογενειακό εισόδηµα
δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».
4.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011, µετά τις λέξεις «ο οποίος προβαίνει» προστίθενται οι λέξεις «, ύστερα από εντολή του Υπουργείου Οικονοµικών,».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του
ν. 4021/2011, όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο πρώτο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του
παρόντος νόµου, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4021/2011, ως εξής:
«Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την παρέλευση τεσσάρων
(4) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης πληρωµής της πρώτης
δόσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αφού δηλωθούν σε αυτούς τα στοιχεία
του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποστέλλουν κατάσταση στη Γ.Γ.Π.Σ. και µέσω αυτής βεβαιώνεται το οφειλόµενο
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τέλος και οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. µεριµνούν για την είσπραξη του τέλους αυτού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
γ. Το προοίµιο του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11
του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος, εξετάζει αν:».
5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 9 του
άρθρου 2 της από 16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις διαπιστώσεις του ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει
πράξη, θετική ή απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και, εφόσον η πράξη είναι θετική, εισηγείται στο Υπουργείο Οικονοµικών την αναστολή διακοπής του ηλεκτρικού
ρεύµατος.»
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου
2 της από 16.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που
κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, µετά από
τις λέξεις «µπορεί, εκτός από την» προστίθενται οι λέξεις «εισήγηση για».
6. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011 προστίθεται παράγραφος
15 ως εξής:
«15. Κατά της απόφασης του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., που
ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους, µπορεί να ασκηθεί
ένσταση µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση
αυτής στον αιτούντα, η οποία εξετάζεται από τριµελή επιτροπή
που συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών, στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος Προϊστάµενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και ως µέλη αυτής δύο (2) υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονοµικών. Τα µέλη της επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρµοδιότητες αυτής και κάθε άλλο θέµα σχετικό καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.
4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν για
αποφάσεις που αφορούν υπερωριακή εργασία έτους 2011.»
8. Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως η περίπτωση αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του άρθρου δεύτερου
του παρόντος νόµου αντί των λέξεων «έχει δε εκδοθεί η σχετική
διαπιστωτική πράξη» τίθενται, από τότε που ίσχυσε η από
31.12.2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, οι λέξεις «έχει δε
υποβληθεί η σχετική αίτηση».
9.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, µετά τις λέξεις «ρυθµίζονται και καταβάλλονται» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον δεν
υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για
φυσικά πρόσωπα και τις εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ
όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, αντί των λέξεων «Στην περίπτωση αυτή» τίθενται οι λέξεις «Στις περιπτώσεις δδ’, εε’ και
στστ’».
γ. Η περίπτωση ββ’της υποπαραγράφου στ’της παραγράφου
8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή,
εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.»
δ. Η υποπαράγραφος η’ της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του
ν. 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσµίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β’ της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της
αίτησης του οφειλέτη και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα
εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.
4038/2012 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρµογή των προηγούµενων
διατάξεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η καταβολή των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ασφαλιστικών οφειλών σε περισσότερες από είκοσι τέσσερις
(24) δόσεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα
απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναµία τους για
πληρωµή σε συντοµότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
10.α. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω Πράξη, ως
εξής:
«α. Με τη δηµοσίευση της παρούσας Πράξης, το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», το οποίο καταργήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 61 του
ν. 4002/2011 (Α’ 18), αναβιώνει και συγχωνεύεται στην «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.», αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011.»
β. Η υποπαράγραφος β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της
από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος, αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε η ως άνω Πράξη, ως εξής:
«β. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.» καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των
υποχρεώσεων και απαιτήσεων του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα».»
11.α. Η 20ή Διεύθυνση Προϋπολογισµού και η 39η Διεύθυνση
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους ενοποιούνται σε νέα Διεύθυνση µε την ονοµασία «Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης» µε αρµοδιότητες,
τις αρµοδιότητες που ασκούν µέχρι σήµερα οι συγχωνευόµενες
ως άνω Διευθύνσεις.
β. Στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συστήνεται Διεύθυνση µε την ονοµασία «Διεύθυνση Προγραµµατισµού,
Δηµοσιονοµικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας» και αρµοδιότητες
την κατάρτιση και παρακολούθηση του Δηµοσιονοµικού Προγραµµατισµού των µεσοπρόθεσµων σχεδίων δηµοσιονοµικής
στρατηγικής, τη συνεχή παρακολούθηση και συγκέντρωση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισµού όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τη συγκέντρωση, παρακολούθηση, κατάρτιση
και διαβίβαση στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. στατιστικών στοιχείων αρµοδιότητας Γ.Λ.Κ., τη δηµιουργία και συνεχή επικαιροποίηση κώδικα λεπτοµερών µεθοδολογικών κανόνων για όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, για τον τρόπο κατάρτισης, συγκέντρωσης
και διασταύρωσης των δηµοσιονοµικών στοιχείων. Η Διεύθυνση
Προγραµµατισµού, Δηµοσιονοµικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας διαρθρώνεται στα τµήµατα Δηµοσιονοµικού Προγραµµατισµού, Δηµοσιονοµικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας και
Εφαρµογής Δηµοσιονοµικών Κανόνων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται αναλυτικά οι ασκούµενες από τις Διευθύνσεις της
παρούσας παραγράφου αρµοδιότητες, µπορεί να ανακαθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων σε Τµήµατα, εξειδικεύονται
αναλυτικά και κατανέµονται µεταξύ αυτών οι αρµοδιότητες των
Διευθύνσεων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
δ. Η, κατά το άρθρο 50 του ν. 3871/2010, συσταθείσα Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης καταργείται.
Άρθρο έκτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. “
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζη-
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τηθείσα εξουσιοδότηση.
Εισερχόµεθα τώρα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Μόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 9-2-2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΛΑΟΣ, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ενηµερώνει ότι αναφορικά µε τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.», ορίζεται ως ειδικός
αγορητής ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ανατολάκης µόλις εισερχόµενος στην Αίθουσα και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο
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Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
Επίσης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ο κ.
Αλέξης Τσίπρας Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ενηµερώνει ότι κατά τη
συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού ορίζει ως ειδικό αγορητή το
Βουλευτή κ. Αναστάσιο Κουράκη, Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης για να κάνει ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κύριε Πρόεδρε, αποσύρονται τα άρθρα 21 και 22 και
κατατίθενται µία σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις και προσθήκες. Είναι αυτές που έχουµε συµφωνήσει στην επιτροπή και
υπήρχε οµοφωνία απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να κατατεθούν οι τροποποιήσεις και να διανεµηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Καλώς.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Γεώργιος Νικητιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Σάββας Εµινίδης, Βουλευτής Καβάλας, για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπούµε στο νοµοσχέδιο, να κάνω ένα σχόλιο για
όσα έγιναν τις τελευταίες ηµέρες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µπορεί να µην ζήσαµε τα αποτελέσµατα
που θα είχε ένα καταστροφικό «όχι» την περασµένη Κυριακή και
να µη ζούµε σήµερα το χάος και τον πανικό σε όλη την Ελλάδα,
αλλά τώρα τα µάτια όλων είναι στραµµένα στην επόµενη µέρα.
Η µεγάλη ευθύνη τόσο αυτής όσο και της επόµενης κυβέρνησης
είναι να επαναφέρουν τη χαµένη ελπίδα και αισιοδοξία και αυτό
θα γίνει µόνο µέσα από µια αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική
µε άµεση εφαρµογή, αλλά και γρήγορα αποτελέσµατα. Και
επειδή χρωστούµε πιστεύω µία απάντηση ιδιαίτερα στον Αρχηγό
του ΣΥΡΙΖΑ που µιλάει για κουκουλοφόρους και ιδιαίτερα µε
τους κουκουλοφόρους µε γραβάτα, χωρίς να φορώ γραβάτα του
λέω ότι µέσα στη Βουλή όλοι υπερασπιζόµαστε τις απόψεις µας
µε τα πρόσωπά µας φανερά και µε πλήρη επίγνωση όλων των
ευθυνών µας, αυτές τις ευθύνες που αρνείται πεισµατικά να αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρχηγός του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι η χρονική συγκυρία
που έρχεται αυτό το αθλητικό νοµοσχέδιο στη Βουλή, εν µέσω
αποφάσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, που κρίνουν το
παρόν και το µέλλον της πατρίδας µας µπορεί να υποβαθµίσει
τη σηµαντικότητα και σπουδαιότητα του, αλλά δεν παύει να είναι
και ένα νοµοσχέδιο που αναµένει εδώ και πολύ καιρό ολόκληρη
η φίλαθλη Ελλάδα. Ιδιαίτερα, είναι ένα νοµοσχέδιο µε φιλοδοξίες, ρεαλιστικό, µε επίκεντρο την προσπάθεια αντιµετώπισης
χρόνιων παθογενειών στο χώρο του αθλητισµού, όπως η βία, το
ντόπινγκ µέσα και έξω από τα γήπεδα, οι προσυνεννοηµένοι
αγώνες και γενικότερα η διαφθορά που υπάρχει στον αθλητισµό.
Εκτός από τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται για να αντιµετωπισθούν αυτά τα προβλήµατα, εισάγονται παράλληλα διατάξεις που ρυθµίζουν µια σειρά από ζητήµατα που άπτονται του
αθλητισµού, του πολιτισµού και του τουρισµού. Οφείλουµε να
αναγνωρίσουµε στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή
δέχτηκε πάρα πολλές προτάσεις, τις έκανε αποδεκτές και πλέον
πιστεύω ότι µε την ίδια τακτική θα προχωρήσουµε και στην Ολοµέλεια, ώστε να βελτιώσουµε το νοµοσχέδιο σε σχέση µε το αρχικό και να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση τόσο στη
Βουλή όσο και µε τους αθλητικούς φορείς, ώστε να πάµε από
αύριο σε κάτι καινούργιο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει η διάθεση
και το περιθώριο για ακόµα περισσότερες βελτιώσεις. Έχουν κατατεθεί και αρκετές τροπολογίες, οι οποίες αφορούν πολλά θέµατα. Βέβαια, δεν είναι του παρόντος, θα τις δούµε και την
αυριανή ηµέρα. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι θα δείτε θετικά και
θα αποδεχθείτε αρκετά ζητήµατα, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε λύσεις.
Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναβαθµίζονται, ανασυγκροτούνται
και ενισχύονται οι αρµοδιότητες των οργάνων της πολιτείας για
τον αθλητισµό, για το σχεδιασµό και την αντιµετώπιση της βίας.
Το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού µε την επανασύστασή του µετατρέπεται στο κατάλληλο γνωµοδοτικό όργανο
της πολιτείας για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον αθλητισµό. Σε επίπεδο περιφέρειας συνιστώνται Περιφερειακά Συµβούλια Αθλητισµού, τα οποία θα καταρτίζουν και θα παρακολουθούν
τα προγράµµατα του αθλητικού σχεδιασµού για την περιφέρεια
ανά τετραετία.
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας αναβαθµίζεται
από ένα απλό όργανο, όπου µετέχουν εκπρόσωποι των οµοσπονδιών, σε επίσηµο όργανο εισήγησης στην πολιτεία των κατάλληλων πολιτικών για την αντιµετώπιση της βίας αλλά και της
παρακολούθησης και εφαρµογής των αποτελεσµάτων των
νόµων για την καταπολέµηση της βίας.
Οι ισχύουσες διατάξεις για την αντιµετώπιση της βίας ειδικά
στα γήπεδα ή και µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις αυστηροποι-
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ούνται. Σε σοβαρές περιπτώσεις εγκληµάτων η ποινή δεν αναστέλλεται και δεν µετατρέπεται σε χρηµατική. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το δικαστήριο κατ’ εξαίρεση να µετατρέψει την
επιβληθείσα ποινή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.
Για την πρόληψη και αποτροπή επεισοδίων ο Υπουργός Πολιτισµού, µετά από εισήγηση της ΔΕΑΒ και της ΕΛΑΣ, θα µπορεί
να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, όπως είναι η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων ή η απαγόρευση µετακίνησης οπαδών, η αναβολή ή η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής µιας αθλητικής
εκδήλωσης, µετά από γνώµη της διοργανώτριας αρχής.
Επαναφέρεται η υποχρέωση εφαρµογής του ηλεκτρονικού
ονοµαστικού εισιτηρίου και του ηλεκτρονικού συστήµατος εποπτείας, για την εφαρµογή των οποίων προβλέπεται και έκδοση
προεδρικού διατάγµατος, το οποίο ελπίζω να βγει σύντοµα, γιατί
εκτός από τη συµβολή στην καταπολέµηση της βίας υπάρχει και
το θέµα αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής.
Να πω εδώ, για να γίνει αντιληπτό πόσο µας κοστίζει η βία στη
γήπεδα, ότι µόνο πέρυσι διατέθηκαν εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες
αστυνοµικοί σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε αθλητικές
συναντήσεις, µε συνολικό κόστος 12.673.000 ευρώ.
Για τη διενέργεια οργανωµένων µετακινήσεων, λοιπόν, καθορίζονται στο νοµοσχέδιο οι όροι και οι προϋποθέσεις και προσδιορίζονται ποινικές ευθύνες για την παραβίασή τους. Σε
περίπτωση επεισοδίων σε οργανωµένη µετακίνηση απαγορεύονται στην οµάδα των οπαδών που τα προκάλεσε οι οπαδικές µετακινήσεις για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου ή, αν
βρισκόµαστε στο τέλος, και για τους πέντε πρώτους εκτός έδρας
αγώνες της επόµενης αγωνιστικής περιόδου.
Μια µεγάλη τοµή του νοµοσχεδίου είναι το ότι θέτει επιτέλους
προ των ευθυνών τους τις διοργανώτριες αρχές και τις ίδιες τις
οµάδες. Οι οµάδες, λοιπόν, υποχρεούνται να ασκούν µε εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες φίλων και ευθύνονται εξ ολοκλήρου για πράξεις βίας κατά προσώπων και
πραγµάτων που τελούν µέλη των λεσχών, κατά τις οργανωµένες
µετακινήσεις τους πριν και κατά τη διάρκεια αλλά και µετά τη
λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων.
Για την ασφάλεια των αθλητικών εκδηλώσεων οι οµάδες που
αγωνίζονται σε εθνικά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου και µπάσκετ
αλλά και βόλεϊ υποχρεώνονται να προσλάβουν πιστοποιηµένες
ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κι όχι µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα που τα βαφτίζουν «προσωπικό ασφάλειας», όπως γίνεται σήµερα.
Οι διοργανώτριες αρχές και οι οµάδες θα µπορούν να απαγορεύσουν αιτιολογηµένα την είσοδο στο γήπεδο προσώπων, που
κατά την κρίση τους, είναι ύποπτα για δηµιουργία επεισοδίων ή
αρνούνται σωµατική έρευνα από το προσωπικό ασφαλείας ή βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.
Οι λέσχες φιλάθλων, λοιπόν, οφείλουν να εναρµονίσουν το καταστατικό και τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τους κανόνες του
νέου νόµου µέχρι τον επόµενο Σεπτέµβριο κι όχι µε την ψήφιση
του νόµου, όπως προβλεπόταν αρχικά. Όσοι δεν το κάνουν τότε
θα σφραγιστούν.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ο σηµερινός οργανισµός του ΕΣΚΑΝ, που προβλέπεται για το ντόπινγκ, µετονοµάζεται σε Εθνικό Οργανισµό Καταπολέµησης του Ντόπινγκ και
λαµβάνει πλέον νοµική µορφή ιδιωτικού δικαίου, ώστε να επιτελεί
το έργο του µε τη µέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα.
Για την αντιµετώπιση και την τιµωρία της µάστιγας του ντόπινγκ προβλέπονται αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, ιδιαίτερα
για τους γιατρούς, τους προπονητές, αλλά και τους φυσιοθεραπευτές.
Μετά και την αποκάλυψη του µεγαλύτερου σκανδάλου στο
ελληνικό ποδόσφαιρο των στηµένων αγώνων, η αλλαγή της υφιστάµενης νοµοθεσίας του ν. 2725 1999 για τους προσυνεννοηµένους αγώνες και η προσαρµογή της στη σύγχρονη
πραγµατικότητα είναι επιβεβληµένη. Το στοίχηµα έχει διαβρώσει, όχι µόνο το ελληνικό, αλλά και τον παγκόσµιο αθλητισµό και
ειδικά το ποδόσφαιρο.
Με το νοµοσχέδιο αυτό αυστηροποιούνται οι ποινές και ειδικά
αν πρόκειται για αγώνες που περιλαµβάνονται σε στοιχηµατικές
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διοργανώσεις και του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνονται λοιπές διατάξεις για θέµατα αθλητισµού. Εδώ έγινε πολύ κουβέντα στην επιτροπή για
το άρθρο 21. Ήδη, απ‘ ότι φαίνεται, η πρότασή µας ήταν για απόσυρση. Ο Υπουργός προηγούµενα έδωσε την αλλαγή. Άρα, αποσύρονται τα δύο άρθρα µαζί µε το ήδη προηγούµενο άρθρο 21
που αφορούσε τα διοικητικά συµβούλια των οµοσπονδιών, όπου
είχε αφαιρεθεί από την επιτροπή.
Από τις υπόλοιπες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού θα σταθώ
σε αυτές που αναφέρονται στη διαφάνεια και την απόκτηση και
κατοχή µετοχών, ενώ για τις υπόλοιπες θα µιλήσω αύριο στα
άρθρα.
Οι όροι, λοιπόν, και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και κατοχή µετοχών και την άσκηση διοίκησης σε αθλητικές ανώνυµες
εταιρείες γίνονται ακόµη πιο αυστηροί και επεκτείνονται σε
όσους κατέχουν ποσοστό άνω του 2% του µετοχικού κεφαλαίου
και όχι του 10% που ισχύει σήµερα. Ενισχύεται, λοιπόν, η διαφάνεια σε περιπτώσεις απόκτησης µετοχών από εταιρείες, καθώς
και ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Τα κενά και οι ελλείψεις των νόµων είχαν ως επακόλουθο την εµπλοκή ανθρώπων από τον επαγγελµατικό αθλητισµό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Ως
αποτέλεσµα είχαµε, δυστυχώς, να τιµωρούνται οµάδες και οι φίλαθλοί τους, που δεν είχαν καµµία απολύτως ευθύνη, αφού η νοµοθεσία δεν τους προστάτευε. Έτσι, φτάσαµε στα γεγονότα πριν
κάποιους µήνες µε όλα τα επακόλουθα.
Τέλος, ως προς το αθλητικό µέρος του νοµοσχεδίου, επιτρέπεται σε φυσικά πρόσωπα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η
δυνατότητα απόκτησης µετοχών µε προϋποθέσεις, όµως, που
πιστοποιούν την αξιοπιστία αυτών των προσώπων, τη νοµιµότητά
τους, και ιδιαιτέρα τη νοµιµότητα προέλευσης των χρηµάτων
τους και περιορίζεται η δυνατότητα συγχώνευσης µεταξύ αθλητικών σωµατείων ή τµηµάτων, µόνο εφόσον πλέον εδρεύουν
εντός της ίδιας περιφέρειας. Θα υπάρχει ρητή συναίνεση των
ιδρυτικών σωµατείων των οµάδων για να γίνει η όποια συγχώνευση. Αυτό θα λύσει, πράγµατι, πολλά προβλήµατα, γιατί είχαµε
ήδη το καλοκαίρι και στην Καβάλα κάτι τέτοιο.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε µια σειρά από επιµέρους
ζητήµατα του πολιτισµού και τουρισµού. Λόγω χρόνου θα αναφέρω τα πιο σηµαντικά. Αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες και το
προσωπικό των γραφείων του ΕΟΤ του εξωτερικού και ρυθµίζονται προβλήµατα χρηµατοδότησής τους. Θεσπίζονται διαδικασίες
συνεργασίας του ΕΟΤ µε την τουριστική βιοµηχανία και για την
προώθηση και προβολή του εθνικού τουριστικού προϊόντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Παραχωρούνται, λοιπόν, χωρίς αντάλλαγµα –και αυτό είναι
πολύ σηµαντικό σε αυτό το νοµοσχέδιο- στους δήµους περισσότερα από ογδόντα ακίνητα ιδιοκτησίας του ΕΟΤ, για να αξιοποιήσουν αυτά τα ακίνητα οι ίδιες οι κοινωνίες και αυτό το ζητάει,
πραγµατικά, η τοπική κοινωνία.
Εδώ πρέπει να πούµε ότι και ο Υπουργός δέχτηκε να πάµε αντί
στις περιφέρειες απ’ ευθείας στους δήµους. Έτσι, λοιπόν, λύνεται ένα πολύ µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα.
Παρατείνονται, επίσης, µέχρι 31-12-2012 οι προθεσµίες για την
προµήθεια ειδικού σήµατος λειτουργίας µονάδων και κέντρων
ιαµατικής θεραπείας. Εδώ δεχτήκαµε και την εταιρεία των ιαµατικών λουτρών, έγινε και προσθήκη στη δεύτερη ανάγνωση και
προβλέπεται πλέον αυτό που ζητούσε δεκαετίες η τοπική αυτοδιοίκηση, η παράταση κατά σαράντα έτη των διοικητικών πράξεων ή συµβάσεων, µε τις οποίες παραχωρήθηκαν ή µισθώθηκαν
από το δηµόσιο, τον ΕΟΤ ή την ΕΤΑΔ οι ιαµατικές πηγές σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι, πλέον λύνεται ένα πολύ
µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα.
Πιστεύω ότι µε τη δέσµευση του Υπουργού το επόµενο διάστηµα θα έρθει νέο νοµοσχέδιο που θα λύσει ακόµη σηµαντικότερα ζητήµατα για αυτά τα θέµατα.
Το επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και έργα τέχνης θα έχει δικαίωµα πλέον
να συνάπτει συµβάσεις πενταετείς και όχι διετείς, όπως προβλε-
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πόταν µέχρι σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κλείσω µε µία διαπίστωση.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι το πρώτο που καλείται να ψηφίσει η
Βουλή χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία από κάποιο κόµµα. Αυτό για κάποιους είναι το τέλος µιας εποχής, αλλά
ταυτόχρονα και η αρχή µιας καινούργιας, όπου θα δοκιµαστούν
πολιτικοί σχηµατισµοί και πρόσωπα. Μιλώντας µε ποδοσφαιρικούς όρους, λοιπόν, τώρα θα φανεί ποιες οµάδες µπορούν να
µείνουν στη Super League, ποιες θα υποβιβαστούν στη Β’ Κατηγορία και ποιες θα πάνε απ’ ευθείας στα ερασιτεχνικά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί ποίου θέµατος;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θα ήθελα να κάνω µία παρέµβαση επί
όσων κατήγγειλε για το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Εµινίδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα. Ορίστε, έχετε
το λόγο, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής κ. Εµινίδης είτε από ελλιπή ενηµέρωση είτε από απολογητικό πάθος, προσπαθώντας να
αντιµετωπίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον ελληνικό λαό, λίγο-πολύ
επιχείρησε µε την έναρξη της συζήτησης να δηµιουργήσει εµπρηστικό κλίµα.
Θέλω, λοιπόν, να ενηµερώσω, κύριε Πρόεδρε -και να ενηµερώσω και το Σώµα- ότι πράγµατι σήµερα το πρωί ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας,
µίλησε σε εργαζόµενους στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας,
ο οποίος κλείνει και οι άνθρωποι αυτοί µένουν στο δρόµο. Δεν
είναι, όµως, µόνο αυτό.
Είναι ότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της εξέλιξης και µε τις αποφάσεις που πήρε η πλειοψηφία των εκατόν ενενήντα εννέα προχθές στη Βουλή, το κόστος θα είναι 350 εκατοµµύρια µονάχα για
τις εισφορές του ΙΚΑ που θα χαθούν και πάνω από εκατόν είκοσι
χιλιάδες οικογένειες που επιδοτούνται ως προς το ενοίκιό τους
θα βρεθούν έξω από τα σπίτια τους, γιατί δέκα χιλιάδες δανειολήπτες αποπληρώνουν το δάνειό τους, επειδή επιδοτούνται.
Και αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας στους Υπουργούς που άλλα λένε
και άλλα ψηφίζουν και δεν τολµούν να αντικρύσουν τον κόσµο
στα µάτια. Αναρωτήθηκε, καταγγέλλοντας αυτήν την αθλιότητα,
«από τους κουκουλοφόρους που έκαψαν τα ιστορικά κτήρια της
Αθήνας, αν θέλουν –που δεν θέλουν- θα µπορούσαν να µας σώσουν. Ποιος θα µας σώσει, όµως, από τους Υπουργούς που περιέγραψε πριν, τους κουκουλοφόρους µε τις γραβάτες, που
κάνουν ολοκαύτωµα την ελληνική κοινωνία µε τις αποφάσεις
τους;».
Αυτή είναι µία εύστοχη καταγγελία, ακριβώς γιατί αυτά τα
µέτρα λειτουργούν εµπρηστικά για την πραγµατικότητα της ελληνικής κοινωνίας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς. Δίνετε, λοιπόν,
µία ερµηνεία των δηλώσεων του Προέδρου σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οι Βουλευτές απαλλάσσονται, διότι
απλώς δεν διάβασαν αυτά που ψήφισαν και είναι γνωστό και το
έχουν δηλώσει!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς. Είναι φανερό
πάντως ότι δεν εννοεί τους Υπουργούς αυτολεξεί στην έννοια
«κουκουλοφόροι». Κάποια ευρεία ερµηνεία πρέπει να δούµε στον
όρο και πρέπει να εξηγήσει στους κυρίους Υπουργούς ο κ. Τσίπρας µε ποια έννοια τους αναφέρει ως κουκουλοφόρους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Λογοπαίγνιο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Λογοπαίγνιο. Ακριβώς!
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Εµινίδη,
έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα κάποιοι πραγµατικά παίζουν. Ούτε εµπρηστικές δηλώσεις έκανα προς το ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς το ΛΑΟΣ. Ίσα-ίσα! Άλλοι κάνουν εµπρηστικές
δηλώσεις! Άλλοι είναι αλλού και, δυστυχώς, δεν αντιλαµβάνονται
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την κρισιµότητα αυτής της κατάστασης που περνά η χώρα! Πρέπει να αναλογιστούµε όλοι την ευθύνη που έχουµε και µε το πρόσωπο καθαρό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Εµινίδη.
Ευχαριστώ πολύ.
Μετά από συνεννόηση, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αναστάσιος Κουράκης, συναινούντος του κ. Ιωαννίδη και των λοιπών
εισηγητών και ειδικών αγορητών, λόγω ειδικής εκπροσώπησης
που θα έχει για το ΣΥΡΙΖΑ σε εκδήλωση, θα πρέπει να λάβει το
λόγο τώρα.
Παρακαλείται, λοιπόν, ο κ. Κουράκης, ειδικός αγορητής του
ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Βουλής, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουράκη, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κ. Ιωαννίδη και τον κ. Γκιόκα που είχαν την
καλοσύνη να µου επιτρέψουν να προηγηθώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε
σήµερα, δεν είναι ένα σχέδιο νόµου που αφορά την ανάπτυξη
του αθλητισµού. Διανύουµε µία εποχή πρωτοφανούς υποβάθµισης του ερασιτεχνικού και µαζικού αθλητισµού από την Κυβέρνηση, η οποία φέρνει αυτό το σχέδιο νόµου, µε ρυθµίσεις
υποστήριξης στην πραγµατικότητα, του εµπορικού επαγγελµατικού αθλητισµού.
Επειδή αναφέρεται στη βία στα ελληνικά γήπεδα, εµείς θεωρούµε τη βία ως ένα µέρος της γενικότερης κοινωνικής βίας που
αναπτύσσεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Δίνουµε την πρέπουσα
έµφαση στα γενικότερα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά αίτια
που τροφοδοτούν αυτό το κοινωνικό φαινόµενο. Αναζητούµε τις
αιτίες των βίαιων γεγονότων στα ελληνικά γήπεδα, οι οποίες βρίσκονται στα προβλήµατα της ζωής των νέων ανθρώπων, δηλαδή
στην ανεργία, στην ανασφάλεια, στην αποξένωση και σε άλλα.
Θεωρούµε ότι µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, προσπαθείτε να βρείτε
τρόπους αντιµετώπισης της βίας, που προκαλούν δεκαεξάχρονα
παιδιά, στα οποία όµως, ποτέ δεν δώσατε τη δυνατότητα να
αθληθούν τα ίδια, ώστε να βιώσουν αυτό που αισθάνεται ένας
αθλητής, ακόµα και ένας επαγγελµατίας, ώστε να µπορούν να
σέβονται την προσπάθεια και του αντιπάλου.
Σήµερα, στα γήπεδα πηγαίνουν οι οργανωµένοι οπαδοί και µερικοί τελευταίοι ροµαντικοί, καθώς κυριαρχούν οι οργανωµένοι
σύνδεσµοι. Γιατί, άραγε, πρέπει να υπάρχουν οι σύνδεσµοι; Όταν
ένας φίλαθλος αγαπά την οµάδα, γιατί δεν µπορεί να εγγραφεί
κατευθείαν στον ερασιτεχνικό σύλλογο, αλλά πηγαίνει στον «παρασύλλογο»; Μήπως, γιατί κάποιοι δεν θέλουν τους αγνούς φιλάθλους στα κέντρα των αποφάσεων; Ένα θέµα, λοιπόν, για ’µας
είναι ο εκδηµοκρατισµός των ερασιτεχνικών συλλόγων, που
έχουν καταντήσει κλειστές λέσχες για απρόσιτους φιλάθλους.
Γνωρίζουµε ότι γίνεται πολύς λόγος για την αντιµετώπιση των
φαινοµένων βίας και για το αν θα έπρεπε η Αστυνοµία να είναι
δηµοτική, ιδιωτική ή δηµόσια. Αρκετή συζήτηση, λοιπόν, αναπτύσσεται για την ανάληψη της ευθύνης τής τήρησης της τάξης
µέσα στα γήπεδα, από τις ίδιες τις ΠΑΕ, µε ιδιωτικές εταιρείες
security. Έχουν διατυπωθεί και προτάσεις για σύσταση ειδικού
σώµατος της Αστυνοµίας για τα γήπεδα.
Ως ΣΥΡΙZA, είχαµε αποδεχθεί κατ’ αρχάς την υποχρέωση των
ΠΑΕ, να αναλάβουν το οικονοµικό σκέλος της απασχόλησης της
δηµόσιας Αστυνοµίας τις Κυριακές, στα γήπεδα.
Έτσι λοιπόν είµαστε υπέρ της καταβολής του 10% από τα
έσοδα των εισιτηρίων, στον κρατικό προϋπολογισµό ως αποζηµίωση. Εκτιµούµε ότι η παράδοση αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης
και καταστολής από την πολιτεία σε ιδιωτικούς φορείς, συνιστά
σοβαρό πολιτικό θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποδεχόµαστε
λογικές που θεωρούν τον κάθε φίλαθλο εν δυνάµει χούλιγκαν,
εποµένως καταγγέλλουµε τα ηλεκτρονικά συστήµατα, που µε
βάση δεδοµένων, φακελώνουν τους φιλάθλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6. Δεν αποδεχόµεθα τη λειτουργία τέτοιων συστηµάτων ενάντια στα ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. Ήδη
έχουµε καταψηφίσει το ν.3708/08, βάσει του οποίου, επιτράπηκε
η εγκατάσταση των καµερών και θεσµοθετήθηκε το ηλεκτρονικό
εισιτήριο. Η πρόσκαιρη πάταξη ενός φαινοµένου δεν είναι λύση,
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αν δεν δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις µη επανεµφάνισής του.
Εδώ θα µπορούσαµε να καταθέσουµε µία σειρά µέτρων, αλλά
προχωρώ σχολιάζοντας το λεγόµενο «αυτοδιοίκηση του ποδοσφαίρου». Ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς το αµφισβητούµε -έτσι όπως εφαρµόζεται τουλάχιστον και αποτελεί
ασπίδα των αυθαιρεσιών- θεωρώντας ότι αυτό δεν είναι υπεράνω
των νόµων και του Συντάγµατος της χώρας και δεν µπορεί να
είναι. Αµφισβητούµε το σηµερινό µοντέλο επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και προκρίνουµε τα µοντέλα συµµετοχικής και λαϊκής
βάσης, που βλέπουµε να εφαρµόζονται µε επιτυχία σε άλλες
χώρες και µάλιστα στο πιο ψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
Στις συνθήκες της κρίσης όπου όλες οι ελληνικές οµάδες αντιµετωπίζουν αδυναµία βιωσιµότητας, η πρόταση µας µπορεί να
αποτελέσει σωτηρία για ιστορικές οµάδες, για ανάδειξη νέων
µορφών συλλογικοτήτων στον αθλητισµό και αφετηρία και απεµπλοκή τους από τα σηµερινά δεσµά της εµπορευµατοποίησης.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία γύρω από
το ζήτηµα της απλής αναλογικής. Γνωρίζουµε ότι οι ελληνικές
αθλητικές οµοσπονδίες χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό για τη λειτουργία τους, µε σκοπό την ανάπτυξη του
αγωνιστικού και σωµατειακού. Κατά την άποψή µας -και όχι µόνο
δική µας- επιβάλλεται να υπάρχουν συνθήκες διαφάνειας και δυνατότητας ελέγχου της χρηστής διοίκησης.
Όµως το γεγονός ότι στις περισσότερες από αυτές, µέσω
πλειοψηφικών εκλογικών συστηµάτων δηµιουργούνται στεγανά
και ένα πελατειακό σύστηµα που αποκλείει καλούς ανθρώπους
του αθλητισµού από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και ελέγχου,
έχει δηµιουργήσει εδώ και δεκαετίες, συνθήκες αδιαφάνειας και
προσωποπαγή συστήµατα εξουσίας στις διοικήσεις, µε αποτέλεσµα συνολικά, το αθλητικό οικοδόµηµα να µην έχει καµµία δυνατότητα ανανέωσης των δηµιουργικών του δυνάµεων.
Γι’ αυτό η δική µας τροπολογία είναι ότι για την εκλογή διοικητικού συµβουλίου και προέδρου, ισχύει το σύστηµα της απλής
αναλογικής και κανένα µέλος προεδρείου εθνικής αθλητικής
οµοσπονδίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόµενες θητείες, αρχής γενοµένης από τις εκλογές των αθλητικών οµοσπονδιών του 2012.
Επίσης λέµε ότι τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών µεταξύ δύο θητειών, να ανανεώνονται κατά 30%.
Θεωρούµε ότι η πρόταση για απλή αναλογική ήδη αγκαλιάζει
ως αντίληψη πάρα πολλούς από τους συναδέλφους στη Βουλή.
Νοµίζουµε ότι έχουµε την ιστορική ευκαιρία σήµερα να νοµοθετήσουµε αυτό το µέτρο, που στην πραγµατικότητα επιτρέπει
πολλές υγιείς δυνάµεις να συµµετέχουν στη διοίκηση. Εάν λάβουµε υπ’ όψιν το δεδοµένο ότι µπορεί να έχουµε εκλογές σε
δύο µήνες, θα έλεγα ότι είναι µία ιστορική ευκαιρία, καθώς υπάρχει συναίνεση από πάρα πολλούς Βουλευτές διαφόρων κοµµάτων, να προχωρήσουµε θαρραλέα σε ένα τέτοιο µέτρο.
Σχετικά µε τον τουρισµό, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ζήτηµα,
κύριε Υπουργέ, για το οποίο δεν έχω πάρει επαρκή απάντηση.
Είναι το πρόσφατο πόρισµα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης, που διενεργήθηκε κατόπιν δικής σας
εντολής και το οποίο είναι καταπέλτης για τη δράση του ΕΟΤ στη
διετία 2008-2009.
Το πόρισµα λοιπόν αυτό διαπιστώνει υπέρβαση των εγκεκριµένων πιστώσεων, µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση οφειλών, που
υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 7 εκατοµµύρια ευρώ, τµήµα δε
των δαπανών αυτών έχουν κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως
µη νόµιµες.
Πρέπει να επαναλάβω ότι το πόρισµα αυτό, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα από το καλοκαίρι του 2011, βρίσκεται στη Βουλή και
αναµένεται η συνέχεια της διαδικασίας, εκτός αν η συγκυβέρνηση των δύο πλέον, κοµµάτων επιβάλει το πάγωµα κάθε σχετικής ενέργειας, για να αποφευχθούν προβλήµατα και εντάσεις.
Νοµίζω ότι χρειάζεται µια επαρκής απάντηση και κυρίως η διαβεβαίωση ότι θα προχωρήσει η διαδικασία γύρω από το ζήτηµα
αυτής της κακοδιαχείρισης. Πρόκειται για ένα ζήτηµα εξαιρετικά
σηµαντικό, που αφορά τον πολιτισµό συνολικά και όχι µόνο το
εργασιακό µέλλον των εργαζοµένων. Αφορά τους συµβασιούχους στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.
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Όσον αφορά τώρα τους περιορισµούς στην εργασία των συµβασιούχων που έχει θεσπίσει το π.δ. 164/2004, νοµίζουµε ότι σήµερα στις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης και της υψηλής
ανεργίας, χιλιάδες εργαζόµενοι µε οικογένειες θα µείνουν χωρίς
δουλειά και καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δηµιουργεί τεράστιο
κοινωνικό πρόβληµα.
Όσον αφορά την προτεινόµενη ρύθµιση της παράτασης του
χρόνου εργασίας των εξειδικευµένων συµβασιούχων του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού από είκοσι τέσσερις σε εξήντα
µήνες -το οποίο σηµαίνει κατ’ αρχάς µια παραδοχή από πλευράς
του Υπουργείου ότι υπάρχει πρόβληµα- γίνεται, γιατί η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει ένα πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας, για την
αντιµετώπιση του οποίου δεν επαρκεί το µόνιµο και αορίστου
χρόνου προσωπικό, µε αποτέλεσµα, όπως γνωρίζουµε όλοι, να
καταφεύγει κάθε χρόνο στην πρόσληψη µεγάλου αριθµού συµβασιούχων.
Ωστόσο το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού αντί να προχωρήσει στην πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, µείωσε και το
υφιστάµενο µόνιµο προσωπικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας µε
την εφεδρεία και το προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς και µελετά
την περαιτέρω συρρίκνωσή του µέσω της συγχώνευσης των υπηρεσιών.
Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια κατάφωρα
παράλογη πρακτική, που αποδεικνύει ότι στόχος δεν είναι ο
εξορθολογισµός του κράτους, αλλά η χωρίς κανένα σχεδιασµό
συρρίκνωση των δοµών και των παροχών του αποκλειστικά για
δηµοσιονοµικούς λόγους.
Νοµίζουµε ότι κάθε επίκληση στον πολιτισµό είναι κενή περιεχοµένου, όταν οι εξειδικευµένοι εργαζόµενοι του Υπουργείου
Πολιτισµού, όπως είναι οι αρχαιολόγοι, οι συντηρητές αρχαιοτήτων και οι τεχνίτες ανασκαφών, µε τους περιορισµούς του π.δ.
164/2004 πλήττονται ιδιαίτερα και τους στερούν το δικαίωµα να
εργαστούν ξανά στο µέλλον.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι δεν υπάρχει προς το
παρόν, ευτυχώς - ιδιωτική Αρχαιολογική Υπηρεσία –δεν ξέρω αν
και αυτή θα παραδοθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο- έτσι ώστε να µπορούν οι αρχαιολόγοι και οι ειδικότητες που σας ανέφερα να απασχοληθούν εκεί µετά τους είκοσι τέσσερις µήνες. Εάν φύγουν
από το Υπουργείο Πολιτισµού, δεν µπορούν να πάνε πουθενά.
Ήδη πολλοί από αυτούς ετεροαπασχολούνται. Πρόκειται για ανθρώπους µε εξαιρετική ειδίκευση, κάτι που αποτελεί πολύ µεγάλο πρόβληµα.
Επίσης θα ήθελα να σηµειώσω ότι ο Υπουργός Πολιτισµού κ.
Γερουλάνος, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, είχε δηλώσει επί λέξει –τα οποία και συνυπογράφουµε- τα εξής: «Τελικά αναγκάζεσαι και παίρνεις µέτρα
τα οποία δεν έχουν καµµία λογική. Δεν υπάρχει λογική να εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο δίπλα στους καλύτερους αρχαιολόγους
και µετά να του πεις ότι όχι µόνο φεύγεις, αλλά ότι αποκλείεται
να σε ξαναχρησιµοποιήσω ποτέ, ακόµα και αν η δουλειά που
θέλω να σε αξιοποιήσω, είναι µια εντελώς καινούργια δουλειά,
που γεννιέται σε ένα άλλο µέρος της Ελλάδος. Δεν έχει καµµία
λογική και δεν θα υπερασπιστώ ποτέ αυτήν τη λογική. Γι’ αυτό
πάλεψα τόσο πολύ, ώστε να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι µέσα
στις εξαιρέσεις». Ο ίδιος ο κ. Γερουλάνος χαρακτήρισε παράλογη την παρούσα διάταξη, αλλά δήλωσε αδυναµία να πράξει
κάτι περισσότερο.
Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο, όταν θέλουµε να
υπερασπιστούµε ύψιστα εθνικά συµφέροντα, όπως είναι ο ίδιος
ο πολιτισµός και ιδιαίτερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία που έχει
προσφέρει τόσα πολλά.
Θα έλεγα ότι η δικαιολογία που χρησιµοποιείται, όπως ότι δεν
µπορώ να κάνω κάτι περισσότερο, προέρχεται από τη µονίµως
εξαναγκαζόµενη Κυβέρνηση, που πλέον δεν πείθει κανέναν. Ήδη
ζήσαµε τους τριγµούς, τον κλυδωνισµό και την αποσάθρωση της
δικοµµατικής Κυβέρνησης -λίγο πριν τρικοµµατικής- και θεωρούµε ότι είναι επιβεβληµένο να µη ζήσουµε και την αποσάθρωση και του ίδιου του πολιτισµού και της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας.
Εµείς, λοιπόν, κατόπιν αιτήµατος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, προτείναµε τροπολογία για την άρση των περιορι-
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σµών, όπως επίσης και τροπολογία για τις απευθείας αναθέσεις
επιµέρους µικρών µελετών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία έτσι,
ώστε να διευκολυνθεί το έργο της και κυρίως η εκτέλεση των
έργων του ΕΣΠΑ.
Ακόµα νοµίζω ότι µε τα άρθρα 43 και 44 –θα τα πούµε αναλυτικότερα και στην κατ’ άρθρο συζήτηση- ζούµε ή θα ζήσουµε,
εάν εγκριθούν από τη Βουλή, την είσοδο των ιδιωτών στον πολιτισµό.
Στα άρθρα αυτά δίνεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης των
αρχαιολογικών εργασιών από µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα
και η δυνατότητα συµµετοχής σε προγραµµατικές συµβάσεις πολιτισµικής ανάπτυξης σωµατείων, που έχουν απλώς ως καταστατικό σκοπό, την υποβοήθηση του Υπουργείου για την εκπόνηση
του έργου του. Εκτιµούµε ότι η χρηµατοδότηση των αρχαιολογικών εργασιών από µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, εµπεριέχει τον κίνδυνο, το Υπουργείο να συρρικνώσει περαιτέρω τις
ήδη µειωµένες πιστώσεις για τον πολιτισµό και να πραγµατοποιούνται µόνο οι εργασίες, για τις οποίες υπάρχει χρηµατοδότηση
από τα µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, η
είσοδος των ιδιωτών στον πολιτισµό, ακόµη κι αν σε αυτήν τη
χρονική συγκυρία δεν συνοδεύεται από την παραχώρηση στους
ιδιώτες κανενός δικαιώµατος ή αντισταθµιστικού οφέλους -και
αυτό οφείλουµε να το καταθέσουµε- είναι µία αρνητική εξέλιξη,
που εµπεριέχει πολλούς µελλοντικούς κινδύνους.
Τέλος σχετικά µε τον Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης – «Θεσσαλονίκη 1997», κατά την άποψή µας –και
όχι µόνο τη δική µας- αποτελεί µείζον σκάνδαλο το γεγονός ότι
ο «Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκη 1997» εξακολουθεί να υπάρχει και να εκκαθαρίζεται
εδώ και δεκατέσσερα χρόνια µετά το τέλος της διοργάνωσης.
Με το άρθρο αυτό επιτέλους, ολοκληρώνεται η εκκαθάριση και
λήγει η θητεία του προέδρου και των µελών του συµβουλίου εκκαθάρισης. Θα λέγαµε ότι, κατά την άποψή µας, επιβάλλεται να
δηµοσιοποιηθούν τα οικονοµικά στοιχεία του Οργανισµού και κυρίως το µισθολογικό κόστος και να πραγµατοποιηθεί έρευνα για
τυχόν ποινικές ευθύνες, γι’ αυτήν τη σκανδαλώδη κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος και την υπόθαλψη από τις διαδοχικές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι το στοιχείο της διαφάνειας, όπως
τόνισα και σε προηγούµενο άρθρο, είναι απαραίτητο στοιχείο ιδιαίτερα στην οικονοµική συγκυρία στην οποία βρισκόµαστε και
θα έλεγα κλείνοντας, να δείτε µε πολύ ευνοϊκό µάτι την πρόταση
τη δική µας αλλά και άλλων συναδέλφων γύρω από την καθιέρωση της απλής αναλογικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναστάσιο Κουράκη, ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο της Βουλής.
Καλούµε στο Βήµα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, είχε αναρτηθεί για τη διαβούλευση ήδη από το καλοκαίρι. Για άγνωστους, όµως, λόγους καθυστερούσε η κατάθεσή
του στη Βουλή. Εύλογο ήταν να καλλιεργηθούν αρχικά πολλές
προσδοκίες, που τελικά διαψεύστηκαν, όπως άλλωστε συνέβη
µε τα περισσότερα νοµοσχέδια τα τελευταία χρόνια. Όµως ειδικά
για τον αθλητισµό πρέπει το Υπουργείο να προσπαθήσει περισσότερο, ιδιαίτερα σήµερα που είναι πια φανερό ότι πλέον στη
χώρα µας ο αθλητισµός πάσχει σοβαρά σε όλους τους τοµείς
και καθηµερινά συρρικνώνεται.
Ιδιαίτερο λοιπόν χαρακτηριστικό του νοµοσχεδίου είναι, ότι σε
αυτό δεν προτείνονται λύσεις για το οικονοµικό πρόβληµα του
αθλητισµού που είναι εντονότατο. Η δραστική περικοπή του ποσοστού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού στο επίπεδο του
0,2% επί του κρατικού προϋπολογισµού και η υφαρπαγή των
εσόδων του ΟΠΑΠ από το Υπουργείο Οικονοµικών, έδωσαν το
τελειωτικό χτύπηµα στον ελληνικό αθλητισµό και στα ερασιτεχνικά σωµατεία.
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Τα κύτταρα αυτά του αθλητισµού βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αναστολής δραστηριοτήτων, µην µπορώντας να αντεπεξέλθουν στα υπέρογκα έξοδα, χωρίς την παραµικρή βοήθεια από
την πολιτεία. Επιπρόσθετα έχουν να αντιµετωπίσουν και τα αυξηµένα κόστη χρήσης που τους χρεώνουν τα αθλητικά κέντρα,
που µε τη σειρά τους υπολειτουργούν, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα κολυµβητήρια και τις παγωµένες πισίνες τους, λόγω
µη καταβολής των κοινόχρηστων δαπανών. Ο φαύλος κύκλος
δεν έχει τελειωµό.
Κύριε Υπουργέ, ο µεγαλύτερος οργανισµός που υπάρχει
αυτήν τη στιγµή στην Ελλάδα είναι µόνο της Θεσσαλονίκης, που
όλα, τα πάντα –εκτός από το Καυτατζόγλειο- ανήκουν στον οργανισµό αυτό. Έχετε βάλει ένα συµβούλιο και είναι σωστό αυτό.
Θα έπρεπε να πάρουν 2 εκατοµµύρια, γιατί στις 450.000 χιλιάρικα που χρειάζονται µόνο για το πετρέλαιο, πήραν 170.000 και
180.000, δηλαδή 350.000 ευρώ. Άρα υπολείπονται 100.000 µόνο
για το πετρέλαιο χωρίς να έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι.
Δεν λέω ότι φταίτε εσείς, γιατί εδώ είναι γενικό το πρόβληµα,
αλλά θα πρέπει να πολεµούµε, για να τραβήξουµε χρήµατα, γιατί
αλλιώς είναι δέκα χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν έχουν πού να
πάνε. Η γενικευµένη έλλειψη κονδυλίων έχει συµβάλει, ώστε και
άλλα προβλήµατα να γιγαντωθούν, όπως η αιώνια εχθρός του
αθλητισµού, η βία στα γήπεδα, όπως επίσης οι στηµένοι αγώνες
και το ντόπινγκ, που έχουν µετεξελιχθεί σε πραγµατικές µάστιγες. Στη συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τόνισα ότι διαχρονική επιδίωξη της πολιτείας πρέπει να
είναι η οριστική εξάλειψή τους από τους αθλητικούς χώρους,
ώστε να καταστούν οι αθλητικές εκδηλώσεις ολοκληρωµένη
µορφή ψυχαγωγίας, όπως και παλαιότερα.
Για να συµβάλουµε ουσιαστικά σ’ αυτό, από την πλευρά µας
ως Νέα Δηµοκρατία, έχουµε δηλώσει επανειληµµένα ότι η βούλησή µας είναι να εργαστούµε πραγµατικά για την καταπολέµηση των παθογενειών του αθλητισµού, γιατί ο αθλητισµός
ενώνει, αποτελεί πολύτιµο µέσο σωµατικής βελτίωσης και πνευµατικής και ψυχικής ανύψωσης του ατόµου και της προσωπικότητας και εποµένως είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχουν θέση
οι κοµµατικές διαφορές.
Άλλωστε και στο Σύνταγµά µας η αναγνωρισµένη αξία του
αθλητισµού διακηρύσσεται µε κατηγορηµατικό τρόπο στο άρθρο
16. Ο αθλητισµός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του κράτους. Έχουµε λοιπόν ευθύνη έναντι του αθλητισµού.
Τα όσα είπα στην επιτροπή και τα όσα εξέθεσαν οι άλλοι οµιλητές µας αποσκοπούσαν αποκλειστικά στο να βοηθήσουν στην
καλύτερη διαµόρφωση των διατάξεων του σχεδίου νόµου. Αυτός
ήταν και ο λόγος για τον οποίο κάλεσα τον κύριο Υπουργό να
κάνει αποδεκτές κάποιες αλλαγές, που κρίνονται απαραίτητες
και πράγµατι έχουν γίνει βελτιώσεις.
Θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Το νοµοσχέδιο αποτελείται από 4 κεφάλαια και 53 άρθρα. Στο πρώτο κεφάλαιο –
άρθρα 1 έως 10- υπάρχουν διάφορες αλλαγές και προσθήκες
στις διατάξεις που αφορούν την αντιµετώπιση της βίας στους
αγωνιστικούς χώρους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο –άρθρα 11 έως και 13- είναι οι διατάξεις
που επικεντρώνονται στην καταπολέµηση του ντόπινγκ και των
προσυνεννοηµένων αγώνων.
Στο τρίτο κεφάλαιο –άρθρα 14 έως 27- γίνεται προσπάθεια
ρύθµισης µιας σειράς θεµάτων αθλητισµού.
Στο τέταρτο κεφάλαιο διευθετούνται άλλα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου που σχετίζονται µε τον τουρισµό –άρθρα 28
έως 41- και τον πολιτισµό –άρθρα 42 έως 53- και σαφέστατα θα
µπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Γενικά από το νοµοσχέδιο λείπουν ρυθµίσεις για κάποια χρονίζοντα και σοβαρά θέµατα που λησµονήθηκαν ή αµελήθηκαν,
όπως τα παρακάτω για τα οποία έχουµε ήδη καταθέσει σχετικές
τροπολογίες: Πρώτον, είναι ο εξορθολογισµός των επιβραβεύσεων των αθλητών που πετυχαίνουν αγωνιστικές διακρίσεις και
η βελτίωση της διατύπωσης σχετικών διατάξεων που δηµιουργούσαν ερµηνευτικά προβλήµατα. Αυτό έχει σχέση και µε το
Υπουργείο Παιδείας, αλλά ας είµαστε εµείς θετικοί και να πάµε
στην Υπουργό, κ. Διαµαντοπούλου, γιατί είναι κατ’ εξαίρεση, επο-
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µένως ένα παιδί που µπαίνει µε τον αθλητισµό µε τη βοήθεια του
κινήτρου δεν στερεί από κανέναν το δικαίωµα να µπει, δηλαδή
είναι κατ’ εξαίρεση.
Δεύτερον, είναι η βελτίωση των ρυθµίσεων για τη φορολόγηση
των επαγγελµατιών αθλητών και προπονητών, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις πλασµατικής φορολόγησης. Ένα θέµα είναι
η ικανοποίηση του πάγιου αιτήµατος του Πανελλήνιου Συνδέσµου
Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών για την εκ νέου ενεργοποίηση της
δυνατότητας σε αµειβόµενους πρώην ποδοσφαιριστές να αναγνωρίσουν αναδροµικά στο ΙΚΑ το χρόνο που στο παρελθόν απασχολήθηκαν ως ποδοσφαιριστές στην Α’, Β’ ή Γ’ εθνική κατηγορία
και να συµπεριληφθεί και το χρονικό διάστηµα πριν από το 1975.
Παρόµοια ρύθµιση θα αποβεί σωτήρια για τους ποδοσφαιριστές
αυτούς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 1654/1986, πλην
όµως για λόγους ανωτέρας βίας δεν έκαναν χρήση και απώλεσαν
το σχετικό δικαίωµα, γιατί -είχα ασχοληθεί τότε µε το θέµα- οι περισσότεροι δεν είχαν τα χρήµατα για να πληρώσουν.
Εφόσον, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η αντιµετώπιση παθογενειών στο χώρο του
αθλητισµού, πολλά άλλα θέµατα θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν σ’ αυτά αν υπήρχε η σχετική βούληση, όπως τα εξής:
Πρώτον, η πρόβλεψη για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για
την αθλητική συµπεριφορά των απασχολούµενων στις εφηµερίδες, στα κανάλια και στις ιστοσελίδες, καθώς και των αθλητικών
συντελεστών γενικότερα. Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο των πηχυαίων τίτλων ή των δηλώσεων που πυροδοτούν την ένταση, κυρίως κατά τις παραµονές σηµαντικών αγώνων.
Δεύτερον, για το θέµα του δανεισµού των παικτών µεταξύ των
οµάδων, πρέπει να προβλεφθεί να µη συµµετέχουν οι δανεικοί
παίκτες στους µεταξύ των δύο εµπλεκοµένων οµάδων, αγώνες.
Εφόσον υπάρχουν το «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κ.λπ., οι παίκτες που πάντα
είναι δανεικοί στα µεταξύ παιχνίδια της οµάδας που τους δάνεισε
και της οµάδας που τους πήρε, να µην παίζουν και να τεθούν
αριθµητικοί περιορισµοί. Παραδείγµατος χάριν, αν παίζουν στην
ίδια κατηγορία, να µπορεί να παίρνει µια οµάδα δυο παίκτες. Αν
είναι σε κατώτερη κατηγορία, να µπορεί να πάρει περισσότερους
παίκτες.
Σύνταξη, ποινολόγιο, point system, ανάλογα µε τη σοβαρότητα
των φαινοµένων βίας που εµφανίζονται, ώστε και οι λεγόµενες
µεγάλες και µικρές οµάδες να κρίνονται µε τα ίδια κριτήρια.
Τέταρτον, θέσπιση αθλητικού εισαγγελέα. Κύριε Υπουργέ,
είναι πολύ σοβαρό.
Πέµπτον, καθιέρωση της µιας µεταγραφικής περιόδου και στα
άλλα αθλήµατα εκτός από το ποδόσφαιρο. Βλέπουµε ότι σε άλλα
αθλήµατα δεν µπορεί µια οµάδα να ενισχυθεί και µπορεί να έχει
ατυχείς τραυµατισµούς και να χάσει όλο το χρόνο.
Για τα υπόλοιπα θέµατα που ρυθµίζονται στα άρθρα, θα αναφερθώ φυσικά αναλυτικά στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Τώρα
όµως θα ήθελα να σταθώ λίγο στα κυριότερα απ’ αυτά, γιατί
υπάρχουν ζητήµατα, όπως στο άρθρο 1.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 2725/99,
το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού έχει σκοπό την υποβολή στον αρµόδιο Υπουργό εισηγήσεων, γνωµοδοτήσεων και
προτάσεων αναφορικά µε τον εθνικό αθλητικό σχεδιασµό και
προγραµµατισµό. Άρα έχει ρόλο καθαρά συµβουλευτικό. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να καταρτίζει το πρόγραµµα του εθνικού αθλητικού σχεδιασµού, όπως αναφέρεται στην πρώτη από
τις αρµοδιότητές του. Πιο σωστή είναι η διατύπωση να καταρτίζει
συµβουλευτικά ή ενδεικτικά ή να προτείνει κ.ο.κ..
Η πρόβλεψη –το έχουµε πει- για τέσσερα χρόνια είναι κατ’
εµάς µεγάλη γιατί δεσµεύει τον εκάστοτε Υπουργό για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Είπα και στην επιτροπή –αυτό δεν το αλλάξατε, άλλα τ’ αλλάξατε- ότι τα δύο χρόνια πιστεύω ότι είναι
ένα επαρκές χρονικό διάστηµα.
Δεύτερον, στο άρθρο 2 εκτίµησή µου είναι ότι δεν λαµβάνονται
πρόσθετα µέτρα στήριξης ή διευκόλυνσης στο έργο της ΔΕΑΒ,
ώστε αυτό να γίνει αποδεκτό από τον ΕΠΟ, για παράδειγµα και
να χορηγεί την άδεια, για να εισέρχονται παντού οι εκπρόσωποι
της ΔΕΑΒ. Είναι µια ενέργεια απαραίτητη για το ελεγκτικό έργο
της. Είναι γεγονός ότι δηµιουργούν προβλήµατα στην ΔΕΑΒ και
δεν τους αφήνουν να µπαίνουν στους εσωτερικούς χώρους.

5382

Υπήρχαν τεράστια προβλήµατα και όταν ήµουν εγώ, γιατί δεν
τους βοηθούσαν καθόλου.
Στο άρθρο 9 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 5, οι προβλεπόµενες τιµωρίες των αθλητικών σωµατείων είτε είναι ανώνυµες
εταιρείες ή ΤΑΑ αλλά και οι ποινές προς τα µέλη των διοικήσεών
τους θα πρέπει να επιβάλλονται µόνο, αν υπάρχει αντικειµενική
ευθύνη των µετακινούµενων οπαδών τους για συµµετοχή στα
επεισόδια. Η ευθύνη και η συµµετοχή διαπιστώνεται από την έκθεση των αστυνοµικών αρχών. Δηλαδή, δεν µπορεί να σταµατήσουν κάπου να φάνε, άλλοι µετακινούµενοι, να τους επιτεθούν
και ξαφνικά να φταίει ο Πρόεδρος που τους έχει νοικιάσει τα
πούλµαν και τους έχει στείλει και έτσι ξαφνικά να βρεθεί και
µπλεγµένος.
Και ένα δεύτερο, δεν µπορεί να βρεθεί µπλεγµένος ένας ο
οποίος ανήκει σε µια ανώνυµη εταιρεία –είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύµβουλος- αν από τη λέσχη κάποιος έχει πρόβληµα
µε τράπεζα ή µε τον οιονδήποτε επί προσωπικού. Άρα πρέπει να
το διατυπώσουµε καλά: ότι τα προβλήµατα και η ευθύνη των
ανωνύµων εταιρειών θα είναι αποκλειστικά σε αυτά που έχουν
σχέση µε το αθλητικό µέρος. Όχι δηλαδή να κυνηγούν εµένα,
γιατί κάποιος που του έδωσε το δικαίωµα να είναι στη λέσχη, έχει
κάνει µια απατεωνιά. Να µην τραβάει εµένα ο εισαγγελέας ή ο
οιοσδήποτε. Θέλει προσοχή, γιατί είναι γενικά σε µια καλή
γραµµή, αλλά αν δεν το προσέξουµε, πραγµατικά θα έχουµε
προβλήµατα αντίστροφα. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε πάρα πολύ,
κύριε Υπουργέ, γιατί τα άρθρα 7, 8 και 9 έχουν σχέση µε τις λέσχες.
Μπορεί δύο –τρία άτοµα να πάνε µόνα τους µε το αυτοκίνητο.
Εκεί δεν µπορεί να έχει ευθύνη το σωµατείο, όταν δεν το έχει κανονίσει το ίδιο. Δηλαδή, κατεβαίνω εγώ µόνος µου από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα όπου παίζει η οµάδα µου. Παίρνω το
αυτοκίνητο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα έχει ευθύνη αν κάνω το οτιδήποτε. Η ευθύνη είναι στα σωµατεία και στους προέδρους αν
τυχόν είναι οµαδική η µετακίνηση µε τα πούλµαν στα οποία πράγµατι θα λάβουν όλα τα µέτρα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αν δηµιουργήσει πρόβληµα αυτή η µετακίνηση, τότε θα
έχουν ευθύνη. Όχι αν πάει κάποιος µόνος του. Θέλει προσοχή
αυτό. Πρέπει να το διορθώσουµε.
Στο άρθρο 10 πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα να δίνεται
στις διοικήσεις των διοργανωτριών αρχών των πρωταθληµάτων
και των γηπεδούχων οµάδων το δικαίωµα να απαγορεύουν έστω
και αιτιολογηµένα, την είσοδο σε πρόσωπα που «ενδέχεται» να
δηµιουργήσουν επεισόδια, γιατί διαφορετικά υπεροπλίζονται τα
συγκεκριµένα πρόσωπα και πιθανόν να υπάρχουν φαινόµενα κατάχρησης της εξουσίας που τους παραχωρείται. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή στο συγκεκριµένο θέµα και αντικειµενική
αντιµετώπιση.
Στο άρθρο 11, παρά τη θετική εξέλιξη –δηλαδή το πρώην
ΕΣΚΑΝ και νυν ΕΟΚΑΝ να ανασυσταθεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πολύ σωστό που έγινε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου- αυτό γίνεται σε µια περίοδο που η παντελής σχεδόν στέρηση κονδυλίων, ουσιαστικά, το έχει αδρανοποιήσει.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2009 εµείς είχαµε κάνει τρεις χιλιάδες τριακόσιους ελέγχους και το 2010, που ήταν και έτος διεξαγωγής πολλών ευρωπαϊκών και παγκόσµιων διοργανώσεων,
έγιναν µόνο χίλιοι εξακόσιοι σαράντα –δηλαδή κάτω από το µισόενώ από την 1η Ιουνίου του 2010 πιθανότατα δεν έχει πραγµατοποιηθεί ούτε ένας αιφνίδιος έλεγχος που είναι και η βάση του
ελέγχου. Υπενθυµίζω ότι, για να εξασφαλίζεται η διαπίστευση
του WADA, απαιτείται να πραγµατοποιούνται από το εργαστήριο
ελέγχου τουλάχιστον τρεις χιλιάδες έλεγχοι ετησίως.
Στις δε αρµοδιότητές του το ΕΟΚΑΝ θα πρέπει ρητά να προβλεφθεί το ελάχιστο: δηλαδή, ότι θα δίνει την εντολή διενέργειας
ελέγχου ντόπινγκ στις υπηρεσίες δειγµατοληψίας και θα αναθέτει την ανάλυση των δειγµάτων σε αναγνωρισµένο εργαστήριο,
όπως άλλωστε προβλεπόταν και παλαιότερα.
Στο άρθρο 15, η διάταξη ότι οι αποφάσεις των πρωτοβάθµιων
επιτροπών επίλυσης οικονοµικών διαφορών είναι προσωρινά
εκτελεστές, πρέπει να συµπληρωθεί, κύριε Υπουργέ, µε συγκεκριµένο ποσοστό επί τοις εκατό. Δηλαδή, να µπει ότι µέχρι να
βγει η δευτεροβάθµια, θα δίνει ένα ποσό. Αυτό ποιο θα είναι; Θα
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είναι 10%, 20%; Ανάλογα µε το τι χρήµατα έχει να πάρει, πρέπει
να βάλουµε ένα ποσοστό, ώστε προσωρινά εκτελεστές να είναι
αυτές.
Ερχόµαστε τώρα στο πιο σοβαρό θέµα: στο άρθρο 19. Τα προβλεπόµενα κωλύµατα και οι περιορισµοί που ισχύουν για τα µέλη
της διοίκησης των αθλητικών φορέων, επεκτείνονται και ισχύουν
και για τους µετόχους των ανωνύµων εταιρειών. Εποµένως η
προτεινόµενη ρύθµιση του νοµοσχεδίου ότι µέτοχος των ανώνυµων εταιρειών δεν θα µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, όποιος
έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο
θέσπισµα ή µε τελεσίδικο βούλευµα, είναι προβληµατική, διότι η
ρύθµιση αυτή περιορίζει το κατοχυρωµένο από τα άρθρα 5 και
106 του Συντάγµατος, δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου στο µέτρο που ο επαγγελµατικός δανεισµός αποτελεί οικονοµική δραστηριότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ένα-δύο λεπτά ακόµα.
Επιπρόσθετα το µη αµετάκλητο παραπεµπτικό βούλευµα εν
όψει και του τεκµηρίου αθωότητας του κατηγορουµένου εµπεριέχει αναπόφευκτα έναν τεράστιο βαθµό αβεβαιότητας για τη
δικαστική έκβαση. Αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας εξαλείφεται µόνο µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης ούτε
καν αµετάκλητου βουλεύµατος και πρέπει αυτό να ληφθεί
υπ’όψιν στη διατύπωση του άρθρου.
Τώρα πρέπει να σταθούµε στο σοβαρότερο απ’ όλα του άρθρου 19, που είναι η σχέση που θα έχει η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού µε την ΕΠΟ και τι δυνατότητες θα έχει η
Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, ώστε να µην φτάσουµε
στο σηµείο να λέγεται ότι διαφωνεί η ΕΠΟ, γιατί πειράζεται το
αυτοδιοίκητό της. Πρέπει να λάβετε µέτρα, ώστε να βρούµε τη
χρυσή τοµή και η ΕΠΟ, η οποία πράγµατι αυτήν τη στιγµή δεν
έχει νοµικό πλαίσιο για τις τιµωρίες κ.λπ., να έχει το αυτοδιοίκητο
και η πολιτεία να κοιτάζει αυτά τα οποία δικαιούται σαν πολιτεία
και να τα διεκδικεί. Να φτάσουµε δηλαδή στο σηµείο να είµαστε
–είναι πολύ µεγάλο βήµα αυτό αν θα γίνει- ο καθένας στο πόστο
του. Από εκεί και πέρα όµως, θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος,
αυτό είναι το βασικότερο. Υπάρχει, λοιπόν ανάγκη αναµόρφωσης
και εκσυγχρονισµού των διατάξεων του άρθρου 77Α.
Στο άρθρο 20 πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι κατά τη χορήγηση άδειας σε φυσικό πρόσωπο µε ιθαγένεια τρίτης χώρας, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόκτηση µετοχών της
αθλητικής ανωνύµου εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού θα απαιτεί τουλάχιστον τα ίδια δικαιολογητικά και
πιστοποιητικά που απαιτεί και στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων µε ιθαγένεια χώρας -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από
τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, είναι το ίδιο πράγµα.
Ένα θέµα, το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχει διορθωθεί ήδη, αφορά το άρθρο 38 µε το οποίο έκταση οκτώ στρεµµάτων στο σύνολο των σαράντα δύο χιλιάδων στρεµµάτων –ο κ.
Αλιβιζάτος το ξέρει πολύ καλά- επαναφέρεται πάλι στα σαράντα
δύο χιλιάδες, ενώ τα οκτώ στρέµµατα ανήκουν ήδη από καιρό
στο Κοινωφελές Ίδρυµα «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Διοµήδους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών». Αποτελεί δηλαδή ιδιωτική έκταση στο Δαφνί Αττικής
και κακώς παραχωρείται στην περιφέρεια. Διορθώστε το και εξετάστε το.
Η απορία µου γίνεται µεγαλύτερη, γιατί για το θέµα αυτό έχει
ήδη ενηµερωθεί και έχει ήδη αναγνωρίσει το λάθος ενώπιον της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ο Υφυπουργός Πολιτισµού,
αρµόδιος για θέµατα Τουρισµού ο κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, ο
οποίος υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει σχετικά µε το θέµα αυτό.
Δέκατον, η ρύθµιση που υπάρχει στο άρθρο 42 δεν λύνει ουσιαστικά το εργασιακό πρόβληµα των συµβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισµού. Εµείς προτείναµε την οριστική και διά παντός
επίλυση του θέµατος µε τη σχετική τροπολογία που έχουµε καταθέσει, εκπρόσωποι των τριών κοµµάτων.
Στο άρθρο 49, όπως είπα και στην επιτροπή, δεν πρέπει άµεσα
να περατωθεί η εκκαθάριση –και είπατε ότι θα το κάνετε- της
εταιρείας «Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη ’97», αλλά να τεθεί ως κοντινότερη ηµεροµη-
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νία περάτωσης τουλάχιστον το τέλος Μαΐου, στις 31 Μαΐου 2012,
πράγµα το οποίο είχατε πει ουσιαστικά ότι θα το περάσετε.
Και αυτό, διότι τα συγκεκριµένα µέλη του συµβουλίου εκκαθάρισης που γνωρίζουν πολύ καλά τις εκκρεµείς υποθέσεις, πρέπει να εκπροσωπήσουν µέχρι τότε το δηµόσιο σε αρκετές δίκες,
µε σοβαρές πιθανότητες ευδοκίµησης, στις οποίες κρίνονται
ποσά εκατοµµυρίων ευρώ, όπως συµπτωµατικά η χθεσινή. Πρέπει για λίγους µήνες ακόµη να αφεθούν ανενόχλητα τα µέλη του
συµβουλίου εκκαθάρισης να πράττουν το έργο τους, τη στιγµή
µάλιστα που από τον Οκτώβριο του 2009 δεν έχουν λάβει ούτε
ένα ευρώ χρηµατοδότηση από το Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου
έχει φυσικά ελλείψεις και δεν πλησιάζει το ιδανικό, αλλά περιέχει
διατάξεις που µας επιτρέπουν να το ψηφίσουµε επί της αρχής.
Αν θα βρούµε τη λύση στις αντιρρήσεις αυτές και τις απορίες
τις οποίες έχουµε, κύριε Υπουργέ, ειδικά ως προς το θέµα των
µετακινήσεων των οµάδων, στο πότε θα έχει ευθύνη η οµάδα και
βασικότερα στο θέµα µε την ΕΠΟ, από εκεί και πέρα εµείς σε
αυτό το άρθρο θα συµφωνήσουµε απόλυτα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Γκιόκας, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που συζητείται στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο, που
υποτίθεται προσπαθεί να αντιµετωπίσει µια σειρά από νοσηρά
φαινόµενα που εκδηλώνονται και εµφανίζονται στο χώρο του
αθλητισµού, όπως είναι η βία, το ντόπινγκ, τα στηµένα παιχνίδια
κ.ο.κ..
Όλα αυτά τα χρόνια -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- υπήρχαν
κατ’ επανάληψη νοµοθετικές παρεµβάσεις γύρω από αυτά τα ζητήµατα. Και ο νόµος Ορφανού και ο νόµος του κ. Ιωαννίδη αφορούσε τέτοιου είδους ζητήµατα. Όλες αυτές οι παρεµβάσεις που
έγιναν δεν έφεραν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα στην αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων. Αντίθετα, αυτά τα φαινόµενα
ζουν και βασιλεύουν, επεκτείνονται, διευρύνονται, τα ζούµε και
τα βλέπουµε καθηµερινά.
Αποκορύφωµα ήταν τα γεγονότα του περασµένου καλοκαιριού µε τους στηµένους αγώνες, είναι τα ραντεβού θανάτου και
οι πόλεµοι των συµµοριών που ζούµε σε καθηµερινή βάση. Βέβαια η αιτία αυτών των φαινοµένων, η αιτία για το γεγονός ότι
αυτά τα φαινόµενα παράγονται και αναπαράγονται σε αυξανόµενη κλίµακα, δεν µπορεί να αναζητηθεί στις όποιες ανεπάρκειες, ελλείψεις και αδυναµίες έχει το νοµοθετικό πλαίσιο. Όχι
ότι αποκλείεται να υπάρχουν και τέτοιου είδους ελλείψεις. Η
αιτία δεν είναι όµως, κατά τη γνώµη µας, έλλειµµα νοµοθεσίας.
Η ουσία του προβλήµατος βρίσκεται αλλού.
Και η βία στα γήπεδα και το ντόπινγκ και τα στηµένα παιχνίδια
είναι παράγωγα και συνέπειες του εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού, βρίσκονται στη φύση του αθλητισµού - επιχείρηση του
αθλητισµού - εµπόρευµα. Γι’ αυτόν το λόγο, ούτε οι προηγούµενοι νόµοι κατάφεραν κάτι σε σχέση µε την αντιµετώπιση αυτών
των φαινοµένων και προβλέπουµε ότι ούτε και αυτός ο νόµος
που συζητάµε σήµερα, θα µπορέσει να καταφέρει κάτι. Γιατί;
Γιατί πολύ απλά δεν µιλάµε για ορισµένα συγκυριακά φαινόµενα
που, αν βελτιωθεί κάπως η νοµοθεσία, αν αυξήσουµε λίγο τις ποινές, αν θεσπίσουµε κάποιους ελεγκτικούς µηχανισµούς παραπάνω, θα µπορέσουµε να τα αντιµετωπίσουµε. Μιλάµε για βαθιά
ριζωµένα, σοβαρά φαινόµενα και καταστάσεις, που τα γεννά ο
αθλητισµός-επιχείρηση.
Από τη στιγµή που η προσπάθεια των αθλητών, η έκβαση ενός
αθλητικού αγώνα συνδέεται µε την επιδίωξη κερδών εκατοµµυρίων ευρώ, συνδέεται µε τεράστια επιχειρηµατικά συµφέροντα,
τότε η επιδίωξη αυτών των συµφερόντων θα γίνεται µε κάθε
τρόπο και µε όλα τα µέσα, και µε τη ντόπα και µε τη βία και µε το
στήσιµο των αγώνων και µε άλλους τρόπους.
Συνεπώς εµείς θεωρούµε ότι αυτά τα φαινόµενα είναι σύµφυτα µε την επιχειρηµατικότητα στο χώρο του αθλητισµού. Όσο
υπάρχει αυτή, όσο διατηρείται και ενισχύεται, αυτά τα προβλή-
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µατα θα παράγονται και θα αναπαράγονται. Νοµίζω ότι αυτό
πλέον δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς.
Είναι φανερό ότι ο χώρος του λεγόµενου επαγγελµατικού
αθλητισµού είναι χώρος σάπιος, είναι χώρος που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια µαστίζεται από σοβαρά τέτοια προβλήµατα, είναι
χώρος που ξεπλένεται χρήµα, είναι χώρος που το µόνο που κάνει
είναι να υπηρετεί ορισµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Βεβαίως
αυτό δεν έχει να κάνει µε την προσπάθεια των αθλητών. Οι αθλητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι και αυτοί θύµατα
αυτών των πρακτικών. Μένουν απλήρωτοι, γίνονται θύµατα εκβιασµού, αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της εµπορευµατοποίησης
και της σήψης.
Δεν είναι τυχαίο, αλλά χαρακτηριστικό, κατά την άποψή µας,
γι’ αυτό που λέµε, η έρευνα που είδε το φως της δηµοσιότητας
πρόσφατα, µία έρευνα που οργάνωσε η Παγκόσµια Ένωση
Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών, η FIF Pro, η οποία αφορούσε
και Έλληνες αθλητές, που συµµετείχαν στην εν λόγω έρευνα
ανώνυµα, φοβούµενοι για συνέπειες από οποιαδήποτε ενδεχόµενη επώνυµη καταγγελία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε ο γενικός διευθυντής της συγκεκριµένης Ένωσης, ότι
δηλαδή οι ποδοσφαιριστές φοβούνται να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αντεκδίκησης από εκείνους που στήνουν αγώνες, ότι ο υπόκοσµος του εγκλήµατος έχει
συµµετοχή σε ό,τι αφορά τους στηµένους αγώνες. Επίσης µία
σειρά από άλλα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας είναι χαρακτηριστικά, κατά τη γνώµη µας, για το τι συµβαίνει.
Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι µία σειρά από τέτοια φαινόµενα
υπάρχουν σε όλες τις χώρες και στις λεγόµενες αθλητικά προηγµένες χώρες. Στην Ιταλία είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια υπήρχαν
µεγάλες οµάδες, οι οποίες τιµωρήθηκαν, έπεσαν σε κατηγορία
και φέτος ακόµη υπάρχει πογκρόµ συλλήψεων για στηµένα παιχνίδια. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπάρχει για το ντόπινγκ επίσηµη κρατική πολιτική. Υπάρχουν εθνικές οµάδες των
Ηνωµένων Πολιτειών, που συµµετέχουν σε Ολυµπιακούς Αγώνες
µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υποστούν έλεγχο ντόπινγκ και µία
σειρά από άλλα φαινόµενα.
Βεβαίως οι διεθνείς οργανισµοί στο χώρο του αθλητισµού είναι
συνένοχοι αυτής της κατάστασης, η UEFA, η FIFA κ.λπ.. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη σήµερα µε τον αγώνα του Ολυµπιακού. Σε συνθήκες ψύχους -20°C, η UEFA, για να τηρηθούν τα
δικαιώµατα από τα τηλεοπτικά συµβόλαια, δίνει άδεια να γίνονται
αγώνες κάτω από τέτοιες συνθήκες, λες και οι αθλητές δεν είναι
άνθρωποι, είναι πιόνια των χορηγών και των διαφόρων επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Κατά τη γνώµη µας, το σηµερινό παράδειγµα είναι χαρακτηριστικό για το τι ακριβώς υπηρετείται στο χώρο του αθλητισµού
µέσα από τέτοιες πρακτικές. Όλα γίνονται για το χρήµα. Αυτός
είναι ο θεός και στον αθλητισµό, όπως και σε άλλους τοµείς και
στην ίδια την κοινωνία. Και αυτό δεν είναι φιλοσοφικό ζήτηµα,
είναι η ουσία αυτού που συζητάµε σήµερα.
Αυτή λοιπόν είναι η µία όψη του νοµίσµατος, η σαπίλα που
υπάρχει στον εµπορευµατοποιηµένο αθλητισµό. Η άλλη όψη
είναι η κατάσταση, η κατάντια που υπάρχει στον ερασιτεχνικό,
στο σωµατειακό, στο σχολικό αθλητισµό, αυτόν που έχει καθιερωθεί να λέγεται µαζικός λαϊκός αθλητισµός. Γι’ αυτόν δεν γίνεται καµµία κουβέντα. Ούτε µέσα στο νοµοσχέδιο υπάρχει
οποιαδήποτε ρύθµιση ούτε βέβαια µέσα στη γενικότερη πολιτική.
Δεν γίνεται κουβέντα, παραδείγµατος χάριν, για το ότι σήµερα
λόγω των περικοπών, τα σωµατεία και οι οµοσπονδίες φυτοζωούν, µαραζώνουν και µε τα µέτρα χρεοκοπίας που ψηφίστηκαν
προχθές αυτή η κατάσταση θα χειροτερεύσει ακόµα περισσότερα.
Δεν γίνεται κουβέντα ότι µία οικογένεια πρέπει να πληρώσει
αδρά από το υστέρηµά της για να στείλει τα παιδιά της στον
αθλητισµό. Δεν γίνεται κουβέντα για το γεγονός ότι µε τα µέτρα
χρεοκοπίας που ψηφίσατε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία προχθές,
ο αθλητισµός θα γίνει είδος πολυτελείας. Δεν γίνεται κουβέντα
για τις ανεπαρκείς αθλητικές υποδοµές. Δεν γίνεται κουβέντα για
το γεγονός ότι ολοένα και µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού και
ιδιαίτερα της νεολαίας, αποκλείεται από την πρόσβαση στη φυ-
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σική αγωγή και τον αθλητισµό µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και για
την υγεία και για τη διαµόρφωση προσωπικότητας κ.ο.κ..
Σε σχέση µε αυτά, που κατά τη γνώµη µας είναι η ουσία, η πολιτική της Κυβέρνησης συνολικά κινείται σε ακόµα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Στο όνοµα της αντιµετώπισης της κρίσης δίνει
τη χαριστική βολή στο δικαίωµα στη σωµατική άσκηση για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, στραγγαλίζει οικονοµικά το σωµατειακό αθλητισµό, µειώνει τις ώρες γυµναστικής στα σχολεία,
καταργεί ακόµα και τα σχολικά πρωταθλήµατα.
Με αυτήν την ευκαιρία εµείς θέλουµε να το ξεκαθαρίσουµε.
Το δικαίωµα στην άθληση, το δικαίωµα στη φυσική αγωγή για
όλο τον πληθυσµό δεν είναι πολυτέλεια. Και το λέµε αυτό, γιατί
µπορεί κάποιος να πει ότι εδώ σφαγιάζονται δικαιώµατα, κρίνεται
η δυνατότητα της επιβίωσης για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες κι
εσείς µιλάτε για δικαίωµα στον αθλητισµό; Ναι, εµείς θεωρούµε
ότι καµµία λαϊκή οικογένεια δεν πρέπει να θυσιάσει καµµία
ανάγκη της, ούτε την ανάγκη της στον αθλητισµό, στο όνοµα τού
να σωθεί η χώρα, όπως ονοµάζουν τη σωτηρία αυτή η Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, που στην πραγµατικότητα οδηγεί το λαό στη χρεοκοπία.
Αυτά είναι, κατά τη γνώµη µας, τα πιο ουσιαστικά ζητήµατα.
Και αντί να συζητηθούν αυτά, το πώς θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και η συζήτηση για το νοµοσχέδιο στην επιτροπή και στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, επικεντρώθηκε στις κόντρες της Κυβέρνησης µε την ΕΠΟ για το αυτοδιοίκητο, στη διάταξη για τους
ξένους επενδυτές, αν είναι ή δεν είναι φωτογραφική, αν παραβιάζεται ή δεν παραβιάζεται το αυτοδιοίκητο, αν οι ρυθµίσεις
αυτές συµφωνούν µε τους κανονισµούς της FIFA και της UEFA
και πάει λέγοντας. Για την ουσία δεν συζητήθηκε, κατά τη γνώµη
µας, τίποτα.
Βεβαίως εµάς δεν µας εκπλήσσει αυτή η κατάσταση. Η πολιτική της Κυβέρνησης, των κοµµάτων που την στηρίζουν, είναι ενιαία είτε αυτό αφορά τις εργασιακές σχέσεις είτε αφορά τον
αθλητισµό. Ο στόχος είναι πώς θα κερδίσουν οι διάφοροι µεγαλοεπιχειρηµατίες του χώρου, πώς θα γίνει ο αθλητισµός πεδίο
κερδοφορίας, πεδίο εκµετάλλευσης και πεδίο επενδύσεων.
Αυτός άλλωστε ο στόχος περιγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, γιατί ειπώθηκε ξεκάθαρα και από τις τοποθετήσεις του Υπουργείου κατά τη συζήτηση στις συνεδριάσεις
της επιτροπής. Αυτό που επιδιώκει η Κυβέρνηση και από αυτό
το νοµοσχέδιο, είναι να διαµορφωθεί ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό
περιβάλλον, να υπάρχει προσέλκυση επενδύσεων εξ ου και η διάταξη για τους ξένους επενδυτές, τρίτων χωρών, να προχωρήσει
η συγχώνευση σωµατείων και οµάδων µε επιχειρηµατικά κριτήρια. Γενικά να προχωρήσει µία πολιτική από την οποία οι µόνοι
ωφεληµένοι θα είναι οι µεγαλοεπιχειρηµατίες, οι µεγαλοπαράγοντες του χώρου, όσοι επένδυσαν ή όσοι σκέφτονται στο µέλλον να επενδύσουν στο χώρο του αθλητισµού. Επί της ουσίας η
Κυβέρνηση συνεχίζει µία πολιτική που διαµορφώνει ένα µοντέλο
αθλητισµού κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα των επιχειρηµατιών.
Να θυµίσουµε ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής όλα τα προηγούµενα χρόνια ρυθµίστηκαν ευνοϊκά για τα ιδιωτικά συµφέροντα, χρέη των ΠΑΕ προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Θεσπίστηκαν διατάξεις για φοροελαφρύνσεις. Δόθηκαν δηµόσια
γήπεδα και δηµόσιοι χώροι για να φτιαχτούν γήπεδα και εγκαταστάσεις που θα είναι ιδιοκτησία των ΠΑΕ.
Βέβαια αυτό που λέµε εµείς, είναι ότι αυτό το µοντέλο αθλητισµού θα κουβαλάει πάντοτε µαζί του όλα τα προβλήµατα που
προσπαθεί να αντιµετωπίσει αυτό το νοµοσχέδιο και τη βία και
το ντόπινγκ και τα στηµένα παιχνίδια. Και θα ενισχύονται αυτά
τα φαινόµενα όσο ενισχύονται οι επιχειρηµατικοί ανταγωνισµοί
και εντός και εκτός αθλητισµού.
Κατά τη γνώµη µας, θεωρούµε ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς
θα συµβεί αυτό και ότι αυτά τα φαινόµενα θα οξυνθούν. Γι’ αυτόν
το λόγο προσπαθείτε, αυτή είναι και η ουσία του νοµοσχεδίου,
να διαχειριστείτε αυτήν την κατάσταση, τα συµπτώµατα και τις
συνέπειες, προκειµένου όχι να τα αντιµετωπίσετε, αλλά να προστατεύσετε τη βιτρίνα, την αξιοπιστία αυτού του εµπορεύµατος.
Γι’ αυτόν το λόγο κάνετε και ορισµένους, να το πούµε, καπιταλιστικούς εκσυγχρονισµούς, ιδιαίτερα όσον αφορά την ευθύνη
και τη διαφάνεια των ΠΑΕ και γι’ αυτόν το λόγο έρχεστε και σε
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αντίθεση µε άλλα κέντρα, παράκεντρα, παράγοντες που έχουν
τα ιδιαίτερα δικά τους συµφέροντα.
Όλη η συζήτηση, κατά τη γνώµη µας, σε σχέση µε το αυτοδιοίκητο, εκφράζει αυτόν ακριβώς τον ανταγωνισµό, το πώς θα
δουλέψει καλύτερα ο αθλητισµός-επιχείρηση, ιδιαίτερα στο
χώρο του ποδοσφαίρου. Αν θέλετε, η επικέντρωση σε ορισµένους σεσηµασµένους παράγοντες, που καλώς διώκονται, είναι
και βολική, γιατί αφήνει στο απυρόβλητο το συνολικό οικοδόµηµα το οποίο µε µαθηµατική ακρίβεια και νοµοτελειακά, θα αναπαράγει τέτοιου είδους παράγοντες. Αυτή είναι η βασική µας
κριτική στο νοµοσχέδιο, ποιον αθλητισµό υπηρετεί.
Σε σχέση µε τις επιµέρους ρυθµίσεις, στο ζήτηµα της βίας
εµείς διαφωνούµε µε τον όρο «αθλητική βία». Η βία που εκδηλώνεται στο χώρο των γηπέδων µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις,
είναι βία κατευθυνόµενη και είναι βία οργανωµένη. Όλες αυτές
οι συµµορίες, οι διάφοροι οπαδικοί στρατοί υπερασπίζονται είτε
τα επιχειρηµατικά συµφέροντα είτε άλλου είδους συµφέροντα,
γυµνάζονται στο γήπεδο για να οργανώνουν άλλου είδους δραστηριότητες. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα επεισόδια στα γήπεδα είτε προκαλούνται είτε αξιοποιούνται για την εφαρµογή ή
τη δοκιµή κατασταλτικών σεναρίων και σχεδιασµών, που αργά ή
γρήγορα γενικεύονται σε βάρος συνολικά του εργατικού λαϊκού
κινήµατος.
Τα προχθεσινά γεγονότα, κατά τη γνώµη µας, στο κέντρο της
Αθήνας κατά τη διάρκεια των µεγαλειωδών διαδηλώσεων του
λαού ενάντια στο µνηµόνιο της λαϊκής χρεοκοπίας, δεν είναι καθόλου άσχετα µε αυτό που συζητάµε σήµερα. Μέσα από τέτοιου
είδους συµµορίες, µέσα από στηµένα επεισόδια, εκπαιδεύονται
στρατοί και µηχανισµοί που αξιοποιούνται σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήµατος. Αυτό ήταν και το σκηνικό που ζήσαµε
προχθές. Δυνάµεις καταστολής από τη µια µεριά και προβοκάτορες κουκουλοφόροι από την άλλη, έδρασαν συντονισµένα
ενάντια στις λαϊκές διαδηλώσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Έδρασαν και για να διαλύσουν αυτές τις διαδηλώσεις και για
να τις συκοφαντήσουν, για να δώσουν άλλοθι σε όλους εκείνους
που θέλουν να αποδώσουν τα επεισόδια στις κινητοποιήσεις των
εργαζοµένων και για να βγαίνει σήµερα ο κ. Παπουτσής και ο κ.
Καµίνης και να ενοχοποιούν τους διαδηλωτές για ό,τι συνέβη
προχθές στο κέντρο της Αθήνας.
Γι’ αυτό θεωρούµε ότι πρέπει οι φίλαθλοι, ιδιαίτερα εκείνοι οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στους οργανωµένους συνδέσµους,
να αποµονώσουν όλους εκείνους τους θύλακες που δρουν µε το
µανδύα του οπαδού, αλλά επί της ουσίας υπηρετούν άλλου είδους παιχνίδια και άλλου είδους σχεδιασµούς.
Τι κάνει τώρα το νοµοσχέδιο για το θέµα της βίας; Αντιµετωπίζει αυτές τις αιτίες; Ασφαλώς όχι. Η λύση που προωθεί είναι
µία ακόµα µεγαλύτερη ποινικοποίηση. Κατ’ αρχήν το ιδιώνυµο
του άρθρου 3, παρά το γεγονός ότι η ρύθµιση του νοµοσχεδίου
είναι σαφώς βελτιωµένη, σε σχέση µε την αρχική διατύπωση, το
πρόβληµα της απαγόρευσης µετατροπής και αναστολής των ποινών παραµένει. Δεν είναι µόνο το ζήτηµα των δικονοµικών εγγυήσεων που πρέπει να υπάρχουν σε περίπτωση εσφαλµένης
δικαστικής κρίσης έτσι, ώστε να µην πάει κανένας αθώος στη φυλακή. Υπάρχουν τέτοια ζητήµατα και από την εµπειρία του παρελθόντος που αθώα παιδιά καταδικάστηκαν, πήγαν φυλακή και
αθωώθηκαν σε δεύτερο βαθµό.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι το ιδιώνυµο ως θεσµός, έχει
ξαναχρησιµοποιηθεί στο παρελθόν και δεν είχε κανένα απολύτως
αποτέλεσµα. Τα γνωστά γεγονότα της λεωφόρου Λαυρίου, αν
δεν κάνω λάθος, έγιναν µε καθεστώς ιδιώνυµου. Άρα λοιπόν
προς τι όλη αυτή η υπερποινικοποίηση; Πέρα από το γεγονός ότι
η ρύθµιση αυτή εκφράζει και τις συνολικές αντιφάσεις της συνολικής σωφρονιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Από τη µια µεριά, δηλαδή, πριν από δύο βδοµάδες η Κυβέρνηση ψήφισε νόµο που βγαίνουν ελεύθεροι από τις φυλακές κατηγορούµενοι µέχρι και για κακουργήµατα -δεν µπαίνω στην
ουσία αν καλώς ή κακώς βγήκαν, τοποθετηθήκαµε αναλυτικά στη
συζήτηση για το νοµοσχέδιο τότε της αποσυµφόρησης- από την
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άλλη µεριά, δεν αναστέλλονται και δεν µετατρέπονται ποινές που
είναι κατά κανόνα από ένα µέχρι τρία έτη και πάνε στη φυλακή.
Κατά τη γνώµη µας αυτό δείχνει και τις αντιφάσεις της συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης σ’ αυτό το ζήτηµα. Γι’ αυτό θα
αποτύχει και στην πράξη αυτή η πολιτική.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι τα ιδιωτικά σεκιούριτι. Είµαστε κάθετα αντίθετοι µε αυτήν την προοπτική, µε οποιασδήποτε µορφής εµπλοκή ιδιωτικών εταιρειών σεκιούριτι στη φύλαξη,
ασφάλεια των γηπέδων είτε στην οργανωµένη µεταφορά, µετακίνηση των φιλάθλων. Βάσει του νόµου αυτές οι εταιρείες σεκιούριτι θα έχουν και αρµοδιότητες δηµόσιας εξουσίας,
σύλληψης, παράδοσης στις αστυνοµικές αρχές, σωµατικής
έρευνας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Σαν το αεροδρόµιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΓΚΑΣ: Όχι µόνο σαν το αεροδρόµιο. Εδώ
υπάρχει συνολική φάµπρικα. Τέτοιου είδους εταιρείες µπαίνουν
ακόµα και στα πλοία. Εδώ υπάρχει φάµπρικα επέκτασης της αρµοδιότητας και της χρήσης τέτοιων ιδιωτικών εταιρειών και αύριο
µεθαύριο κανείς δεν ξέρει πού αλλού µπορεί να µπούνε.
Εµείς θεωρούµε ότι η ασφάλεια των γηπέδων είναι ευθύνη της
Αστυνοµίας. Δεν είναι θέµα µόνο αν την εµπιστευόµαστε περισσότερο. Είναι θέµα τού πολιτικού ελέγχου, σε σχέση µε την
Αστυνοµία, το πώς λειτουργεί, τι κανόνες έχει κ.λπ.. Οι ιδιωτικές
εταιρείες σεκιούριτι είναι ανεξέλεγκτες και ανοίγουν πολύ επικίνδυνους δρόµους.
Και βέβαια, δεν συµφωνούµε µε το επιχείρηµα που λέει ότι οι
ΠΑΕ πρέπει να αυτοπεριφρουρηθούν, για να µην επιβαρύνεται η
Αστυνοµία. Αν θέλετε να αντιµετωπίσετε τη βία στα γήπεδα, καταργήστε την επιχειρηµατική δράση, καταργήστε τις ΠΑΕ ή
πάρτε από τις ΠΑΕ, από τα κέρδη τους, τα χρήµατα εκείνα που
απαιτούνται, για να εξασφαλιστεί το κόστος φύλαξης των γηπέδων. Όχι όµως ιδιωτικά σεκιούριτι.
Και φτάνουµε στο ζήτηµα των συνδέσµων. Παίρνετε µέτρα αύξησης του ελέγχου και της εποπτείας του κράτους στους συνδέσµους, στις λέσχες φιλάθλων. Λέτε µέσα από την αιτιολογική
έκθεση ότι προσπαθείτε µε αυτές τις διατάξεις να θέσετε προ
των ευθυνών τις ΠΑΕ για τα επεισόδια που κάνουν οι σύνδεσµοι,
να υπάρχει δηλαδή µια οιονεί αντικειµενική ευθύνη. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό που θα συµβεί, είναι να µετακινηθεί η βία
έξω από το γήπεδο. Η βία θα παραµείνει, γιατί δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί και δεν αντιµετωπίζεται ο οµφάλιος λώρος, η µήτρα
που συνδέει τη βία µε τα κάθε λογής επιχειρηµατικά συµφέροντα
που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός αθλητισµού. Αυτή είναι,
κατά τη γνώµη µας, η ουσία της ρύθµισης.
Αντίστοιχη είναι η τοποθέτησή µας και στα ζητήµατα των στηµένων αγώνων και στα ζητήµατα του ντόπινγκ. Θα τοποθετηθούµε αναλυτικά σε σχέση µε όλα αυτά τα ζητήµατα στην
αυριανή συζήτηση.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παλεύουµε για έναν διαφορετικό τύπο αθλητισµού όπου η άσκηση και η άθληση θα είναι
καθολικό δικαίωµα ιδιαίτερα της νεολαίας και όλου του λαού. Και
δεν µιλάµε γενικά για αθλητές και αθλητισµό. Μιλάµε για φυσική
αγωγή και αθλητισµό. Η φυσική αγωγή και το καθολικό δικαίωµα
στην άσκηση αποτελεί τη βάση για την άνθηση του αθλητισµού,
την ανάδειξη ταλέντων, την ολόπλευρη βοήθεια όλων εκείνων
που θέλουν να ασχοληθούν µε τον αθλητισµό και τις δηµιουργικές του δυνατότητες.
Είναι προφανές ότι αν δεν καταργηθεί η επιχειρηµατική δράση
στο χώρο του αθλητισµού, αν δεν σταµατήσει η σωµατική
άσκηση να είναι εµπόρευµα που πουλιέται και αγοράζεται, η
πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας δεν θα µπορέσει να γευθεί τα οφέλη από τη συστηµατικά οργανωµένη ενασχόληση µε
τον αθλητισµό. Για ’µας ο δρόµος για τη µόνιµη και οριστική ικανοποίηση αυτής της ανάγκης περνά µέσα από την ανατροπή της
σηµερινής πολιτικής, µέσα από τη διεκδίκηση ενός δρόµου ανάπτυξης που θα υπερασπίζεται και στο ζήτηµα του αθλητισµού τα
συµφέροντα της πλειοψηφίας του λαού. Μια τέτοια πολιτική µπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί τον αθλητισµό έτσι, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες για άθληση της πλειοψηφίας του λαού.
Επειδή η πολιτική της Κυβέρνησης και µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, εµείς κατα-
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ψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο. Θα τοποθετηθούµε αναλυτικά επί των άρθρων στην αυριανή συζήτηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης, ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για δεκαπέντε λεπτά µε ανοχή, γιατί έχει να πει
περισσότερα, πιστεύω, για τον αθλητισµό και το ποδόσφαιρο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μπορεί και να µην τα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορεί και να µην τα
χρειαστείτε. Ακόµα καλύτερα, κύριε Ανατολάκη. Σηµασία δεν
έχει το πόσο χρόνο θα πάρει κανείς, αλλά το τι θα πει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Έτσι είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω την προσωπική µου ικανοποίηση, διότι ακούσατε τα περισσότερα που είπαµε και συζητήσαµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Επίσης κάνατε
πολλές αλλαγές που ήταν προς το καλό, δείχνοντας ότι αφουγκραστήκατε την ειλικρίνεια και την πρόθεσή µας να σας βοηθήσουµε στην κατεύθυνση που επιθυµούσατε γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι είχαν αυτήν την
πρόθεση. Ξεκινούσαµε όλοι µε γνώµονα να βοηθήσουµε, ο καθένας από την πλευρά του, στο να παταχθούν τα φαινόµενα βίας
και διαφθοράς στον ελληνικό αθλητισµό.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν κάποια ζητήµατα, όπως η
επιβολή της αντικειµενικής ευθύνης των διοικήσεων των ΠΑΕ
στις πράξεις βίας των συνδέσµων. Σας το λέω και θυµηθείτε το
ότι θα καταντήσει ένα κενό γράµµα έτσι όπως είναι. Συγγνώµη,
αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πέραν του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο
δεν υφίσταται σε καµµιά άλλη διάταξη νόµου για οποιαδήποτε
επιχειρηµατική δραστηριότητα, καµµία ΠΑΕ -όπως επεσήµαναν
στην επιτροπή και άλλοι συνάδελφοι- δεν θα οδηγηθεί στην απόφαση να δώσει την έγκριση για τη δηµιουργία των λεσχών, των
συνδέσµων, όπως θέλετε πείτε το. Θα υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή. Και φέρνω ένα παράδειγµα. Αν δώσει την έγκριση για τη δηµιουργία ενός συνδέσµου
ή λέσχης, η οποία θα είναι ένα παράρτηµα στην Αλεξανδρούπολη και γίνουν πράξεις βίας στην Εγνατία Οδό στη Θράκη, τι
θα συµβεί; Κατηγορούνται για ποινικά αδικήµατα το διοικητικό
συµβούλιο της ανώνυµης αθλητικής εταιρείας, που θα εδρεύουν
σε αποµακρυσµένη περιοχή από τον τόπο που έγιναν οι πράξεις
βίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, έχοντας υπ’ όψιν τους τη συγκεκριµένη διάταξη, να δώσουν την έγκρισή τους για τη δηµιουργία µιας τέτοιας λέσχης;
Επίσης περιττό είναι να τονίσω -και το έχουµε πει όλοι- ότι η
γραφειοκρατία που επιβάλλεται για τη δηµιουργία µιας λέσχης,
είναι άνευ προηγουµένου. Ουσιαστικά, όπως σας είπα και πριν,
πιστεύω ότι και αυτό θα πέσει στο κενό. Παράλληλα, θα ήθελα
να εκφράσω την ικανοποίησή µου, γιατί αποσύρατε, όπως ανακοίνωσε και πριν ο Υφυπουργός κ. Νικητιάδης, µία σειρά από διατάξεις που παρενέβαιναν στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου.
Ωστόσο µία απ’ αυτές, η πιο σηµαντική, είναι αυτή των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού που συνεχίζεται να θεωρείται ότι πρέπει να επιβάλλει ποινές µε τη µη
χορήγηση πιστοποιητικού στις οµάδες και την υποχρέωση των
οµοσπονδιών και διοργανωτριών αρχών να αποδέχονται πλήρως
τις αποφάσεις της. Είναι δυο ζητήµατα του ίδιου προβλήµατος,
το οποίο ευθύς εξαρχής σας είχαµε επισηµάνει, όχι µόνο εγώ,
αλλά νοµίζω και ο κ. Ιωαννίδης και όλοι µας.
Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να κινδυνολογώ ούτε να γίνω µάντης
κακών. Εγώ έζησα στο πετσί µου το 2006 και πιο πριν τι είχε συµβεί και τι σηµαίνει παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν εδώ µέσα στην Αίθουσα άνθρωποι, ο κ. Λιάνης,
ο κ. Ιωαννίδης και άλλοι, οι οποίοι θα σας εξηγήσουν ακριβώς τι
είχε γίνει. Νοµίζω ότι είναι πολύ καλό να τους ακούσετε και να
αλλάξετε αυτήν τη γνώµη. Ξέρω ότι ακούω δηλώσεις, συνεντεύξεις, αλλά το είπατε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων,
ότι, εάν τιµωρηθεί το ποδόσφαιρο, θα φταίει αποκλειστικά και
µόνο η ΕΠΟ. Εγώ σας λέω ότι η απόλυτη ευθύνη θα βαραίνει
αποκλειστικά εσάς και την πολιτεία, διότι έχετε στα χέρια σας
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από τον Οκτώβριο, το έγγραφο της FIFA προς την ΕΠΟ, µε το
οποίο ζητάει η FIFA από την ΕΠΟ να αλλάξουν οι αρµοδιότητες
της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Το έχετε διαβάσει και βλέπετε τους κινδύνους που έρχονται.
Μη µας λέτε «την ευθύνη δεν θα την έχω εγώ αλλά η ΕΠΟ».
Καταθέτω εδώ το έγγραφο της FIFA που έχει σταλεί και το
οποίο αξίζει, κύριοι συνάδελφοι, να το διαβάσετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ανατολάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, ότι σας έγιναν διάφορες εναλλακτικές προτάσεις και δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί έχετε στυλώσει
τα πόδια σας και δεν τις έχετε αποδεχθεί. Μην αναφέρετε ξανά
στην απάντησή σας ότι για δώδεκα χρόνια ίσχυε η διάταξη -τώρα
το θυµηθήκατε;- γιατί συνέχεια αυτό λέτε. Μην το επικαλεστείτε
αυτό, γιατί γνωρίζετε –και αν δεν γνωρίζετε, σας ενηµερώνω- ότι
αυτή η διάταξη ίσχυε µέχρι το 2006. Έκτοτε και µετά την ψήφιση
του ν. 3479/2006 και συγκεκριµένα στο άρθρο 29 παράγραφος
12 ρητά αναφέρεται ότι υπερισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΟ, έστω κι αν είναι αντίθετες προς το ν. 2725/1999
και την εν γένει νοµοθεσία. Γνωρίζω και γνωρίζετε κι εσείς ότι το
καταστατικό της ΕΠΟ άλλα λέει για την αδειοδότηση των οµάδων και σύµφωνα µε τα όσα σας προανέφερα, υπερισχύει το καταστατικό.
Εξάλλου από το 2006 και µετά η Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού ουδέποτε αποφάσισε αποβολή οµάδας από το πρωτάθληµα, συµµορφούµενη πλήρως µε τις διατάξεις του ν. 3479,
πλην της τελευταίας απόφασης για τον Ολυµπιακό Βόλου και Καβάλας.
Κύριε Υπουργέ, κάνω έκκληση και συγχρόνως απευθύνω παράκληση: Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα
µας, σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που δοκιµάζεται ο λαός µας,
µην του στερείτε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι µία διέξοδος στα κοινωνικά προβλήµατα που του έχουµε δηµιουργήσει.
Επαναλαµβάνω, σας κάνω έκκληση: Μη δούµε άλλες εικόνες,
όπως αυτές που είδαµε την Κυριακή.
Μου είπαν ότι χθες η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία
έστειλε ένα φαξ προς τη FIFA. Γνωρίζετε ότι εάν έρθει µία απάντηση περί αποβολής του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχουν να γίνουν τροµερά πράγµατα. Θα ήθελα να λάβετε υπ’ όψιν σας το
γιατί το λέω αυτό. Αυτήν τη στιγµή παίζουν δύο οµάδες -η µία
είναι από την Αθήνα και η άλλη από τη Θεσσαλονίκη- που έχουν
πάρα πολύ φίλαθλο κόσµο. Κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
Θα πρέπει να σας υπενθυµίσω και το σηµαντικότερο απ’ όλα.
Το 2004 µετά την επιτυχία της εθνικής οµάδας και γενικά για τις
επιτυχίες της εθνικής οµάδας, βγήκαν όλοι στο δρόµο. Για φανταστείτε τι έχει να γίνει µε την απουσία της εθνικής οµάδας το
καλοκαίρι του 2012 από το «EURO»! Για ακόµη µία φορά το επαναλαµβάνω. Το είπαµε και στην επιτροπή και όλοι οι συνάδελφοι
σάς έχουµε κάνει έκκληση να σταµατήσει αυτό το πράγµα.
Έρχοµαι στο άρθρο 19 που είναι το πιο σηµαντικό. Κύριε
Υπουργέ, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί εµµένετε και ποιος είναι
ο λόγος να µην τροποποιήσετε τη διάταξη για την Επιτροπή
Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Κανείς δεν µπορεί να το καταλάβει.
Εύχοµαι, όταν θα ανέβετε στο Βήµα, να έχετε αλλάξει την απόφαση αυτή. Υπάρχουν και άλλα άρθρα, που µπορούµε να συζητήσουµε και αποτελούν θέµα συζήτησης για αύριο, που είναι η
συζήτηση επί των άρθρων.
Λέµε ναι επί της αρχής. Έχουµε κάποιες επιφυλάξεις για κάποια άρθρα. Θα περιµένω µε πολύ µεγάλη αγωνία να ακούσω τις
απόψεις σας για τα άρθρα 7, 8, 9 και 19 και τότε αύριο, στη συζήτηση επί των άρθρων, θα είµαστε πιο ουσιαστικοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ, τον κ. Γεώργιο Ανατολάκη.
Ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των εισηγητών και των ειδικών
αγορητών. Εισερχόµεθα στις αγορεύσεις επί της αρχής, µε
πρώτη οµιλήτρια την κ. Φαρµάκη-Γκέκη Αικατερίνη, Βουλευτή
Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, και η βία µέσα και έξω από τα γήπεδα
και τα στηµένα παιχνίδια, αλλά και το ντόπινγκ αποτελούν διαχρονικά µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής πραγµατικότητας.
Είναι ζητήµατα που αµαυρώνουν τον επαγγελµατικό αθλητισµό,
προσβάλλουν τον πολιτισµό µας και την ιστορία µας και συντηρούν οργανωµένες παραβατικές δραστηριότητες και µια συνολική αδιαφάνεια στη διαχείριση του αθλητικού προϊόντος.
Γιατί εµείς, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες,
αυτό το µεγάλο ζήτηµα, αυτήν τη µεγάλη παθογένεια δεν την
έχουµε αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα; Γιατί, απλούστατα, πρέπει
να οµολογήσουµε ότι δεν είχαµε µέχρι τώρα την πολιτική βούληση. Παίρναµε µόνο αποσπασµατικά µέτρα, δειλά και πολλές
φορές «ήξεις αφήξεις», που στην πράξη ακόµα και αυτά δεν
εφαρµόζονταν.
Γιατί όλα αυτά; Γιατί η εκάστοτε πολιτική εξουσία δίσταζε να
τα βάλει µε τις επαγγελµατικές οµάδες, καθώς αποτελούν και
αποτελούσαν ανέκαθεν µια τεράστια δεξαµενή ψηφοφόρων, µετακινούµενων πολιτικά από κόµµα σε κόµµα, ανάλογα µε τις εντολές των συνδέσµων.
Οι ΠΑΕ διαχρονικά –πρέπει να το αναγνωρίσουµε- χαίρουν
µιας ιδιότυπης πειθαρχικής, οικονοµικής και φορολογικής ασυλίας. Τους χαρίζονται κατά καιρούς υπέρογκα χρέη µε υπουργικές αποφάσεις και µάλιστα, χωρίς να έχουµε ως πολιτεία ελέγξει
πρώτιστα το πώς δηµιουργήθηκαν αυτά τα χρέη, το πόσα και
ποια κεφάλαια διακινήθηκαν µέσω των οµάδων, το αν η άσκηση
της οικονοµικής τους διαχείρισης συνδέεται άµεσα µε το «ξέπλυµα» «µαύρου» χρήµατος, το παράνοµο στοίχηµα και το οργανωµένο έγκληµα.
Έτσι, ανοίξαµε την πόρτα στη διαπλοκή και τους παράνοµους,
που βρίσκουν καταφύγιο στον επαγγελµατικό αθλητισµό ως παράγοντες και ως στελέχη των επαγγελµατικών οµάδων. Φυσικά,
δίνουµε στην ελληνική κοινωνία ένα λάθος στίγµα ότι το κράτος,
είτε από ανεπάρκεια είτε από αδυναµία, δίνει οικονοµική και ποινική ασυλία σε ανθρώπους που φοροδιαφεύγουν µονίµως µε
πρόσχηµα τον αθλητισµό, την ίδια ώρα που η πολιτεία ζητά από
τους Έλληνες πολίτες υπερβολικές θυσίες για να µπορέσει να
ορθοποδήσει η χώρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχει ουσία να σταθώ στις
νοµοθετικές διατάξεις αυτού καθ’ αυτού του νοµοσχεδίου. Η συζήτηση αύριο επί των άρθρων θα δώσει την ευκαιρία σε όλους
µας να κάνουµε τις παρατηρήσεις µας επί των άρθρων. Στο σύνολό του το νοµοσχέδιο θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Θέλω, όµως, να σταθώ σε ένα ζήτηµα, το οποίο νοµίζω ότι έχει
µεγάλη σηµασία, στο αν αυτός ο νόµος τελικά θα εφαρµοστεί.
Γιατί ας θυµηθούµε πόσοι νόµοι έχουν ψηφιστεί στη Βουλή τα
τελευταία χρόνια µε αντικείµενο τη βία στα γήπεδα. Θέλετε να
σας θυµίσω; Μέχρι στιγµής έξι: ο 2725 1999, ο 2858 2000, ο
3057 2002, ο 32622004, ο 34792006, ο 37082008. Αυτό το νοµοσχέδιο, αυτός ο νόµος που θα ψηφίσουµε, είναι ο έβδοµος.
Πιστεύω ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια σήµερα να µην εφαρµόσουµε και αυτόν τον νόµο. Κάθε φορά που δεν εφαρµόζεις
κάτι τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται, απαιτούν διπλάσιο
κόπο, διπλάσιους πόρους, µεγαλύτερες θυσίες από όλους µας.
Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα της Αγγλίας που µετά την
τραγωδία του Χέιζελ υποβάθµισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης
Λίβερπουλ και εν µία νυκτί διέλυσε τους συνδέσµους των φιλάθλων. Το µήνυµα είχε ήδη ληφθεί µε µια απλή και αποφασιστική
κίνηση, όπως ήταν αυτή. Πλέον τα αγγλικά γήπεδα είναι γεµάτα
µε οικογένειες που παρακολουθούν τους αγώνες σε απόσταση
αναπνοής από τον αθλητικό χώρο µε σιδερά πειθαρχία και µε
απόλυτη συνείδηση ότι η όποια παρεκτροπή φιλάθλου επιφέρει
αφ’ ενός µεν άµεση τιµωρία αυτού και οριστική αποβολή του από
τους αθλητικούς χώρους και αφ’ ετέρου, βέβαια, αυστηρές ποινές στην οµάδα του, πράγµα που κανένας –νοµίζω- δεν θέλει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία κρίσιµη περίοδο
για την ελληνική κοινωνία και όχι µόνο. Προχθές ψηφίσαµε µια
νέα δανειακή σύµβαση που συνεπάγεται µεγάλες οικονοµικές
θυσίες για τους Έλληνες πολίτες. Στο όνοµα αυτών των θυσιών,
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δεν έχουµε την πολυτέλεια να ανεχόµαστε φαινόµενα όπως η βία
στα γήπεδα, τα στηµένα παιχνίδια, το ντόπινγκ.
Το ίδιο, όµως, ακριβώς πρέπει να κάνουµε και µε τους κουκουλοφόρους που αµαύρωσαν την πορεία στο κέντρο της Αθήνας
την περασµένη Κυριακή. Είναι ανεπίτρεπτο να αποτελούν επί δεκαετίες το φόβητρο της κοινωνικής ειρήνης και της δηµόσιας
ασφάλειας. Η αναποφασιστικότητά µας να τους συλλάβουµε και
να τους τιµωρήσουµε παραδειγµατικά τους επιτρέπει σε κάθε
πορεία να προκαλούν τεράστιες υλικές καταστροφές και δίνει
την ευκαιρία σε συγκεκριµένους πολιτικούς φορείς να σπεκουλάρουν, υπονοώντας τη συµµετοχή σε αυτές οργανωµένων παρακρατικών οµάδων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παραδοχή από όλους τους πολίτες,
από όλους µας -και τους πλέον δύσπιστους- της γενικής κρίσης,
που αφορά σήµερα την κοινωνία µας όχι µόνο σε οικονοµικό επίπεδο, µιας κρίσης θεσµών και αξιών δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ανοχή σε φαινόµενα βίας. Δεν αφήνει καµµία ανοχή να
µετατρέπονται ειρηνικές διαµαρτυρίες σε πραγµατικές τραγωδίες. Επιτέλους, σήµερα πρέπει ως πολιτεία να δείξουµε µε αποφασιστικό τρόπο –όχι απλά στα λόγια- ότι δεν έχουµε καµµία
ανοχή στους κουκουλοφόρους, όποιοι και αν είναι αυτοί, ότι δεν
έχουµε καµµία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται αυτή.
Σήµερα σε αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζουµε τη βία µέσα
και έξω από τα γήπεδα. Αντιµετωπίζουµε πολλές παθογένειες
που έχουν να κάνουν µε στηµένα παιχνίδια, µε το ντόπινγκ. Είναι
ένα νοµοσχέδιο, πραγµατικά, στη σωστή κατεύθυνση, ένα νοµοσχέδιο που αντιµετωπίζει τη βία.
Με την αποφασιστικότητα, λοιπόν, που αντιµετωπίζει το
Υπουργείο τα φαινόµενα της βίας µέσα και έξω από το γήπεδο
και όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι και ως πολιτεία πρέπει να αντιµετωπίσουµε και τη βία που εκδηλώνεται κάθε φορά µε κάθε ειρηνική διαµαρτυρία. Δεν έχουµε άλλο περιθώριο για άλλη ανοχή.
Για όλους αυτούς τους λόγους σάς καλώ να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Αικατερίνη Φαρµάκη-Γκέκη, Βουλευτή Νοµού Κορινθίας του
ΠΑΣΟΚ.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας. Είστε οπαδός του Ηρακλή;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Γνωστός οπαδός του Ηρακλή.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Σωστά.
Κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να συζητήσουµε σήµερα ένα
σοβαρό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο του οποίου µεγάλο τµήµα
άµεσα ή έµµεσα απασχολεί ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού. Αναφέροµαι ιδιαίτερα στα τρία πρώτα κεφάλαια του νοµοσχεδίου, που αφορούν τον αθλητισµό, ο οποίος,
όπως όλοι µας γνωρίζουµε, απασχολεί το πιο δυναµικό ίσως κοµµάτι του Ελληνισµού, τη νεολαία είτε άµεσα, δηλαδή µε τη
µορφή της ενεργού αθλητικής συµµετοχής, είτε έµµεσα µε την
απλή µορφή του φιλάθλου.
Τα τρία πρώτα κεφάλαια, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου
έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, µιας που αφορούν θέµατα σχετικά
µε την αθλητική βία, το ντόπινγκ, τους στηµένους αγώνες, αλλά
και τη λειτουργία των συνδέσµων φιλάθλων ή στο εξής, όπως θα
ονοµάζονται, «λέσχες φιλάθλων».
Το Κεφάλαιο Δ’ αντιµετωπίζει θέµατα αρµοδιότητας τουρισµού, αλλά και θέµατα σχετικά µε τον πολιτισµό. Είναι δε κατά
την άποψή µου θέµατα που κακώς αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά και εκτιµώ ότι θα έπρεπε να αντιµετωπιστούν ολοκληρωµένα, σφαιρικά και µε άλλα σχετικά και πλήρη νοµοσχέδια.
Στο λίγο χρόνο που διαθέτω θα σταθώ στα τρία πρώτα κεφάλαια που αφορούν θέµατα πολιτισµού. Το νοµοσχέδιο προσπαθεί
να αντιµετωπίσει µερικές από τις σύγχρονες µάστιγες της κοινωνικής ζωής που αναπτύσσονται γύρω από τον αθλητισµό και
ιδίως γύρω από αυτό που αποκαλείται «εµπορικός αθλητισµός».
Είναι λυπηρό ότι παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που
έχουν γίνει για την καταπολέµηση της βίας, το φαινόµενο εξελίσσεται, αναπτύσσεται και, δυστυχώς, παίρνει συνεχώς ανησυ-
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χητικές διαστάσεις, µε έκτροπα και επεισόδια εντός και εκτός
αθλητικών γηπέδων, αλλά ακόµη-ακόµη και σε αγώνες παιδικών
ή εφηβικών τµηµάτων των αθλητικών σωµατείων.
Ως πολιτεία, ενώ κατά καιρούς έχουµε πάρει αυστηρά νοµοθετικά µέτρα, τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Δεν
αρκούν µόνο οι σκληρές ποινές, καθώς η βία έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες. Είναι θέµα παιδείας των νέων, πολλαπλασιάζεται από
το αίσθηµα αδικίας και ανισονοµίας που αισθάνονται οι πολίτες.
Καλλιεργείται από παράγοντες οµάδων και ανθρώπους που
έχουν πρόσβαση στα media και φανατίζουν τον κόσµο και γιγαντώνεται, όταν υπάρχει κοινωνική περιθωριοποίηση µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων και αυξηµένα ποσοστά φτώχειας, ανεργίας
και κοινωνικής υποβάθµισης.
Η πιο αυστηρή παρέµβαση που είχαµε ψηφίσει µέχρι τώρα
είναι το γνωστό άρθρο 20 του ν. 3472/2006. Αυτή καθιέρωνε το
λεγόµενο «ιδιώνυµο», όπου η κάθε ποινή ήταν εκτελεστέα. Τότε,
πραγµατικά υπήρξε µια µείωση των περιστατικών. Ωστόσο, ήταν
αρκετά σκληρό το νοµικό πλαίσιο, να αντιµετωπίζεται δηλαδή
ένας ταραξίας των γηπέδων πιο αυστηρά από έναν έµπορο ναρκωτικών ή από έναν παιδεραστή, για παράδειγµα. Αυτή η ρύθµιση καταργήθηκε µε το ν. 3773/2009.
Με τις προβλέψεις του άρθρου 3 επανερχόµαστε σε µια ενδιάµεση κατάσταση. Θα ισχύσει το ιδιώνυµο για όσους έχουν
επαναλαµβανόµενη παραβατική συµπεριφορά ή κάνουν χρήση
όπλων, όπως λέει σχετικά το νοµοσχέδιο.
Όµως, δεν αρκούν τα σκληρά µέτρα. Πρέπει να εµπεδωθεί σε
όλους ότι αποδίδεται δικαιοσύνη από τη διεξαγωγή του κάθε
αγώνα, την αξιολόγηση των συντελεστών του, ως και την πιθανή
τιµωρία όσων συλλαµβάνονται, καθώς έχουµε περιστατικά στο
παρελθόν από τη µια πλευρά άδικων τιµωριών φιλάθλων και από
την άλλη απαλλαγή κατηγορουµένων για εγκλήµατα ή ακόµηακόµη και τα στραβά µάτια της Αστυνοµίας σε εξόφθαλµα περιστατικά.
Απόδειξη της αξίας των νόµων όταν αυτοί τηρούνται είναι η
διαφορά µε την οποία αντιµετωπίζουν οι οπαδοί των µεγάλων
οµάδων τους εγχώριους αγώνες των οµάδων τους σε σχέση µε
τους διεθνείς αγώνες. Εκεί, επειδή ξέρουν ότι οι θεσµοί λειτουργούν και οι ποινές είναι σοβαρές, δεν βλέπουµε ούτε επεισόδια
ούτε βεγγαλικά, ενώ ταξιδεύουν οι Έλληνες οπαδοί των οµάδων
στο εξωτερικό µαζικά, χωρίς να δώσουν το παραµικρό δικαίωµα.
Στην Ελλάδα, όµως, δεν µπορούν να πάνε στη διπλανή γειτονιά
να δουν παρέα το παιχνίδι µε τα αδέλφια τους, µε τους συναδέλφους τους, µε τους οµόθρησκούς τους, µε τους ανθρώπους που
µοιράζονται τον ίδιο αέρα και τα ίδια προβλήµατα.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέµα που θεωρώ
ότι είναι µεγάλη εστία έντασης και πρόκλησης επεισοδίων. Αυτό
είναι ο οπαδικός Τύπος. Βλέπουµε καθηµερινά δηµοσιεύµατα
που προκαλούν και παρακινούν τους οπαδούς σε πράξεις βίας.
Δεν µπορεί να τιµωρούµε αυστηρά ένα νέο παιδί που από ανωριµότητα παρεκτρέπεται και να µένουν ατιµώρητοι άνθρωποι που
µε σκοπό το κέρδος ή άλλα ιδιοτελή κίνητρα, εξωθούν τους
νέους σε παραβατικότητα.
Οι ποινές που προβλέπονται για παρουσίαση και παραµονή
των ταραξιών στα Αστυνοµικά Τµήµατα θα έλεγα ότι προσθέτουν
γραφειοκρατία και είναι αµφιβόλου αποτελέσµατος σε µια εποχή
που βλέπουµε συνεχώς περιστατικά σε εξωγηπεδικά ραντεβού
οπαδών ή ακόµη και σε αγώνες παιδικών ή εφηβικών τµηµάτων
των αθλητικών οµάδων.
Τέλος, όσον αφορά την αντιµετώπιση της βίας, επιβάλλεται η
πρόβλεψη αυστηρών προστίµων σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας από τους ταραξίες. Ίσως
αυτό να είναι το πλέον αποτελεσµατικό µέτρο. Να τιµωρείται αυστηρά δηλαδή, ο παραβάτης, χωρίς να υπόκειται όµως στην εξαθλιωτική τιµωρία της φυλάκισης.
Είµαι αναγκασµένος, λόγω του λίγου χρόνου, να έρθω σε κάποια ζητήµατα που θεωρώ µείζονος σηµασίας.
Στο άρθρο 13 λέω ασυζητητί «ναι» στις αυστηρές ποινές σε
όσους συµµετέχουν στα στηµένα παιχνίδια. Ακόµα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι µε βάση το άρθρο 16 υπάρχει µία ρύθµιση η οποία
–υποτίθεται- θέλει να εµποδίσει την ανεξέλεγκτη συγχώνευση
οµάδων, που κατά βάση γίνεται για τη διαγραφή χρεών τους και
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σύντοµη επάνοδο σε µεγαλύτερη κατηγορία. Θέτει δε σχετικές
προϋποθέσεις.
Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η υπερχρέωση των οµάδων προέκυψε από αµέλεια της πολιτείας και των οργάνων της, να ασκήσουν το θεσµικό τους ρόλο, το ρόλο του ελέγχου. Για πολλά
χρόνια δίνονταν πιστοποιητικά συµµετοχής µε αδιαφανείς διαδικασίες στις οµάδες µε συσσωρευµένα χρέη, µε απλήρωτους
αθλητές, µε µεγαλοµετόχους µε σκιές στο επιχειρηµατικό τους
παρελθόν.
Είχαµε πρόσφατα περιστατικά όπου µεγάλη οµάδα των Αθηνών, η οποία πριν από µερικά χρόνια µπήκε στο άρθρο 44 και µηδένισε τα χρέη της, έχει και πάλι εκατοµµύρια χρεών και γίνεται
πάλι προσπάθεια να ρυθµιστούν κι αυτά.
Άλλη οµάδα συµµετέχει στο Πρωτάθληµα της Α’ Εθνικής,
χωρίς να έχει άδεια και είναι η µοναδική από τις δεκαέξι οµάδες
που δεν έχει τη σχετική άδεια. Η ΕΠΟ δυστυχώς, αντί να αποτελεί
θεµατοφύλακα του ποδοσφαίρου είχε το ρόλο του πλυντηρίου
αδικηµάτων και της υπόθαλψης των παραβατικών δραστηριοτήτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα είναι αναγκασµένη, ύστερα από τις σαφείς οδηγίες
της UEFA και την εφαρµογή του λεγόµενου Fair Play και βλέπουµε καθηµερινά να ελέγχονται ελληνικά σωµατεία, τα οποία
καλούνται να βρουν τρόπο να επιβιώσουν οικονοµικά.
Σχετικά µε το άρθρο 19 –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρενα πω ότι για µία ακόµα φορά η αµαρτωλή ΕΠΟ επικαλείται το
αυτοδιοίκητο. Η επικίνδυνο και υπεύθυνη µε τις αποφάσεις της
ΕΠΟ για τη βία στα γήπεδα άλλη µία φορά επισείει τον µπαµπούλα της FIFA. Παρά το ότι το καλοκαίρι αποδείχθηκε παντελώς
ανίκανη να διαχειριστεί την κρίση στο ποδόσφαιρο, έρχεται και
πάλι και απειλεί µε τον εξοστρακισµό των ελληνικών οµάδων από
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα.
Το καλοκαίρι του 2011, κύριε Υπουργέ, ήταν το µαύρο καλοκαίρι του ελληνικού αθλητισµού. Είχαµε το σκάνδαλο των στηµένων, είχαµε τις κασέτες, είχαµε ένα βόθρο και µία δυσωδία η
οποία ανεδιδόταν από παντού. Είχαµε το µεγαλύτερο έγκληµα
που έχει γίνει στο χώρο του ποδοσφαίρου: τον υποβιβασµό της
ιστορικότερης οµάδας της Ελλάδας, του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
Και σε όλο αυτό το διάστηµα η αθλητική ηγεσία έµενε παντελώς
αµέτοχη. Ως Πόντιοι Πιλάτοι πλένατε τα χέρια σας και κοιτούσατε από µακριά το αίµα να τρέχει, το έγκληµα να συντελείται
και αδιαφορούσατε, πλήρως καλυπτόµενοι πίσω από το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ.
Κύριε Υπουργέ, δεν σας καταλογίζω δόλο. Είναι προφανές ότι
δεν έχετε καµµία σχέση µε τον αθλητισµό, είναι προφανές ότι
δεν έχετε καµµία σχέση µε το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό αυτό.
Κι εγώ δεν ξέρω από καλλιτεχνικό πατινάζ ούτε από µπριτζ ούτε
από µπάτµιντον ...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Εγώ έχω διατελέσει ποδοσφαιριστής χρόνια, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Αν ήσασταν ποδοσφαιριστής,
κύριε Υπουργέ, είναι ακόµα χειρότερο αυτό το πράγµα γιατί βλέπατε να γίνονται το καλοκαίρι σηµεία και τέρατα και δεν κάνατε
το παραµικρό. Είστε υπεύθυνος γι’ αυτό.
Λέω λοιπόν, ότι θα µπορούσατε να κάνετε παρέµβαση και να
αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα τα οποία γίνονταν.
Έστω και την τελευταία στιγµή σας καλώ να µη λυγίσετε και
να µην αποσύρετε το άρθρο 19, γιατί µεταξύ µιας αµαρτωλής
ΕΠΟ που βγάζει κατά το δοκούν αποφάσεις, προτιµώ µία επιτροπή, την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, έστω κι αν
ελέγχεται από το κράτος, κάτι που κι εγώ δεν θα ήθελα.
Κλείνοντας λέω ότι επί της αρχής δέχοµαι το νοµοσχέδιο, γιατί
θεωρώ ότι κάνει σηµαντικά βήµατα για την αντιµετώπιση σηµαντικών προβληµάτων του αθλητισµού.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη, Βουλευτής Ευβοίας του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε
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Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που συζητούµε σήµερα στην ολοµέλεια προσπαθεί –είναι αλήθεια- να αντιµετωπίσει πολύ σοβαρά θέµατα, όπως τη βία στα
γήπεδα, το ντόπινγκ και τα στηµένα παιχνίδια.
Κρίµα όµως, κύριε Υπουργέ, γιατί και αυτό το νοµοθέτηµα,
που έπρεπε να είναι τοµή για τον αθλητισµό σε γενικές γραµµές
είναι ερασιτεχνικά συγκεντρωτικό, αρκετά ανεπαρκές και γραφειοκρατικό.
Εξάλλου, τοποθετήθηκε ήδη µε σαφήνεια ο εισηγητής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο σύγχρονος αθλητισµός επηρεασµένος βαθιά από την καθηµερινότητα, τη βία και τις ανθρώπινες αδυναµίες, αµφισβητήθηκε πολλές φορές όχι µόνο για την
αξία του, αλλά κυρίως για την ηθική του. Για την ηθική που πρέπει να καθορίζει κάθε αθλητική εκδήλωση εντός και εκτός των
αγωνιστικών χώρων. Για την ηθική που πρέπει να επιβάλλεται σε
όλες τις ενέργειες και από όλους τους εµπλεκόµενους, όπως
αθλητές, παράγοντες, τρίτα πρόσωπα και όποιον εµπλέκεται µε
τον αθλητισµό. Για µια ηθική, κύριε Υπουργέ, που τα τελευταία
χρόνια στη χώρα µας όχι µόνο αµφισβητήθηκε, αλλά καταρρακώθηκε και υπονοµεύθηκε από ανθρώπους και πρακτικές που
στόχο έχουν το ίδιο όφελος που κατά κύριο λόγο βέβαια είναι οικονοµικό.
Εµείς στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό πιστεύουµε πως µια
οργανωµένη πολιτεία που σέβεται και προασπίζεται τους πολίτες
και τους θεσµούς της, πρέπει να θεωρεί τις αθλητικές εκδηλώσεις και διοργανώσεις κορωνίδα του ελληνικού πολιτισµού και
του Ολυµπισµού, που ανά τους αιώνες προσφέρουν όχι µόνο
στην πατρίδα µας αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο.
Κύριε Υπουργέ, στο παρόν σχέδιο νόµου λέµε «ναι» και γι’
αυτό και το ψηφίζουµε επί της αρχής. Κινείται σε µια σωστή κατεύθυνση, αλλά έχει πολλές αγκυλώσεις και προχειρότητες. Γι’
αυτό και προσωπικά έχω αρκετές ενστάσεις και φόβους, αν θέλετε, κυρίως ως προς την εφαρµογή αυτού του νόµου και την
αποτελεσµατικότητά του.
Στα τελευταία θλιβερά επεισόδια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κέντρο της πολύπαθης Αθήνας µας ήταν στην κυριολεξία
βοµβαρδισµένο µε ανυπολόγιστες καταστροφές. Παρ’ όλα αυτά,
κύριε Υπουργέ, κανένας υπεύθυνος, κανένας Υπουργός δεν ανέλαβε ευθύνες, παρά τις εκκλήσεις και παρά την αναγκαιότητα να
αναλάβει επιτέλους κάποιες ευθύνες και στο τέλος-τέλος να ζητήσει και συγγνώµη από αυτούς τους ανθρώπους που κλαίνε
µπροστά στα αποκαΐδια της περιουσίας της. Κανένας δεν παραιτείται και κανένας δεν αναλαµβάνει ευθύνες. Γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ, φοβάµαι πάρα πολύ ότι και σ’ αυτό το νόµο που κάνετε
θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι µας πως κάνουµε νόµους τους οποίους όµως, στην πράξη δεν τους τηρούµε.
Και ρωτώ το εξής απλό: Γιατί άραγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τηρήθηκε ο νέος νόµος του ασύλου; Πριν από δύο
µήνες, όλοι εδώ στη Βουλή καταχειροκροτήσαµε το νέο νόµο για
το πανεπιστηµιακό άσυλο. Αν χθες είχε πραγµατωθεί αυτός ο
νόµος, θα είχε εκκενωθεί η Νοµική Σχολή από όλους αυτούς,
όπως επί χρόνια τώρα ονοµάζουµε –δεν θέλω να προβώ σε χαρακτηρισµούς- ως «γνωστούς, αγνώστους» που κατάντησαν τη
Νοµική Σχολή πυριτιδαποθήκη, κύριε Υπουργέ, και κανένας δεν
ντρέπεται, κανένας δεν απολογείται, κανένας δεν παραιτείται.
Φοβάµαι ότι πρόκειται για έναν ακόµα ανεφάρµοστο νόµο µε
τη διαιώνιση του φαινοµένου του χουλιγκανισµού στη χώρα µας,
η οποία, επαναλαµβάνω, δεν στερείται νόµων, αλλά έχουµε νόµους που µένουν στα χαρτιά και νόµους οι οποίοι δεν εφαρµόζονται, γιατί πιθανώς πρέπει τελικά αυτοί οι νόµοι να
εξυπηρετούν κάποιους.
Θα τοποθετηθώ στην επί των άρθρων οµιλία µου πιο συγκεκριµένα, αλλά θέλω να τονίσω σήµερα πως σ’ αυτήν τη δυσχερέστατη οικονοµική συγκυρία που ζούµε σαν χώρα, ο πολιτισµός
µας και ο τουρισµός µας σε όλες τους τις εκφάνσεις είναι ισχυρά
εργαλεία που µπορούν να συµβάλουν άµεσα, αποτελεσµατικά
στην ανάκαµψη της οικονοµίας µας.
Κύριε Υπουργέ, πριν από µερικές µέρες έτυχε να δω ένα βίντεο στη γερµανική τηλεόραση. Στο βίντεο αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γελοιοποιείτο µε το χυδαιότερο τρόπο η αρχαία Ελ-
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λάδα µας, η αρχαία ελληνική ιστορία µας ανά τους αιώνες. Ρωτώ,
κύριε Υπουργέ, πώς αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση, το
Υπουργείο Τουρισµού –γιατί άπτεται και του Υπουργείου Τουρισµού- και οπωσδήποτε βέβαια θέλω να µάθω αν και πώς αντέδρασε το Υπουργείο Εξωτερικών στο χυδαίο αυτό βίντεο.
Μπορώ να σας το εγχειρίσω, αν θελήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πως το 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση
απελευθερώνεται το θέµα του ιαµατικού τουρισµού και του θερµαλισµού. Θα µπορούνε, δηλαδή, πολύ απλά µε κάλυψη των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ταµείων, άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν
µία βεβαίωση από το γιατρό τους ότι χρειάζονται κάποια ιαµατικά
λουτρά, να έρχονται χωρίς κανένα πρόβληµα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εµείς, µε τις πανάρχαιες ιαµατικές πηγές µας, τι έχουµε
κάνει, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το θέµα; Υπάρχει µία στοιχειώδης
προετοιµασία για τον ιαµατικό µας τουρισµό;
Νοµίζω πως θα µπορούσατε να είχατε δεχτεί σε τούτο το νοµοσχέδιο και να µην το αφήσετε για το µέλλον στις καλένδες –
που όπως δείχνουν τα πράγµατα, δεν ξέρω αν προλάβετε να το
νοµοθετήσετε- το πάγιο αίτηµα των δήµων, οι οποίοι θέλουν τη
µεταβίβαση υπό όρους –βεβαίως συµφωνούµε σ’ αυτό- για
τριάντα ή πενήντα χρόνια την εκµετάλλευση από τους δήµους
των ιαµατικών πηγών.
Νοµίζω ότι ο χρόνος δεν θα είναι αρκετός όταν εσείς αποφασίσετε να µεταβιβάσετε τις ιαµατικές πηγές στους δήµους, για
να είναι έτοιµοι την επόµενη χρονιά και να µπορέσουµε να δεχτούµε ανθρώπους, να εκµεταλλευτούµε το πρόβληµά τους και
να τους παρέχουµε τις θαυµάσιες υπηρεσίες µας από την
πλευρά του ιαµατικού τουρισµού.
Φοβούµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και τελειώνω- πως
για άλλη µια φορά και στην περίπτωση αυτή του ιαµατικού τουρισµού, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς θα µας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Λέω µόνο µε πόνο ψυχής, κρίµα για την ανάπτυξή µας,
κρίµα για τη χώρα µας. Σας παρακαλώ, σας ικετεύω, βιαστείτε.
Οι καιροί ου µενετοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μια και είπατε «Ανεξάρτητος Βουλευτής», προχθές έλεγα ότι
κοντεύει η µισή Βουλή να είναι ανεξάρτητη και µου είχε κάνει παρατήρηση ο κύριος Πρόεδρος ότι δεν αποδίδω την πραγµατικότητα. Φαίνεται, όµως, ότι ήδη κοντεύει να γίνει αυτό: δηλαδή,
σχεδόν το 1/3 της Βουλής να είναι Ανεξάρτητοι.
«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα θλιβερά γεγονότα που ζήσαµε τις τελευταίες ηµέρες µας υποχρεώνουν να αναφερθούµε
πρώτα και κύρια στο θέµα της βίας στον αθλητισµό, της βίας που
όπως ξέρουµε δεν είναι φαινόµενο σηµερινό ούτε µόνο των γηπέδων. Ξεκινάει πολύ νωρίτερα και από τη Στάση του Νίκα».
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι απόσπασµα οµιλίας
µου στις 7 Σεπτεµβρίου 2004, όταν πάλι συζητούσαµε εδώ στη
Βουλή για το θέµα της βίας στα γήπεδα, γιατί και τότε είχαν γίνει
παρόµοια θλιβερά γεγονότα που ασφαλώς µας λυπούν όλους.
Ύστερα απ’ αυτά που διαδραµατίστηκαν αυτές τις µέρες εµείς
θα θέλαµε να τονίσουµε ότι είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι
σε οποιαδήποτε µορφή βίας από οπουδήποτε και αν προέρχεται,
είτε είναι κρατική βία, είτε είναι δακρυγόνα, είτε είναι οµαδική,
είτε είναι ατοµική βία. Ασφαλώς καταδικάζουµε ανεπιφύλακτα
αυτές τις βιαιότητες και κατά ανθρώπων και κατά κτηρίων και µάλιστα κατά αυτών των πολιτιστικών κτηρίων που καταστράφηκαν
αυτές τις µέρες.
Πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν θύλακες και µέσα στον κρατικό
µηχανισµό αλλά και έξω που απεργάζονται αυτές τις ενέργειες,
θύλακες ανωµαλίας, θύλακες παρακρατικοί, θύλακες που
εδρεύουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, σε αλλοδαπούς, σε
άλλες κοινωνικές οµάδες. Αυτά τα ακραία στοιχεία -στα οποία
περιλαµβάνονται και φασιστικά και άλλα στοιχεία- πολλές φορές
συνοδεύονται και από τους «πλιατσικολόγους» οι οποίοι επιπί-
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πτουν στα καταστήµατα που καταστρέφονται για να «θερίσουν»
ό,τι έχει εγκατασπαρθεί εκεί.
Κύριε Υπουργέ, µας είναι ακατανόητο το ότι προχθές είδαµε
στις τηλεοράσεις ότι περίσσεψαν τα δακρυγόνα εναντίον των
πάντων, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, του Μανώλη Γλέζου,
αλλά δεν βρέθηκαν δακρυγόνα για να ανοίξουν το δρόµο να περάσουν οι πυροσβεστικές και βλέπαµε επί ώρες να καίγονται τα
κτήρια. Γιατί υπήρξε αυτή η ειδική µεταχείριση; Γιατί δεν κινήθηκε η Αστυνοµία; Νοµίζουµε ότι όσον αφορά το θέµα της βίας
όλοι έχουµε βγάλει τα συµπεράσµατά µας. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο.
Θα ήθελα όµως, να πω ότι όσον αφορά τα γήπεδα, η βία στα
γήπεδα είναι και µέσα και έξω, πολύ περισσότερο όµως, έξω από
τα γήπεδα. Βέβαια καλλιεργείται και ένας φανατισµός ο οποίος,
αν θέλετε, «εκκολάπτεται» και µέσα στις οµάδες, ένας φανατισµός ο οποίος πολλές φορές αφήνει εκστατικό τον άνθρωπο.
Είναι αυτή η αντιπαράθεση τού να φτάσουµε µέχρι να σκοτωθούν άνθρωποι και δυστυχώς έχουν σκοτωθεί, ενώ από την άλλη
λέµε ότι ο αθλητισµός είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να
στρέψουµε τη νεολαία µας για να αθληθεί, για να γυµναστεί, ότι
αυτό είναι καλό και για το σώµα και για το πνεύµα και βέβαια για
να αποµακρυνθεί από άλλες έξεις όπως είναι τα ναρκωτικά. Αυτό
όµως πρέπει να µας προβληµατίσει σοβαρά.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά βλέπουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο κανονικά θα έπρεπε να είναι δύο νοµοσχέδια. Άλλωστε
υπάρχει µονίµως αυτό το µπέρδεµα αθλητισµού και τουρισµού
στη χώρα µας. Λέµε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές διατάξεις του
νοµοσχεδίου που τις κρίνουµε θετικές, αλλά έχουµε και πάρα
πολλές επιφυλάξεις και παρατηρήσεις, στις οποίες θα αναφερθούµε και σήµερα και αύριο στα άρθρα.
Οι επιφυλάξεις µας πρώτα και κύρια πηγάζουν από την εδώ
και χρόνια µη εφαρµογή των νόµων. Δεν βλέπουµε πώς θα αλλάξει αυτό τώρα διά µαγείας µ’ αυτό το καινούργιο νοµοσχέδιο,
γιατί µπορούµε να µιλάµε για αυστηροποίηση των ποινών, για
πάταξη της βίας, των προσυνεννοηµένων αγώνων και του ντόπινγκ, αλλά, δυστυχώς, δεν έχουµε δει προσπάθειες προς αυτήν
την κατεύθυνση, δεν έχουµε δει την πολιτική βούληση, ώστε να
εφαρµόζονται κιόλας οι νόµοι.
Είναι χαρακτηριστική η έρευνα για την έκταση του φαινοµένου
των στηµένων ποδοσφαιρικών αγώνων που έγινε σ’ όλη την Ευρώπη και ευρύτερα. Από κει προέκυψε ότι τουλάχιστον το 30%
των Ελλήνων ποδοσφαιριστών έχουν δεχθεί κρούσεις για να συµµετάσχουν στη χειραγώγηση αποτελεσµάτων αγώνων. Πρόκειται
για το µεγαλύτερο ποσοστό µεταξύ των χωρών που πήραν µέρος
στην έρευνα. Και τι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα! Παρακολουθήσαµε άλλωστε και το καλοκαίρι το θέµα µε
τα στηµένα παιχνίδια µε κασέτες, µαρτυρίες, καταγγελίες, εξαγγελίες ότι το µαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και βέβαια από κει
και πέρα το σκάνδαλο ουσιαστικά «κουκουλώθηκε». Κάποιοι τιµωρήθηκαν, κάποιοι φυγαδεύτηκαν –δεν ξέρω µε ποιον τρόποκάποιοι πήγαν στη φυλακή, όµως δυστυχώς δεν βλέπουµε να αλλάζουν ουσιαστικά τα πράγµατα.
Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, σχετικά µε την απαγόρευση των µετακινήσεων.
Είναι τουλάχιστον παράδοξο, να µην πω απαράδεκτο, να απαγορεύονται οι µετακινήσεις, γιατί θα πάνε στους αγώνες και ενδεχοµένως εκεί να ασκηθεί βία. Ασφαλώς πρέπει να παρθούν
µέτρα αλλά όχι τέτοιου είδους: της λύσης, δηλαδή, να απαγορεύονται οι µετακινήσεις µε τα αυτοκίνητα κ.λπ..
Ένα άλλο φαινόµενο στο οποίο θέλω να αναφερθώ εν ολίγοις,
γιατί και ο χρόνος είναι περιορισµένος είναι για την καταπολέµηση του ντόπινγκ. Θα ήθελα και σαν γιατρός, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επισηµάνω τις βλαβερές ως
ολέθριες συνέπειες που έχει το ντόπινγκ για την ανθρώπινη
υγεία, για τον ανθρώπινο οργανισµό. Και βέβαια να λάβουµε υπ’
όψιν µας ότι αυτές οι ουσίες που χρησιµοποιούνται, χρησιµοποιούνται από νέους ανθρώπους των οποίων το σώµα πολλές
φορές είναι αδιαµόρφωτο. Και δεν είναι µόνο οι επίσηµες ουσίες
αλλά και µια σειρά άλλες που δεν ξέρουµε καν.
Επίσης, πρέπει να πω ότι τα αναβολικά που χρησιµοποιούνται
έχουν ολέθριες συνέπειες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Προσω-
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πικά µου κάνει εντύπωση γιατί, ως γιατρός νευροχειρουργός,
που ασχολούµαι µε τους όγκους της υποφύσεως, έχω δει, σε
πάρα πολλές περιπτώσεις, αθλητές να έχουν παραµορφωθεί τα
χαρακτηριστικά τους και να έχουν πάρει αυτό που λέµε µεγαλακρικό προσωπείο. Αυτό σηµαίνει ότι εδώ γίνεται υπερκατανάλωση, κατάχρηση αυτών των ουσιών. Έχουν φτάσει µάλιστα
πολλές φορές να πωλούνται αυτές οι ουσίες έµµεσα από τα σούπερ µάρκετ υπό τον τύπο των διαφόρων συµπληρωµάτων διατροφής, όπου και εκεί περιλαµβάνονται διάφορες τέτοιες ουσίες.
Είναι πάρα πολλά αυτά που θα µπορούσαµε να πούµε. Επειδή
δεν το επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να µείνω σε ένα τελευταίο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί επιτέλους, κύριε Υπουργέ,
δεν θεσµοθετείτε µια άλλη διαδικασία στην εκλογή των οµοσπονδιών. Σ’ αυτές τις οµοσπονδίες υπάρχει ισοβιότητα. Δεν υπάρχει
καµµία αναλογικότητα. Ο ένας µπορεί να πάρει 30%, ο άλλος
40%. Αυτός που παίρνει 30% µπορεί να πάρει και όλη τη διοίκηση.
Αυτά είναι για µας απαράδεκτα πράγµατα.
Επίσης, πιστεύουµε ότι δεν πρέπει οι οµοσπονδίες να επιχορηγούνται µε τον τρόπο που επιχορηγούνται τη στιγµή που κάνουν
εµπόριο. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς, ενώ είναι υπερχρεωµένες οι
οµοσπονδίες και επιχορηγούνται από την πολιτεία, αυτές προβαίνουν σε αγορές παικτών. Αυτό το εµπόριο, αυτό το αλισβερίσι για
εµάς είναι ανεπίτρεπτο.
Και από αυτή την άποψη θα περιµέναµε την τοποθέτησή µας
τελικά να την καθορίσουµε από την τελική διαµόρφωση που θα
πάρει το νοµοσχέδιο, όσον αφορά σ’ αυτά τα θέµατα που έχουµε
βάλει και µε τροπολογίες που έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος, Βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν νοµοσχέδιο καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ένα πολύ σοβαρό
θέµα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες την ελληνική κοινωνία.
Έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές σοβαρούς τραυµατισµούς, αλλά
ακόµα έχει κοστίσει την περιουσία των πολιτών και της χώρας
µας. Το θέµα αυτό είναι η βία στα γήπεδα, κυρίως του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης, αφού συχνά µετατρέπονται σε
ρινγκ, όπου οπαδοί, αθλητές και διαιτητές χάνουν τον έλεγχο βιαιοπραγώντας µε µίσος αδικαιολόγητο.
Η συµπεριφορά αυτή δεν είναι τυχαία και δεν συµβαίνει µόνο
σε µεγάλες διοργανώσεις. Είναι φαινόµενο που παρατηρείται
από µερικά τοπικά πρωταθλήµατα µέχρι το Κύπελλο και το Πρωτάθληµα Ελλάδας.
Οι παράγοντες που προκαλούν και εξάπτουν αυτήν τη συµπεριφορά είναι πολλοί. Οι λέσχες των οργανωµένων οπαδών µε τη
σηµερινή λειτουργία τους, οι εκστατικοί τίτλοι στις αθλητικές
εφηµερίδες, η ανάγκη για ξέσπασµα, ακόµη και λόγω ψυχολογικών προβληµάτων ορισµένων ατόµων, αποτελούν ένα επικίνδυνο
συνονθύλευµα που µόνο αρνητικό αποτέλεσµα µπορεί να έχει.
Ας µην ξεχνάµε ότι η ψυχολογική βία που προκαλούν θερµοκέφαλοι οπαδοί µε ακατονόµαστες εκφράσεις στους αθλητές ή
τους διαιτητές είναι η πιο συχνή αιτία για να ξεσπάσει µια διαµάχη.
Πολύ σωστά, λοιπόν, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο αναβαθµίζεται και συγκροτείται το Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού
για τη χάραξη πολιτικής στο χώρο του αθλητισµού, αλλά και ανασυγκροτείται η Διαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας εντός
και εκτός των αθλητικών χώρων, η οποία πλέον αποτελεί το επίσηµο όργανο εισήγησης των κατάλληλων πολιτικών για την αντιµετώπιση της βίας στην πολιτεία, στην οποία βέβαια συµµετέχουν
κατόπιν αιτήµατος µε τη γνώµη τους, τα αθλητικά σωµατεία και
ενώσεις, αθλητές, προπονητές και φίλαθλοι.
Επίσης, θεσµοθετείται η ποινική αντιµετώπιση για την οργανωµένη βία και τη παραβατική δραστηριότητα µε αφορµή κάποια
αθλητική συνάντηση.
Ακόµη εµπλουτίζονται οι διατάξεις για το ηλεκτρονικό εισιτήριο
και την οργανωµένη µετακίνηση φιλάθλων. Δηµιουργείται πλήρης
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και αποτελεσµατικός ελεγκτικός µηχανισµός για τις λέσχες φιλάθλων µε σκοπό την πρόληψη, αλλά και την παραδειγµατική τιµωρία αυτών που προκαλούν επεισόδια και εγκληµατικές πράξεις
που διαπράττονται από µέλη των λεσχών.
Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στις οµάδες και στις διοργανώτριες αρχές της απαγόρευσης εισόδου σε συγκεκριµένα πρόσωπα, σε διοργανώσεις, εφόσον αυτά είναι αποδεδειγµένα
άτοµα που θα διαταράξουν τη διεξαγωγή του αγώνα µε τη συµπεριφορά τους.
Βαρύτατης, επίσης, σηµασίας ζήτηµα αποτελεί και το ντόπινγκ. Η ιστορία των αναβολικών είναι µεγάλη. Δυστυχώς, χρησιµοποιούνται σε ανεξέλεγκτες ποσότητες από νέους κυρίως,
άνδρες και γυναίκες, επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες αθλητές, οι
οποίοι θέλουν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους ή να βελτιώσουν
την εξωτερική τους εµφάνιση. Φυσικά κανείς δεν τους προειδοποιεί για τον κίνδυνο που ελλοχεύει για την υγεία τους, αλλά και
την ίδια τους τη ζωή, αφού δεν είναι λίγες οι φορές που αθλητές
µικρού και µεγάλου βεληνεκούς υπέστησαν καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια λόγω της αλόγιστης χρήσης αυτών των ουσιών.
Με το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του Ντόπινγκ, που
µετατρέπεται πλέον σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τη
σωστή στελέχωση και τους αναγκαίους πόρους γίνεται ένα σηµαντικό και καθοριστικό βήµα στην αντιµετώπιση και την καταπολέµηση αυτής της µάστιγας εφαρµόζοντας ταυτόχρονα
αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για την τιµωρία του.
Στις διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπονται και νέες αυστηρότερες ποινές για τα θέµατα των προσυνεννοηµένων αγώνων,
ένα θέµα που τον τελευταίο χρόνο έχει απασχολήσει την ηγεσία
του Υπουργείου και ιδιαιτέρως τον ίδιο τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού, αλλά και όλους εµάς, αφού έως τώρα έχουν αποκαλυφθεί παράνοµα κυκλώµατα σ’ όλη την Ελλάδα που εισέπρατταν τεράστια ποσά από τους στηµένους αγώνες.
Προχωρούµε µε αποφασιστικότητα για να εξαλειφθεί αυτό το
απαράδεκτο φαινόµενο που εκµεταλλεύεται τους αθλητές και
τους φιλάθλους. Η εκµετάλλευση αυτή είναι κυρίως οικονοµική,
αφού το αποτέλεσµα του αγώνα αλλοιώνεται µε σκοπό το κέρδος µέσω διοργανώσεων στοιχηµάτων που γίνονται στην Ελλάδα
ή το εξωτερικό. Για το λόγο αυτόν η αλλοίωση του αποτελέσµατος µε στηµένους αγώνες αποτελεί ιδιαίτερο οικονοµικό έγκληµα
και αντιµετωπίζεται πλέον ως κακούργηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Τέλος, το νοµοσχέδιο θέτει νέους όρους για την απόκτηση µετοχών σε ανώνυµες αθλητικές εταιρείες και επιλύει χρονίζοντα
θέµατα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, όπως θέµατα
επιχορηγήσεων στα σωµατεία καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρισης, θέµατα συγκρότησης διοικητικών συµβουλίων σε µεγάλα
αθλητικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θέµατα αδειοδότησης λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων. Ρυθµίζει θέµατα του
ΕΟΤ που εκκρεµούν χρόνια και αρκετά άλλα.
Έρχοµαι, κύριε Υπουργέ -και θα ήθελα την προσοχή σας- σε
µια σηµαντική τοµή, κάτι πολύ σηµαντικό για τις τοπικές κοινωνίες και άκρως αναπτυξιακό αν οι τοπικοί φορείς το εκµεταλλευτούν, κάτι αυτονόητο που όµως κανείς µέχρι σήµερα δεν το
τόλµησε. Πρόκειται για την παραχώρηση κυριότητας χωρίς αντάλλαγµα ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΟΤ στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση.
Αυτή η σηµαντική τοµή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και µε τα
άλλα ακίνητα του ΕΟΤ που µένουν αναξιοποίητα και σήµερα
λόγω της οικονοµικής κρίσης η αξία τους είναι µικρή. Πολλά από
αυτά βρίσκονται σε µια ερµαφρόδιτη κατάσταση, γι’ αυτό και
είναι απαξιωµένα. Παράδειγµα, στο νοµό µου στην Κεφαλλονιά
και στο Θιάκι, υπάρχουν δύο τουριστικά αγκυροβόλια της Αγίας
Ευθυµίας και της Ιθάκης που ήδη εκµεταλλεύονται οι δήµοι και
δεν έχουν περάσει ακόµη σε αυτούς, όπως και δύο αρκετά σηµαντικά οικόπεδα στις πρώην κοινότητες Καραβάδου και Μουσάτων, καθαρίζονται από το δήµο και δεν περιέρχονται σε αυτόν,
για να µπορέσουν να αξιοποιηθούν.
Ένα οικόπεδο στην Ιθάκη έχει ζητηθεί χρόνια τώρα για να
ιδρυθεί και να φτιαχτεί εκεί το Οδυσσειακό Κέντρο που ήδη η
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προηγούµενη νοµαρχία έχει εκπονήσει την προµελέτη του
έργου, καθώς και το πρώην Ξενοδοχείο «Ξενία» που είναι ήδη
παραχωρηµένο από το 1998 µε χρησιδάνειο για είκοσι χρόνια
στο δήµο και σήµερα στεγάζονται υπηρεσίες του.
Οι καιροί είναι χαλεποί και απαιτείται σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο να γίνει η παραχώρηση αυτών των ακινήτων. Βέβαια,
υπάρχουν και άλλα ακίνητα στο νοµό µας που όµως έχει πρόθεση και το Υπουργείο και ο ΕΟΤ να αξιοποιήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την εκτενή συζήτηση που
έγινε στην επιτροπή για το νοµοσχέδιο, τις βελτιώσεις που έκανε
δεκτές ο Υπουργός, είµαι σίγουρος πως µε τις ρυθµίσεις που εισάγει φιλοδοξεί –και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει- να βελτιώσει
σηµαντικά την εικόνα που εµφανίζεται σήµερα στο χώρο του
αθλητισµού µε τη βία στα γήπεδα, το ντόπινγκ, τους προσυνεννοηµένους αγώνες και θα συµβάλει στην αποκατάσταση της διαφάνειας στη διαχείριση του αθλητικού προϊόντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδωνα Μοσχόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό
Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Νάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα το αθλητικό
νοµοσχέδιο, το οποίο στόχο έχει να προστατεύσει τον ελληνικό
αθλητισµό από παθογένειες και εκφυλιστικά φαινόµενα που κατά
καιρούς εµφανίζονται και αµαυρώνουν την εικόνα που η κοινωνία
µας έχει γι’ αυτόν.
Δυστυχώς, εκφάνσεις των παραπάνω φαινοµένων έχουµε και
στον επαγγελµατικό αθλητισµό, όπως είναι η βία στα γήπεδα,
αλλά και στον ερασιτεχνικό υψηλού επιπέδου, όπου η µάστιγα
του ντόπινγκ κάνει αισθητή την παρουσία της.
Επιπλέον, η οικονοµική κρίση και η έλλειψη κονδυλίων επιτείνει
πολλά από τα προβλήµατα του αθλητισµού, όπως είναι η χρηµατοδότηση και η ενίσχυση του ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού
αθλητισµού.
Σήµερα, απαιτείται σαφής πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για να συµβάλουµε στην επίλυση των προβληµάτων του
αθλητισµού, στην εξάλειψη κάθε µορφής βίας από τους αγωνιστικούς χώρους, στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισµού
και στην εκµετάλλευση του ελληνικού αθλητικού προϊόντος και
της κληρονοµιάς των ολυµπιακών εγκαταστάσεων µε αναπτυξιακούς όρους.
Είναι πράγµατι άδικο να έχει εγκαταλειφθεί κάθε προσπάθεια
διοργάνωσης υψηλού επιπέδου αθλητικών διοργανώσεων, οι
οποίες µε την κατάλληλη διαχείριση θα µπορούσαν να δώσουν
αναπτυξιακή και τουριστική ώθηση στη χώρα, όπως έγινε µε τους
Μεσογειακούς Αγώνες του Βόλου και της Λάρισας.
Δυστυχώς µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο χάνεται µια ακόµη
ευκαιρία για µια αποτελεσµατική και οριστική απάντηση της πολιτείας στη βία, στα στηµένα παιχνίδια, στο ντόπινγκ. Για παράδειγµα, είναι πραγµατικά λυπηρό ότι το 2010 µειώθηκαν οι
έλεγχοι του ντόπινγκ στο µισό σε σχέση µε το 2009, ενώ και οι
αιφνίδιοι έλεγχοι έχουν ουσιαστικά σταµατήσει. Όσον αφορά τα
προσυνεννοηµένα παιχνίδια, επιβάλλεται να τιµωρούνται όλοι οι
υπαίτιοι αυστηρά, εφόσον βεβαίως, αποδεικνύεται η ενοχή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διάταξη του άρθρου
19 µε την οποία επιχειρείτε εκ των υστέρων να νοµιµοποιήσετε,
κύριε Υπουργέ, τις παράνοµες αποφάσεις του περασµένου καλοκαιριού, δηµιουργώντας όµως νέα µεγαλύτερα προβλήµατα
που φθάνουν µέχρι τον κίνδυνο αποκλεισµού των ελληνικών ποδοσφαιρικών οµάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του ν.
2725/1999 πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε
ανώνυµη αθλητική εταιρία οφείλει να προσκοµίσει στην οικεία
διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού, που µε τον ίδιο νόµο συστήνεται.
Στη συνέχεια, το 2006 µε την παράγραφο 12 του άρθρου 29
του ν. 3479 καθιερώθηκε µετά από απαίτηση της FIFA το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν, ρητά η νέα ρύθµιση
προβλέπει ότι ειδικά για το άθληµα του ποδοσφαίρου όλα τα θέ-
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µατα λειτουργίας και οργάνωσης του αθλήµατος της ΕΠΟ και
των µελών της ρυθµίζονται αυτόνοµα από αυτή και τα όργανά
της, σύµφωνα µε το καταστατικό και τους κανονισµούς της,
καθώς και αυτούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου, ακόµη και εάν προβλέπονται διαφορετικές ρυθµίσεις στην αθλητική νοµοθεσία.
Το περασµένο καλοκαίρι η οµάδα του Ολυµπιακού Βόλου, το
καµάρι της πόλης µας, που µόλις την περασµένη χρονιά είχε
επάξια κερδίσει τη συµµετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τιµωρήθηκε από την ΕΠΟ µε αφαίρεση βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα της Super League. Εκείνη την περίοδο η χώρα
κλυδωνιζόταν από τις αντιδράσεις για την ψήφιση του µεσοπροθέσµου και έπρεπε για την κυβέρνηση επειγόντως να βρεθεί µια
κυβερνητική επιτυχία. Έτσι, παρ’ όλο που και αυτή η τιµωρία
ήταν τραβηγµένη από τα µαλλιά, δηλαδή της ΕΠΟ, δεν σας
άρεσε, κύριε Υπουργέ. Αµέσως δηλώσατε, χωρίς αιδώ, ότι η πολιτεία έχει τα εργαλεία να επιβάλει τη βούλησή της, που προφανώς ήταν αντίθετη µε τη βούληση της αυτοδιοικούµενης,
υποτίθεται, Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας. Σε έξι µόλις ηµέρες
αλλάξατε τη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού µε απόφαση που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αυθηµερόν και η
νέα επιτροπή απέπεµψε τον Ολυµπιακό Βόλου από τις επαγγελµατικές κατηγορίες, καταδικάζοντάς τον σε εξαφάνιση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για πολλές ΠΑΕ και ΚΑΕ η επιτροπή
ανανέωνε συνεχώς την προθεσµία για την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων τους, για πολλές εκτός του Ολυµπιακού Βόλου. Ο
Ολυµπιακός τιµωρήθηκε για το µετοχικό καθεστώς, αν και ήταν
το ίδιο από τις αρχές του 2009, παρ’ όλες δηλαδή τις συνεχείς
εγκρίσεις στο µετοχολόγιο.
Σήµερα, αφού εδώ και έξι µήνες προσπαθείτε µάταια να πείσετε ότι η απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή Επαγγελµατικού
Αθλητισµού στις 23 Αυγούστου είναι νόµιµη, ορίζετε ότι οι αποφάσεις της επιτροπής είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές οµοσπονδίες µ’ αυτό το σχέδιο νόµου και τις διοργανώτριες αρχές,
άρα και για την ΕΠΟ και για τη Super League, ως προς τη συµµετοχή της οποιασδήποτε ανώνυµης εταιρείας σε αθλητική
διοργάνωση. Δηλαδή, είναι υποχρεωτικές οι αποφάσεις της επιτροπής.
Μπαίνουν, λοιπόν, τα εξής ερωτήµατα: Εάν µεν νόµιµα ενεργήσατε τον περασµένο Αύγουστο και η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού νόµιµα τιµώρησε τον Ολυµπιακό Βόλου, ποια
είναι η ανάγκη και φέρνετε σήµερα αυτή τη διάταξη; Εάν απαιτείται η ψήφιση της σηµερινής διάταξης, τότε είναι προφανές
πως οµολογείτε περίτρανα ότι η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού τον περασµένο Αύγουστο ήταν παράνοµη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν ψηφιστεί ως έχει σήµερα η
διάταξη, τότε στη χώρα µας θα ισχύουν παράλληλα δύο διατάξεις, αυτή του άρθρου 12 του ν.3479/2006 που καθιερώνει το αυτοδιοίκητο και η σηµερινή που το καταργεί. Όµως, σε αυτήν την
περίπτωση, τι θα απαντήσετε στη FIFA; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
από τον περασµένο Σεπτέµβριο η FIFA εξετάζει τα όσα συµβαίνουν στη χώρα µας και έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει εξηγήσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, χρειάζοµαι ένα λεπτό ακόµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, κύριε Νάκο, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Συγκεκριµένα, στην επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα κ. Μάρκου Κάντνερ προς τον Πρόεδρο της ΕΠΟ αναφέρεται –έχω καταθέσει και ερώτηση και έχω
στείλει και επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΠΟ- ότι η συγκεκριµένη
επιτροπή δύναται να υπερκεράσει αποφάσεις ληφθείσες από την
οµοσπονδία και ότι αυτό µπορεί να εκληφθεί ως κυβερνητικός
παρεµβατισµός στα εσωτερικά θέµατα της οµοσπονδίας, κάτι
που απαγορεύεται από το καταστατικό της FIFA.
Στις πιέσεις της FIFA, η ΕΠΟ φαίνεται ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά έως πότε; Οι άνθρωποι της FIFA δεν παίζουν µ’
αυτά τα ζητήµατα και δυστυχώς φαίνονται οι µόνοι αρµόδιοι σήµερα να δικαιώσουν και τη δική µας πόλη, που η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ χρησιµοποίησε ως εξιλαστήριο θύµα για να πετύχει άλ-
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λους στόχους και σκοπούς.
Οι κανόνες της FIFA δεν διαπραγµατεύονται, είτε µας αρέσουν
είτε όχι. Ισχύουν οι ίδιοι για όλο τον κόσµο. Εάν επιµείνετε στην
ψήφιση του άρθρου 19, είναι βέβαιο ότι θέτετε σε κίνδυνο τη
συµµετοχή των ελληνικών οµάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σήµερα, πιστεύει κανείς, µετά απ’ όλα τα παραπάνω και
όλες τις µεθοδεύσεις, ότι δεν έγινε παρέµβαση στο αυτοδιοίκητο
του ποδοσφαίρου για πολιτικές σκοπιµότητες;
Αλήθεια η κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου, κύριε
Υπουργέ, ξεκίνησε και τελείωσε στο Βόλο και στην οµάδα του
Ολυµπιακού;
Σας ζητώ, καταψηφίζοντας το νοµοσχέδιο, µε όσο πιο ισχυρή
φωνή έχω, να αποσύρετε το άρθρο 19.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Νάκο.
Η ανοχή από το Προεδρείο, το οποίο δεν έχει λόγο παρέµβασης στην αγόρευση, είναι γιατί πολλά από τα ερωτηµατικά που
έθεσε στην αγόρευσή του ο κ. Νάκος είναι ερωτηµατικά της
πόλης του Βόλου, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό θα δώσω ανοχή στο
χρόνο και στον κ. Καρτάλη, τώρα που θα λάβει το λόγο.
Ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Καρτάλης έχει
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη συζήτηση νοµοσχεδίου στη Βουλή µετά από την Κυριακή που µας πέρασε, δηλαδή µε βάση το γεγονός ότι κανένα κόµµα δεν έχει την εκατόν
πενήντα συν ένα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η Βουλή πρέπει
να συνηθίσει να λειτουργεί και µε τον τρόπο της συναίνεσης, για
να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα της χώρας.
Είναι προφανές ότι πολλοί που µας παρακολουθούν σήµερα
µπορεί να ανησυχούν ότι ασχολούµεθα µε δευτερεύον ζητήµατα
τη στιγµή που η χώρα έχει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα του Eurogroup και της διάσωσης της οικονοµίας της, αλλά παρ’ όλα
αυτά και το νοµοσχέδιο αυτό έχει τη σηµασία του. Αποτυπώνει
στοιχεία που επηρεάζουν και αφορούν την κοινωνία και στον
αθλητισµό και στον πολιτισµό και στον τουρισµό. Κατά συνέπεια
έχει τη δική του σηµασία.
Ξεκινώ από την παρατήρηση ότι για µία ακόµα φορά έχουµε
να ψηφίσουµε ένα νόµο που έρχεται να συµπληρώσει προηγούµενους νόµους για τον αθλητισµό. Αν κάποιος κάνει µία αναγωγή
την τελευταία δεκαετία γενικά στο νοµοθετικό έργο της Βουλής
και των κυβερνήσεων, θα διαπιστώσει ότι εκδόθηκαν ή ψηφίστηκαν δεκαεπτά χιλιάδες νόµοι, προεδρικά διατάγµατα και κοινές
υπουργικές αποφάσεις. Αντιλαµβάνεσθε ότι αυτή η πολυνοµία
δηµιουργεί περισσότερο σύγχυση παρά ξεκαθαρίζει το τοπίο και
δεν επιτρέπει την πρόοδο των θεµάτων όπως θα έπρεπε.
Επιπροσθέτως έχω την εντύπωση ότι το Υπουργείο Πολιτισµού
και ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού το τελευταίο διάστηµα έχει επικεντρώσει την προσοχή της στον επαγγελµατικό
αθλητισµό µε αναπόφευκτη την ύφεση στον αθλητισµό της καθηµερινότητας. Έχει εµφιλοχωρήσει η άποψη ότι θα πρέπει να
υπάρχει ένας αθλητικός σύλλογος, ερασιτεχνικός, ένας γυµναστικός σύλλογος µόνο όταν είναι αυτοχρηµατοδοτούµενος, γεγονός που επηρεάζει άµεσα την κοινωνική συνοχή σε τοπική
κλίµακα και δηµιουργεί απώλεια ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες.
Επιπροσθέτως, πολλές από τις υποδοµές έχουν µείνει στο περιθώριο, υπάρχει αδυναµία συντήρησής τους. Χαρακτηριστικά
αναφέρω –και η προεδρεύουσα κ. Ζήση και ο κ. Νάκος νοµίζω
θα συµφωνήσουν- την τραγική κατάσταση του σκοπευτηρίου στο
Ριζόµυλο Μαγνησίας, που έχει εγκαταλειφθεί, έχει λεηλατηθεί.
Έχει κατασκευαστεί από δηµόσιο χρήµα και ουδείς συγκινείται
από την κεντρική ή την περιφερειακή διοίκηση. Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό παράδειγµα πρωτοφανούς αµέλειας της διοίκησης για την προστασία δηµοσίων αγαθών που έχουν κατασκευαστεί µε δηµόσιο χρήµα.
Νοµίζω ότι η διάταξη του νοµοσχεδίου για τη µεταφορά αθλητικών υποδοµών στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα θετικό χαρακτήρα, αλλά δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως µία προσπάθεια
ξεφορτώµατος αθλητικών υποδοµών που κοστίζουν σήµερα στο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κεντρικό κράτος. Θα πρέπει να γίνει µε σύµφωνη γνώµη τοπικών
αυτοδιοικήσεων και µε την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν τα εχέγγυα να κρατήσουν ζωντανές και λειτουργικές τις εγκαταστάσεις.
Το νοµοσχέδιο έχει ιδιαίτερη αναφορά στη βία. Είναι προφανές ότι µας προκαλεί όλους η εξάπλωση της βίας και η ατιµωρησία ως προ τη βία. Είναι ορθή αυστηροποίηση των ποινών, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, αλλά είναι προφανές ότι µόνο µε τις ποινές δεν θα λύσουµε το πρόβληµα. Νοµίζω ότι όποιος παρακολουθεί το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στο διεθνές περιβάλλον, θα
διαπιστώνει ότι οι ίδιοι κανόνες που εφαρµόζονται στο εξωτερικό
δεν εφαρµόζονται στη χώρα µας. Οι ίδιοι φίλαθλοι που παρακολουθούν αγώνες στην Ελλάδα έχουν τελείως διαφορετική συµπεριφορά όταν παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες στο
εξωτερικό. Δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί είναι τόσο δύσκολο, ώστε
αυτόµατες ποινές που ισχύουν σε διεθνείς αγώνες από το σύστηµα της UEFA να εφαρµόζονται και στη χώρα µας; Γιατί είναι
τόσο δύσκολο για την ΕΠΟ και τα υπόλοιπα δικαιοδοτικά όργανα, επιτέλους να δροµολογήσουν και να εφαρµόσουν αυστηρούς κανόνες, που θα έχουν αυτόµατες ποινές και θα
επιτρέψουν επιτέλους µία ήσυχη λειτουργία των ποδοσφαιρικών
σταδίων.
Το είπε και ο εισηγητής µας κ. Εµινίδης, την τελευταία χρονιά
είχαµε σε όλους τους τρεις χιλιάδες εξακόσιους αθλητικούς
αγώνες που διεξήχθησαν στη χώρα, την εµπλοκή εκατόν τριάντα
δύο χιλιάδων αστυνοµικών για την προστασία της δηµόσιας
τάξης, γεγονός που κόστισε στη διοίκηση της χώρας 12,7 εκατοµµύρια ευρώ. Αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι µε αυτές τις συνθήκες δεν µπορεί να προχωρήσουµε. Είναι θνησιγενές το σύστηµα
και θα πρέπει να διορθωθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ίδιο πλαίσιο ζητάµε τη συναντίληψη και τη βοήθεια των ποδοσφαιρικών οργάνων, που
όµως αντιµετωπίζουν µείζονα προβλήµατα αξιοπιστίας, ανακολουθίας αποφάσεων, έλλειψη συντεταγµένης λειτουργίας, κατά
το δοκούν λήψη αποφάσεων.
Είναι προφανές ότι όσο αυτά δεν επιλύονται, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβληµα αξιοπιστίας στα ελληνικά επαγγελµατικά
πρωταθλήµατα που διεξάγονται στη χώρα.
Μόνο και µόνο το γεγονός της αδυναµίας ασφάλισης των ποδοσφαιριστών, σε όποια κατηγορία και να βρίσκονται, δείχνει την
αδυναµία των οργάνων αυτών να προστατεύσουν εργατικά δικαιώµατα, γιατί ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που εξασκεί το χόµπι του, είναι ένας εργαζόµενος και
θα πρέπει να προστατεύεται από τα συλλογικά του όργανα.
Η πολιτεία προσπάθησε να δροµολογήσει δράσεις για την κάθαρση και ποιος από όλους εµάς, που αγαπούµε τον αθλητισµό,
δεν θα επιθυµούσε να υπάρχουν διαδικασίες πραγµατικής κάθαρσης. Όµως, φοβάµαι ότι η κάθαρση έµεινε στη µέση, εξαντλήθηκε
σε συγκεκριµένες οµάδες, δεν προχώρησε. Διαπιστώσαµε ποινές
οι οποίες δροµολογούνταν από το ένα όργανο και ανατρέπονταν
από το άλλο χωρίς τη δυνατότητα να εξορθολογήσετε ένα σύστηµα το οποίο δηµιουργούσε περισσότερες απορίες και αγωνίες
στους φιλάθλους, παρά ξεκάθαρες απόψεις.
Δεν επιτύχατε, παρά τις προσπάθειές σας, να αντικειµενοποιήσετε τις ευθύνες των παραγόντων και να διακρίνετε τη συναυτουργία ή µη των συλλόγων, µε αποτέλεσµα να εξαφανιστούν
αθλητικοί σύλλογοι από το αθλητικό στερέωµα και να µη δώσετε
τη δυνατότητα αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, να
διορθωθούν όχι µε χαριστικό τρόπο αλλά µε δράσεις εξυγίανση.
Και αυτό προφανώς αφορά και τον Ολυµπιακό Βόλου και την Καβάλα και άλλες οµάδες, οι οποίες είχαν προβλήµατα το τελευταίο διάστηµα.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, και επαναλαµβάνω τη συζήτηση στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, θα πρέπει η πολιτεία να βρει
έναν τρόπο να δίνει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες σε συλλόγους
που έχουν τέτοια προβλήµατα. Μάλιστα, στο σκεπτικό όπως αναπτύσσεται στο άρθρο 19 αυτή η δυνατότητα περισσότερης, αν
θέλετε, ευελιξίας θα πρέπει να είναι ακόµα πιο ισχυρή.
Τι εννοώ µε αυτό; Σήµερα, µε την τρέχουσα νοµοθεσία, επιτρέπεται η κατάθεση και εξέταση των φακέλων τον Ιούλιο κάθε
έτους, πριν από τη διεξαγωγή του πρωταθλήµατος ή µετά από
πρωτοβουλία του αρµοδίου Υπουργείου Πολιτισµού ή του
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Υπουργείου Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού. Θα πρότεινα να προσθέσουµε ένα εδάφιο και νοµίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συµφωνούσαν σε αυτό,
που θα λέει ότι αυτή η εξέταση θα µπορούσε να γίνει σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο µετά από αίτηµα της εκάστοτε ανώνυµης
αθλητικής εταιρείας, για να µπορεί η εταιρεία αυτή να καταθέσει
ένα φάκελο νωρίτερα, ας πούµε το Μάρτιο ή το Φεβρουάριο
ενός έτους, και αν υπάρχουν προβλήµατα να έχει τον επαρκή
χρόνο να τα διορθώσει πριν ξεκινήσει το επαγγελµατικό πρωτάθληµα.
Είναι δίκαιη λύση, είναι µια διέξοδος για πολλές οµάδες, για
πολλούς συλλόγους, οι οποίοι έχουν αντιµετωπίσει οικονοµικά
και άλλα διοικητικά προβλήµατα και είναι και ένας τρόπος συµφιλίωσης µε την κοινή γνώµη που θέλει να δει ότι η πολιτεία δεν
είναι τιµωρητική σε µια έλλειψη, αλλά δίνει το χρόνο και το χώρο
να διορθωθεί αυτή η έλλειψη.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, από το πνεύµα της τοποθέτησής σας
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όταν είπατε ότι είστε
ανοιχτός σε µια τροποποίηση του ν. 2725, θα είστε θετικός και
σήµερα και αύριο στη συζήτηση κατ’ άρθρον και ελπίζω ότι και
οι συνάδελφοι Βουλευτές θα υποστηρίξουν αυτή τη ρύθµιση.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε τη διαπίστωση ότι το νοµοσχέδιο
έχει µια σειρά από θετικότατες ρυθµίσεις για τον τουρισµό και
τον πολιτισµό. Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό ότι µεταφέρει ακίνητα από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων στους δήµους.
Θεωρώ θετικό επίσης ότι δροµολογεί µεταφορά από τον ΕΟΤ
προς το Υπουργείο Πολιτισµού και προς τους δήµους. Όµως θα
πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί στο τι γίνεται µε τα υπόλοιπα ακίνητα. Πρέπει επιτέλους το κράτος να γίνει επιτελικό. Αν
δεν µπορεί να το αξιοποιήσει απευθείας, ας δροµολογήσει την
πώλησή τους αντί να τα κρατά αναξιοποίητα και να βαρύνεται µε
το λειτουργικό κόστος.
Τέλος, ελπίζω ότι θα διορθωθεί το άρθρο που αφορά στους
αρχαιολόγους. Είναι ήδη αρκετά διορθωµένο. Επιτρέπεται να
δουλεύουν για πέντε έτη ως συµβασιούχοι και δεν υπάρχει όριο
όταν απασχολούνται σε κοινοτικά προγράµµατα. Όµως, πρόκειται για ανθρώπους µε εξαιρετική εξειδίκευση, όπως και οι συντηρητές έργων τέχνης και οι συντηρητές αρχαιοτήτων. Όποιος
από εµάς έχει συνεργαστεί µαζί τους ξέρει ότι καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες µε τεράστιο πάθος, µε λίγα οικονοµικά
στοιχεία και θα πρέπει να τους δώσουµε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν στο ελληνικό κράτος, όχι µόνο για το δικό τους όφελος,
για το όφελος πάνω και κύρια της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονοµιάς της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Καρτάλη.
Παρακαλείται ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις µέρες δοκιµάστηκαν
τα όρια όλων µας µέσα και έξω από αυτό το Κοινοβούλιο. Σε µια
ιστορική σηµασίας ψηφοφορία η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε
τη νέα δανειακή σύµβαση, τη διαδικασία για τη µείωση του χρέους και τα επώδυνα µέτρα που τη συνοδεύουν.
Την ίδια στιγµή κάποιοι στην Αθήνα έκαιγαν το κέντρο της επικαλούµενοι την οργή ανθρώπων που δεν ήταν καν ανάµεσα τους.
Ήταν µια γνώριµη, ζοφερή εικόνα η οποία µέσα σε λίγα µόλις
λεπτά έκανε το γύρο του κόσµου και για άλλη µια φορά µας
έκανε να µοιάζουµε µε κάτι που δεν είµαστε. Με ευθύνη κάποιων
ανεγκέφαλων έγιναν στάχτη µερικά από τα πιο όµορφα και ιστορικά κτήρια της πόλης αλλά και δεκάδες επιχειρήσεις και εµπορικά καταστήµατα. Και η πόλη ξέρετε, δεν είναι κάτι τρίτο προς
εµάς. Η πόλη είναι οι άνθρωποι της, η πόλη είµαστε εµείς.
Η επόµενη µέρα µάς βρίσκει όλους, το ελληνικό κοινοβούλιο
αλλά και την ελληνική κοινωνία, πληγωµένους και βαθιά κατακερµατισµένους, διότι ξυπνήσαµε στα αποκαΐδια της διαχρονικής
αποτυχίας της πολιτικής ηγεσίας να σχεδιάζει και να υλοποιεί,
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να θέτει στόχους και να κινητοποιεί τις δυνάµεις της κοινωνίας
µας γύρω από αυτούς, να θέτει κανόνες, να τους τηρεί πρώτα η
ίδια και µετά να τιµωρεί αυτούς που δεν τους σέβονται µε τις
συµπεριφορές τους. Ξυπνήσαµε, κυρίες και κύριοι, εκεί που
στρώσαµε τις τελευταίες δεκαετίες.
Από σήµερα τίποτα από όσα γνωρίζαµε δεν είναι το ίδιο. Είµαι
από αυτούς που πιστεύουν ότι την Κυριακή το βράδυ δεν είχαµε
πολλές επιλογές αλλά τη Δευτέρα το πρωί ξυπνήσαµε µπροστά
σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Ο ένας δρόµος οδηγεί στην παραίτηση, στην αποδοχή ότι κάποιος άλλος κυβερνά αυτόν τον τόπο
και ότι εµείς προσπαθούµε απλώς να ξεχειλώνουµε τους κανόνες
που εκείνος θέτει. Αυτός ο δρόµος οδηγεί στην αποσταθεροποίηση και στο χάος, στην αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, στην
κατάρρευση των θεσµών, στην αποτελµάτωση, στην µισαλλοδοξία, σε ένα νέο εθνικό διχασµό, σε καταστάσεις που µε µαθηµατική ακρίβεια θα µας οδηγήσουν σε δέκα χρόνια εκεί που
ήµασταν πριν από δύο µέρες.
Ο άλλος δρόµος είναι αυτός που οφείλουµε να επιλέξουµε.
Είναι ο δρόµος της σκληρής δουλειάς, για να χτίσουµε επιτέλους
κάτι όλοι µαζί, κάτι επιτέλους δικό µας. Αυτός ο δρόµος περνά
µέσα από την αποκατάσταση του κύρους των θεσµών, την προστασία της κοινωνικής συνοχής, την επένδυση σε όσα µας ενώνουν και µπορούν να µας βγάλουν από την κρίση. Είναι ο δρόµος
µιας πολιτικής ηγεσίας και ενός πολιτικού συστήµατος το οποίο
αντιλαµβάνεται πότε οφείλει να ηγείται, πότε οφείλει να ακολουθεί και πότε οφείλει να βγαίνει από τη µέση. Είναι ο δρόµος που
οδηγεί στην ελπίδα. Και ξέρετε γιατί; Γιατί κανένας δεν θέλει να
ζήσει στα αποκαΐδια, γιατί καµµιά κοινωνία και κανένα πολιτικό
σύστηµα δεν αντέχει αυτόν τον κατακερµατισµό, γιατί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα έχει ανάγκη να ονειρεύεται πώς θα χτίσει ένα καλύτερο µέλλον. Η δική µας ευθύνη µέσα σε αυτό το
Κοινοβούλιο είναι να εξασφαλίζουµε τις προϋποθέσεις ακριβώς
γι αυτό το πράγµα.
Η σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής για το
αθλητικό νοµοσχέδιο αποκτά υπό αυτό το πρίσµα µια ξεχωριστή
σηµασία. Μπορούµε να το αντιµετωπίσουµε ως µια υπόθεση
ρουτίνας αµφισβητώντας την αξία του ή µπορούµε να το δούµε
ως το πρώτο βήµα µιας άλλης πορείας.
Ο αθλητισµός είναι από τα πιο σηµαντικά πράγµατα µε τα οποία
προικίστηκε η πατρίδα µας, ένα από τα πιο λαµπρά κεφάλαια του
ελληνικού πολιτισµού. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτή η προίκα
θα ήταν πηγή ανάπτυξης, καθοριστική πηγή ανάδειξης της χώρας,
καθοριστική πηγή επιρροής. Από δω εκπορεύονται όλες οι αξίες
που επικαλούνται όλοι όσοι ασχολούνται µε τον αθλητισµό σε
κάθε γωνιά του πλανήτη, από τον προπονητή µιας µαθητικής οµάδας στην Κίνα µέχρι τους προπονητές της εθνικής οµάδας του
ράγκµπι στη Νότια Αφρική, από τον τελευταίο ολυµπιονίκη µέχρι
τους µεγάλους ηγέτες του ελληνικού και παγκόσµιου αθλητισµού,
κάποιοι οργανισµοί εκ των οποίων αναφέρθηκαν εδώ µέσα. Οι κύριοι της FIFA και της UEFA τις αξίες του ελληνικού αθλητισµού
επικαλούνται όταν µιλάνε για την αξία του αθλητισµού.
Αυτήν την προίκα έχουµε να διαχειριστούµε και αυτήν την προίκα οφείλουµε να αξιοποιήσουµε για να αναβαθµίσουµε την ποιότητα της ζωής µας, για να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας,
για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που σήµερα ψάχνει δουλειά,
για να αλλάξουµε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
Φέρτε για λίγο µόνο στο µυαλό σας τις εικόνες του 2004. Οι
επιτυχίες του ελληνικού αθλητισµού αντανακλούσαν τότε την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία µιας κοινωνίας που ήξερε να
βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει. Και αντίστροφα, εξέπεµπαν σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία το µήνυµα ότι, όταν θέτουµε κοινούς στόχους και δουλεύουµε σκληρά για την επίτευξή
τους µε πίστη, συλλογικότητα και αλληλεγγύη, µπορούµε να πετύχουµε τα πάντα.
Ποιος πίστευε όταν ξεκινούσε το «EURO» του 2004 ότι η Ελλάδα θα στεφόταν πρωταθλήτρια της Ευρώπης; Όλοι στοιχηµάτιζαν εις βάρος της, όπως κάνουν και σήµερα, εκατόν πενήντα
προς ένα. Και όµως κατάφερε να πετύχει µία από τις µεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του παγκόσµιου αθλητισµού.
Σκεφτείτε όλα όσα έκαναν τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας ξεχωριστούς, τους χιλιάδες εθελοντές, τους χιλιάδες επισκέ-
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πτες, την περηφάνια των Ελλήνων, τον τρόπο µε τον οποίο ολόκληρος ο κόσµος µιλούσε για τον ελληνικό αθλητισµό και φέρτε
τώρα στο µυαλό σας την εικόνα που παρουσιάζει σήµερα ο ελληνικός αθλητισµός, τους λόγους για τους οποίους γινόµαστε
συνήθως πρωτοσέλιδο: Βία, διαφθορά, απαξίωση. Απαξίωση
υποδοµών και απαξίωση ανθρώπινου δυναµικού. Πιο πολύ συζητάµε σήµερα για το ποιος τα «έπιασε», ποιος χαπακώθηκε, ποιος
οργάνωσε το τελευταίο ραντεβού θανάτου, παρά για όσα και
όσους µας κάνουν περήφανους.
Ο ελληνικός αθλητισµός νοσεί και νοσεί γιατί αντανακλώνται
σε αυτόν πολλές από τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να µας απασχολεί όλους είναι το πώς
θα βάλουµε τάξη σε αυτήν τη µιζέρια, το πώς θα αξιοποιήσουµε
το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται ελληνικός αθλητισµός για να
βγούµε από την κρίση µέσα στην οποία ζούµε σήµερα. Ήρθε η
ώρα να δούµε τι πρέπει να αλλάξουµε, ώστε τα γήπεδα και τα
στάδια να ξαναγεµίσουν οικογένειες. Τι πρέπει να αλλάξουµε,
ώστε οι ελληνικές οµάδες να γίνουν πηγή επένδυσης και ανάπτυξης. Τι πρέπει να αλλάξουµε, ώστε η Ελλάδα να εκπέµπει τις
αξίες που κληρονοµήσαµε.
Εµείς ερχόµαστε σήµερα να απαντήσουµε σε αυτήν την
ανάγκη µε αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, θέτοντας τρεις βασικούς
στόχους: Πρώτον, τη δηµιουργία δοµών που θα επιτρέψουν τη
χάραξη µέσης και µακροπρόθεσµης πολιτικής για τον ελληνικό
αθλητισµό, ώστε να πετύχουµε καλύτερα αξιοποίηση των πόρων,
καλύτερη αξιοποίηση των υποδοµών, καλύτερα ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού, µεγαλύτερη προβολή της χώρας. Δεύτερον, τον επαναπροσδιορισµό ρόλων, αρµοδιοτήτων και ευθυνών
στο χώρο του αθλητισµού, ώστε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικότερα τις παθογένειές του και, τρίτον, την αντιµετώπιση
των φαινοµένων ατιµωρησίας που έχουν παρατηρηθεί, ώστε να
µεγιστοποιηθεί η προστασία του πολίτη.
Θέλω να ξεκινήσω µε το κεφαλαιώδες ζήτηµα του σχεδιασµού.
Το ότι ο ελληνικός αθλητισµός δεν είναι σήµερα αυτό που θα
µπορούσε να είναι οφείλεται κατ’ εξοχήν στην έλλειψη στρατηγικής. Ό,τι σχεδιασµός έγινε, έγινε κατά βάση µε ορόσηµο τους
Ολυµπιακούς Αγώνες. Δηµιουργήσαµε πρωταθλητές και όχι
αθλητές. Δηµιουργήσαµε οπαδούς και όχι φιλάθλους. Η πολιτεία
δεν µερίµνησε επαρκώς, ώστε ό,τι δηµιουργήθηκε για τους
Ολυµπιακούς, όπως οι υποδοµές, ή γεννήθηκε από αυτούς,
όπως η τεράστια προβολή της χώρας, να κεφαλαιοποιηθούν και
να αξιοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ ερχόµαστε
να παρέµβουµε καίρια µε το νοµοσχέδιο, δηµιουργώντας το
Εθνικό Συµβούλιο Αθλητικού Σχεδιασµού, έναν φορέα που θα
βοηθήσει την πολιτεία, θα συµβουλεύσει την πολιτεία, κύριε
Ιωαννίδη, να κάνει επιτέλους αυτά που θα έπρεπε να κάνει σε
όλους τους τοµείς: Να σχεδιάζει και να προγραµµατίζει µακροπρόθεσµα και να µην πέφτει στην παγίδα της απλής καθηµερινής
διαχείρισης. Και ναι, συµβουλευτικός θα είναι ο ρόλος. Η πολιτεία θα παίρνει τις αποφάσεις.
Εάν είχαµε σωστό σχεδιασµό, πιστεύω ότι θα καταφέρναµε
δύο πράγµατα: Πρώτον, να αναβαθµίσουµε την ποιότητα ζωής
σε κάθε Έλληνα, είτε αυτός ζει στο κέντρο είτε αυτός ζει στην
περιφέρεια. Δεύτερον, να κάνουµε τον αθλητισµό πραγµατική
πηγή ανάπτυξης και αυτό -και αναφέροµαι εδώ ειδικά στο Κοµµουνιστικό Κόµµα- δεν αφορά µόνο τον εµπορικό ή τον επαγγελµατικό αθλητισµό, αφορά όλες τις µορφές αθλητισµού, γύρω
από τις οποίες δηµιουργείται µία οικονοµική δραστηριότητα, από
τα πιο µικρά µέχρι τα πιο µεγάλα.
Αλλά, εκτός από το σκέλος χάραξης στρατηγικής, η πολιτεία
έχει και την υποχρέωση να επαναπροσδιορίζει ρόλους, αρµοδιότητες, ευθύνες και λειτουργίες σε κάθε τοµέα της κοινωνικής
ζωής και αυτή ακριβώς είναι η δεύτερη µεγάλη παρέµβαση που
κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Ξέρουµε όλοι ότι ένας από τους
βασικούς λόγους για τους οποίους ο ελληνικός αθλητισµός δεν
είναι αυτό που θα µπορούσε να είναι, είναι οι τρεις µάστιγές του,
οι οποίες θα µπορούσα να πω ότι οφείλονται σε µεγάλο βαθµό και εδώ θα συµφωνήσω µαζί σας στο Κοµµουνιστικό Κόµµα- στην
εµπορευµατοποίησή του: H βία, το ντόπινγκ και η διαφθορά γενικότερα.
Εδώ θέλω να πω ότι αυτά τα φαινόµενα δυστυχώς µεταλλάσ-
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σονται συνεχώς και συνέχεια θα χρειαζόµαστε καινούργια νοµοσχέδια για να αντιµετωπίσουµε τις καινούργιες µορφές που παίρνουν. Η βία σήµερα δεν έχει καµµία σχέση µε τη βία πριν από
δέκα ή είκοσι χρόνια και το ντόπινγκ επίσης. Τα συµφέροντα
πίσω από το ντόπινγκ είναι πλέον όχι απλά τεράστια. Είναι πολυεθνικά.
Το ίδιο ισχύει και για τους στηµένους αγώνες. Παλιά θεωρούσαµε ότι ένας στηµένος αγώνας ήταν µία συµφωνία ενός ιδιοκτήτη µ’ έναν διαιτητή. Εδώ τώρα µιλάµε για ολόκληρα δίκτυα,
τα οποία κερδοσκοπούν µέσω του ποδοσφαίρου µε τους χειρότερους δυνατούς τρόπους.
Η πολιτεία για την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων διαθέτει τρεις σηµαντικούς θεσµούς, τρία σηµαντικά εργαλεία.
Ο πρώτος είναι η Διαρκής Επιτροπή Αντιµετώπισης της Βίας.
Ο δεύτερος είναι το Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης του
Ντόπινγκ και ο τρίτος είναι η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού.
Εµείς ερχόµαστε να επενδύσουµε και στα τρία, να τα ενδυναµώσουµε και τα τρία, οριοθετώντας όµως τις αρµοδιότητές τους,
ενισχύοντας τον ελεγκτικό τους ρόλο αλλά δηµιουργώντας και
δυνατότητες προληπτικής παρέµβασης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τον τρόπο λειτουργίας τους.
Πρώτα απ’ όλα η ΔΕΑΒ αναµορφώνεται. Ενισχύεται ο συµβουλευτικός ρόλος της, ενώ επιφορτίζεται µε την ευθύνη της ετήσιας αξιολόγησης της κατάστασης. Είναι κάτι το οποίο ζητήσατε
κι εσείς και το έχουµε προσθέσει στο νοµοσχέδιο.
Το ΕΣΚΑΝ χειραφετείται πλέον από τη Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού και αποκτά αυτοτελή υπόσταση. Ο νέος Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ θα έχει ενισχυµένο ελεγκτικό ρόλο και διευρυµένο πεδίο δράσης.
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού
οριοθετούνται. Και επιµένω σ’ αυτό. Οριοθετούνται, µπαίνουν
όρια στο πού µπορεί να παρέµβει και ήδη εξοπλίζεται µε τη δυνατότητα προληπτικής παρέµβασης.
Μόνο αν βελτιώσουµε τους θεσµούς και δείξουµε εµπιστοσύνη σ’ αυτούς µπορούµε να ελπίζουµε ως πολιτεία σε κάτι καλύτερο.
Αρκεί όµως αυτό; Προφανώς, όχι. Η κοινωνία βοά για την παραβατικότητα που παρατηρείται στο χώρο του αθλητισµού και
εν συνεχεία για την ατιµωρησία των παρανοµούντων. Η κοινωνία
απαιτεί δικαιοσύνη. Δηµιουργείται η εντύπωση, και µερικές
φορές απολύτως βάσιµα, ότι µπορεί κανείς να παίξει µε τους θεσµούς και τις διαδικασίες και να «τη βγάζει καθαρή» ό,τι κι αν
κάνει. Μια ευνοµούµενη πολιτεία προφανώς καλείται να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά κι αυτό το ζήτηµα δηµιουργώντας ένα
πλέγµα κανόνων που θα εξασφαλίσουν τη µέγιστη δυνατή προστασία στον πολίτη. Κι εδώ γίνεται µία πολυεπίπεδη παρέµβαση
µ’ αυτό εδώ το νοµοσχέδιο. Αυστηροποιούµε ποινές όπου χρειάζεται, δηµιουργούµε νέες, εξειδικευµένες µορφές ποινών εκεί
όπου σήµερα έλειπαν, εξοπλίζουµε τις αρχές µε νέα νοµικά εργαλεία, ώστε να προλάβουµε όπου είναι δυνατόν και να καταστείλουµε όπου είναι αναγκαίο νέες µορφές παθογένειας.
Βελτιώνουµε τις προδιαγραφές ασφαλείας στα γήπεδα. Κι εδώ
έχουµε υιοθετήσει πάρα πολλές από τις προτάσεις που έχετε
φέρει.
Σας διαβεβαιώ ότι µε την ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου θα
αλλάξουν πολλά, από την ποινική µεταχείριση των θερµοκέφαλων οπαδών µέχρι τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και
δρουν οι λέσχες ή οργανώνονται οι µετακινήσεις των φιλάθλων.
Και για να απαντήσω σε µία παρέµβαση που έγινε, βεβαίως και
µπορούµε να βεβαιωθούµε ότι δεν θα τιµωρείται ο λάθος άνθρωπος για το λάθος πράγµα, αν κι έτσι όπως είναι γραµµένο το
άρθρο, αυτό που εξασφαλίζει είναι ότι τιµωρούνται µόνο εάν επιτρέψουν τη µεταφορά αφότου έχουν γίνει επεισόδια. Εννοούµε
σε άλλο αγώνα. Όµως αυτό µπορούµε να το δουλέψουµε έτσι
ώστε να είναι πολύ ξεκάθαρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ όλα όσα ανέφερα είναι νοµίζω σαφές ότι το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα δεν είναι
η απαρχή µιας πολιτικής στάσης ή διαδικασίας αλλά το επιστέγασµά της. Αποτυπώνει τον ρόλο που πιστεύουµε ότι πρέπει να
έχει η πολιτεία και όλοι εµείς που ασκούµε πολιτική, την ανάγκη

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

για συνολικές παρεµβάσεις µε συγκεκριµένα οφέλη για τον πολίτη.
Αποτυπώνει και αναδεικνύει τη φιλοσοφία µε την οποία δουλέψαµε τα δύο τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού. Είναι όµως κι ένα νοµοσχέδιο που προάγει αξίες: τη
διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες, τον
σεβασµό στους θεσµούς, την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των
φορέων.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που θέλει να κλείσει τους λογαριασµούς
µε το παρελθόν και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του
ελληνικού αθλητισµού, όπως σήµερα καλούµαστε να κάνουµε
για ολόκληρη την κοινωνία.
Επιτρέψτε µου να πω ότι σε µια στιγµή πολύ σκληρής αµφισβήτησης του πολιτικού κόσµου και όλων ηµών που τον εκπροσωπούµε, ο µόνος τρόπος να βρει ξανά η πολιτική τη χαµένη της
υπόληψη είναι να καταφέρει να απαντήσει στα ζητήµατα που
θέτει επιτακτικά η ίδια η ζωή. Αυτό, ακριβώς, ερχόµαστε να κάνουµε σήµερα.
Είχαµε την ευκαιρία στη µακριά και εποικοδοµητική συζήτηση
που έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων να δούµε ένα
προς ένα τα θέµατα που σχετίζονται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές που σηµείωσαν τον αριθµό των
παρατηρήσεων που έχουµε υιοθετήσει για να γίνει το νοµοσχέδιο καλύτερο. Όπως ακριβώς είχαµε κάνει και παλιότερα µε το
νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο, ακούσαµε µε προσοχή τις
παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων και ενσωµατώσαµε τις περισσότερες από αυτές γιατί θέλουµε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο το νοµοσχέδιο και να περάσει µε την ευρύτερη δυνατή
συναίνεση.
Τα µόνα ζητήµατα, στα οποία δεν δεχθήκαµε αλλαγές, είναι
τα ζητήµατα αρχής. Αυτά για εµάς είναι αδιαπραγµάτευτα γιατί
η συνέπεια και η εµµονή σε αξίες είναι αυτά που προσδίδουν
αξίες στην πολιτική και δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να
αισθάνονται ασφαλείς.
Πολύς λόγος έγινε, λόχου χάριν, για το περίφηµο αυτοδιοίκητο. Θυµάµαι προς το τέλος του περσινού πρωταθλήµατος, στο
τέλος του περσινού κυπέλου, ακόµα και µέσα στο καλοκαίρι, όλοι
µας αποδοκίµαζαν γι’ αυτό που έδειχνε να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είµαι σίγουρος ότι δεν είµαι ο µόνος, ο οποίος δέχθηκε παρατηρήσεις και πιέσεις από πολίτες που κουράστηκαν
να βλέπουν στις εξέδρες να παίζουν ξύλο, παιχνίδια να µοιάζουν
στηµένα, φορείς και θεσµούς που απαξίωναν διαδικασίες. Όλοι
µας έλεγαν τότε ότι πρέπει να κλείσουµε το πρωτάθληµα και να
φύγουν οι ελληνικές οµάδες από την Ευρώπη. Προφανώς και
δεχθήκαµε πιέσεις.
Όµως, µε δική µου εισήγηση στον Πρωθυπουργό κρατήσαµε
το πρωτάθληµα ζωντανό. Πήρα ένα σηµαντικό προσωπικό ρίσκο,
διότι πίστεψα ότι µπορούµε και πρέπει να κρατήσουµε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί που οφείλει να είναι, ανάµεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Το έκανα αυτό προασπίζοντας
και σεβόµενος µε κάθε τρόπο τους θεσµούς του, ακόµα και το
θεσµό του αυτοδιοίκητου.
Πρέπει, όµως, να καταλάβουµε όλοι ότι το αυτοδιοίκητο τελειώνει εκεί που αρχίζει το δηµόσιο συµφέρον. Κανείς και τίποτα
δεν είναι πάνω από αυτό. Κανένα αυτοδιοίκητο δεν µπορεί να
γίνει άσυλο ασυδοσίας και παρανοµίας.
Όταν ανοίγουν κεφάλια δεν αναρωτιέται κανείς τι λέει ο κ.
Πλατινί, τι λέει ο πρόεδρος της Α’ ή της Β’ οµάδας. Όλοι αναρωτιούνται τι κάνει η πολιτεία και τι νοµοθετεί αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Η υποχρέωσή µας µέσα σ’ αυτό το Κοινοβούλιο είναι
πρώτα απέναντι στον Έλληνα πολίτη, πρώτα απέναντι στον Έλληνα αθλητή, στον Έλληνα φίλαθλο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο
και µετά απέναντι σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισµό. Γι’ αυτό
και δεχθήκαµε να συζητήσουµε τα πάντα, αλλά όχι προτάσεις
για αλλαγές επί των άρθρων που µας ήρθαν µε την επίφαση του
αυτοδιοίκητου.
Δεν διστάσαµε να αξιοποιήσουµε από την πρώτη στιγµή κάθε
εργαλείο που είχαµε στα χέρια µας για να καταφέρουµε καίριο
πλήγµα στη νοσηρή κατάσταση µε την οποία ήρθαµε αντιµέτωποι.
Επιβάλαµε ρήτρες βίας και διαφάνειας στα συµβόλαια των
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οµάδων µε κρατικούς φορείς.
Εξασφαλίσαµε από την ΕΠΟΝ την αυστηροποίηση του πειθαρχικού της δικαίου. Και εδώ αν βάλει τις σωστές ποινές, είµαστε
έτοιµοι να τις δώσουµε και περισσότερη ευελιξία. Αλλά, θέλουµε
να δούµε να αυστηροποιούνται οι ποινές της, όλες οι ποινές για
όλα τα παραπτώµατα.
Συνεργαστήκαµε µε άλλα τέσσερα Υπουργεία, το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διερεύνηση
και την αποκάλυψη του µεγαλύτερου σκανδάλου στηµένων αγώνων στα ποδοσφαιρικά και επαγγελµατικά πρωταθλήµατα.
Αυτό είναι το πρώτο βήµα, ναι. Παρά τις πιέσεις και τις απειλές
κι εδώ προχωρήσαµε µε αποφασιστικότητα και συνέπεια στις
αρχές και τις αξίες µας.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιοι επλήγησαν από αυτές τις αποφάσεις. Υπήρξαν, παραδείγµατος χάριν -και αναφέρθηκαν σ’
αυτό εδώ το Κοινοβούλιο- οµάδες που δεν πήραν άδεια να παίξουν. Αυτό το γεγονός προκάλεσε απογοήτευση ή και θυµό σε
τοπικές κοινωνίες, σε ανθρώπους που µέχρι πρότινος καµάρωναν για τις οµάδες τους, σε ανθρώπους που αναρωτιούνται γιατί
πρώτοι αυτοί πρέπει να πληρώνουν το τίµηµα µιας πολιτικής αλλαγής.
Αν θέλουµε να ξαναδούµε τον ελληνικό αθλητισµό εκεί που
του αξίζει, θα πρέπει να τον κτίσουµε πάνω σε υγιείς βάσεις. Ή
θα πορευτούµε µε βάση τις αξίες µας ή δεν θα πορευτούµε καθόλου. Και αν αυτό έχει ένα εφήµερο κόστος, σας διαβεβαιώνω
ότι έχει και διαχρονική αξία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορούµε να έχουµε έναν αθλητισµό µίζερο, κλεισµένο σε τέσσερις τοίχους, βουτηγµένο στη
βία, τη διαφθορά και τα αναβολικά, που δεν αφορά κανέναν και
δεν έχει απολύτως καµµία προοπτική και µπορούµε να έχουµε
έναν αθλητισµό για τον οποίο θα είµαστε υπερήφανοι, µε τον
οποίο θα µπορούµε να χαιρόµαστε µε τις οικογένειές µας στα
γήπεδα και στα στάδια και ο οποίος θα είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας µας στο εξωτερικό.
Με το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα δηµιουργούµε τις
προϋποθέσεις για να επικρατήσει το δεύτερο σενάριο. Διορθώνουµε έναν ολόκληρο τοµέα της κοινωνίας και της οικονοµικής
ζωής, απελευθερώνοντάς τον και ταυτόχρονα απελευθερώνοντας τις δηµιουργικότερές του δυνάµεις. Αυτό θα έπρεπε, άλλωστε, να είναι προτεραιότητα σε κάθε Υπουργείο.
Καθετί που εµποδίζει την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει
να βρει τον πολιτικό κόσµο, όλους εµάς και την κοινωνία ενωµένους σαν γροθιά απέναντί του.
Η ελληνική κοινωνία µάς παρακολουθεί αυτήν τη στιγµή άγρυπνα και θα µας κρίνει όλους πολύ αυστηρά, πιο αυστηρά από
ποτέ. Δεν δικαιούµαστε να αποτύχουµε, δεν δικαιούµαστε να την
απογοητεύσουµε για µία ακόµα φορά.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας καλώ να στείλουµε ένα ηχηρό µήνυµα σε όλους τους Έλληνες πολίτες που δοκιµάζονται τόσο σκληρά ότι αυτήν τη δύσκολη
ώρα είµαστε παρόντες και δουλεύουµε όλοι µαζί για ένα καλύτερο αύριο, µε θάρρος και αποφασιστικότητα απέναντι στα προβλήµατα του Έλληνα πολίτη, ότι πάνω στα αποκαΐδια της δικής
µας κοινωνίας, κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής µπορούµε
να βάλουµε τα θεµέλια για ένα καλύτερο αύριο, θέτοντας το
κοινό καλό πάνω από όποια µικρά ή µεγάλα συµφέροντα.
Είµαι βέβαιος ότι όλοι µαζί µπορούµε να κερδίσουµε αυτό το
στοίχηµα, διότι πίσω από τη µιζέρια της προχθεσινής πραγµατικότητας κρύβεται η βαθιά πεποίθηση ότι αυτή η χώρα έχει πολλά
να προσφέρει και πολλά ακόµα να δηµιουργήσει. Και σε αυτήν
την πεποίθηση πάνω καλούµαστε σήµερα να επενδύσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλο Γερουλάνο.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Δένδια, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα καταναλώσω τα δώδεκα λεπτά που δικαιούµαι από τον Κανονισµό. Τις
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παρατηρήσεις που έχω να κάνω επί των άρθρων θα τις διατυπώσω αύριο. Στα περισσότερα από αυτά αναφέρθηκε ήδη ο εισηγητής µας, ο κ. Ιωαννίδης. Ούτως ή άλλως, επί της αρχής του
νοµοθετήµατος η Νέα Δηµοκρατία έχει τοποθετηθεί και έχει τοποθετηθεί θετικά. Ξαναλέω ότι υπάρχουν θέµατα παρατηρήσεων
στα άρθρα, τα οποία θα έχουµε αύριο όλο τον καιρό να τα συζητήσουµε.
Είµαι, όµως, ικανοποιηµένος για ένα λόγο, διότι ο παριστάµενος Υπουργός ξεκίνησε την οµιλία του και κατανάλωσε τέσσερα
λεπτά από αυτήν, για να αναφερθεί όχι στα στενά θέµατα που
αφορούν το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, αλλά ακριβώς σε κάτι
που είναι πολύ ευρύτερο, πολύ σηµαντικότερο και άπτεται και
του πνεύµατος αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Και αυτό
είναι η τωρινή κατάσταση της πρωτεύουσας του κράτους έξω
από την Αίθουσα αυτήν, µία κατάσταση η οποία είναι απολύτως
θλιβερή, µία κατάσταση η οποία απάδει όχι µόνο σε µία πρωτεύουσα κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε µία
πρωτεύουσα οποιουδήποτε κράτους σε οποιαδήποτε ήπειρο,
ακόµα και την πιο καθυστερηµένη.
Πρέπει να είµαστε απολύτως ειλικρινείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Αθήνα και η Ελλάδα ως χώρα στερούνται του µεγίστου αγαθού της δηµόσιας ασφάλειας. Η ελληνική Κυβέρνηση
έχει αποτύχει πλήρως να εξασφαλίσει στους Έλληνες πολίτες το
αγαθό της δηµόσιας ασφάλειας. Και υπάρχουν για αυτό βαρύτατες –επαναλαµβάνω, βαρύτατες- πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν
βαρύτατες ευθύνες για τον τρόπο χειρισµού των χθεσινών απίστευτων επεισοδίων, που έχουν αφήσει την Αθήνα ουσιαστικά σε
ερείπια, που έχουν στερήσει την περιουσία πολλών συνανθρώπων µας, που έχουν βυθίσει στην παρακµή για πολλαπλή φορά
το κέντρο της πρωτεύουσας του κράτους, που έχουν οδηγήσει
σε απελπισία µεγάλα κοµµάτια του ελληνικού πληθυσµού, που
έχουν δηµιουργήσει ανεργία, που έχουν δηµιουργήσει υστέρηση, που έχουν δηµιουργήσει µία άθλια εικόνα της χώρας στο
εξωτερικό, τη στιγµή που µάχεται κυριολεκτικώς για την επιβίωσή της υπό τις δυσχερέστερες συνθήκες µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Και όλα αυτά δεν συνέβησαν εκ του µηδενός ούτε είναι ένα
επιχειρησιακό σχέδιο που κακώς εκτελέστηκε εχθές και επέτρεψε στους συνήθεις κουκουλοφόρους να βεβηλώσουν, να κάψουν και να λεηλατήσουν την πρωτεύουσα του κράτους. Είναι
αποτέλεσµα µακρών πολιτικών αστοχιών της Κυβέρνησης του
Γιώργου Παπανδρέου, η οποία µε συνέπεια και συνέχεια πρώτα
εµπόδισε καθ’ όσον µπορούσε, όσο ήµασταν εµείς Κυβέρνηση
και κατόπιν δεν χρησιµοποίησε το τεράστιο θεσµικό οπλοστάσιο
το οποίο υπήρξε, ακριβώς για να εξασφαλίσει το δικαίωµα στη
δηµόσια ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
Και εξηγούµαι, για να τα λέµε καθαρά. Η Νέα Δηµοκρατία
άφησε το ν. 3772/2009 για τις κουκούλες, τον οποίο η τότε Αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, σύµπασα δε και η Αριστερά µαζί της, κατηγορούσε και δεσµεύτηκε ότι θα αλλάξει. Αυτό το νόµο,
βεβαίως, δεν τόλµησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να τον αλλάξει,
παρά τα όσα είχαν πει διάφοροι Υπουργοί, µεταξύ των οποίων ο
κ. Χρυσοχοΐδης, ο κ. Καστανίδης και άλλοι. Όµως, τον αποδυνάµωσε ηθικά και δεν τον χρησιµοποίησε επιχειρησιακά, επιτρέποντας σ’ αυτούς τους ανθρώπους –επαναλαµβάνω- να δηώνουν την
πρωτεύουσα του κράτους.
Δεν χρησιµοποίησε, λοιπόν, το ν. 3783/2009 ούτε το ν.
3772/2009 ούτε καν το ν. 4009/2011 για το άσυλο, ο οποίος ψηφίστηκε µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τον
οποίο στηρίξαµε απολύτως και παρακαλέσαµε την Κυβέρνηση
για την εφαρµογή του. Κοινώς, αγνόησε και δεν δηµιούργησε το
σύστηµα καµερών. Επίσης, δεν έδωσε την εντολή στην ελληνική
Αστυνοµία να παρέµβει στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, εφόσον δεν υπήρχε πλέον άσυλο και να αποκαταστήσει
την έννοµη τάξη. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν αυτά τα οποία
σήµερα θρηνούµε.
Λέω ξανά ότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Πιστεύω, κύριε
Υπουργέ, καίτοι δεν είστε καθ’ ύλην αρµόδιος, ότι θα έπρεπε να
ξεκινήσετε την οµιλία σας ζητώντας συγγνώµη από τους Έλληνες πολίτες εκ µέρους αυτής της Κυβερνήσεως και της προηγουµένης κυβερνήσεως, της οποίας επίσης ήσασταν µέλος, γι’ αυτή
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τη βαρύτατη παράλειψη, αυτήν την ασυγχώρητη παράλειψη, η
οποία φέρνει τη χώρα πολύ-πολύ πίσω.
Πρέπει, επίσης, η Κυβέρνηση να έρθει εδώ να δώσει διά του
αρµοδίου Υπουργού συγκεκριµένες εξηγήσεις για το τι πήγε
στραβά, για το πώς έγιναν τα πράγµατα και για το τι προτίθεται
να κάνει για να µην επαναληφθούν τα ίδια στο µέλλον, αν και βεβαίως οι µέρες αυτής της Κυβερνήσεως και της πλειοψηφίας των
Υπουργών που ανήκουν στον πολιτικό χώρο του ΠΑΣΟΚ εκπνέουν. Είµαι δε σίγουρος ότι µία νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, όταν έρθει στα πράγµατα µε την εντολή του ελληνικού
λαού, θα αποκαταστήσει µε κόπο και µόχθο –γιατί χρειάζονται
πάρα πολλές προσπάθειες πολλών ετών- τη δηµόσια ασφάλεια
ως το µέγιστο αγαθό που επηρεάζει αµέσως και όχι εµµέσως την
ελληνική οικονοµία, την ανάπτυξη της πατρίδας και την έξοδο
απ’ αυτήν την απίστευτη κρίση.
Όµως, κυρίες και κύριοι, επειδή θέλω να είµαι καθαρός και ξάστερος, οι ευθύνες δεν είναι µόνο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Άκουσα αυτές τις µέρες από την ευρύτερη Αριστερά απίστευτα
πράγµατα! Άκουσα ότι οι κουκουλοφόροι δήθεν είναι στοιχεία,
λέει, κάποιου παρακράτους, υπονοώντας ότι οι κουκουλοφόροι
ενεργοποιούνται κατ’ εντολή της Ελληνικής Αστυνοµίας κάθε
φορά που χρειάζεται κάτι τέτοιο, ώστε να αποτρέψουν ή να εµποδίσουν τις γνήσιες λαϊκές εξεγέρσεις.
Εάν αυτό είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι της Αριστεράς, τότε
γιατί δεν µας αφήσατε και δεν µας ενισχύσατε στην προσπάθεια
να βγάλουµε τις κουκούλες απ’ αυτούς τους κυρίους και να
δούµε ποιοι κρύβονται από πίσω;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εάν είστε βέβαιοι ότι κρύβονται αστυνοµικοί από πίσω, γιατί
δεν µας αφήνετε να βγάλουµε τις κουκούλες; Και γιατί, αντίθετα
–και δεν τολµώ να το πιστέψω αυτό- διατυπώνονται από την ευρύτερη Αριστερά απόψεις ότι τα µέλη της Βουλής των Ελλήνων
είναι «κουκουλοφόροι µε γραβάτες»;
Αυτές τις εξοµοιώσεις, ποιο ηθικό σύστηµα αξιών σας τις επιτρέπει και ποιος σας επιβάλλει ή τι σας ενισχύει για να σταθείτε
αλληλέγγυοι στους κουκουλοφόρους που δηµιουργούν αυτά
που δηµιουργούν, που καταστρέφουν την περιουσία των Ελλήνων πολιτών;
Τι είναι αυτό που σας κάνει πολιτικά να νιώθετε ότι υπάρχει
ένα πολιτικό διακύβευµα για εσάς εκεί κι ότι η νοµιµοποίηση της
αριστεράς στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας περνάει µέσα
από την ενίσχυση ή έστω την ανοχή τέτοιων πρακτικών;
Εδώ όµως, κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά φαίνεται καθαρά που
πρέπει να τραβηχτούν οι γραµµές της επερχόµενης όχι µόνο πολιτικής και εκλογικής, αλλά και ιδεολογικής µάχης διότι εδώ η
ελληνική κοινωνία έχει να παλέψει µε ό,τι στραβό έγινε στον τόπο
αυτό από το 1974 µέχρι σήµερα. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να
καταλάβει ότι, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι εδώ και σαράντα χρόνια υπήρχε στην Ελλάδα δικτατορία, δεν νοµιµοποιεί
την αριστερά να λέει ό,τι θέλει, δεν νοµιµοποιεί την αριστερά να
δέχεται στους κόλπους της ό,τι είναι τελείως απαράδεκτο για τη
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Η αριστερά πρέπει να επανέλθει στη λογική κι έχει υποχρέωση, εφόσον έχει συνοµολογήσει το Σύνταγµα της χώρας, να
συνοµολογήσει και την προστασία των εννόµων αγαθών, που το
Σύνταγµα αυτό εξασφαλίζει. Πρέπει να αντιληφθεί η αριστερά
ότι δεν µπορεί να απέχει της λογικής, όταν διατυπώνει την πολιτική της σκέψη και να βοηθήσει να δηµιουργήσουµε ένα αρραγές
µέτωπο, ώστε να αντιµετωπίσουµε όλους αυτούς τους εκτός των
θεσµών, που απειλούν ό,τι ιερότερο υπάρχει σ’ αυτήν τη χώρα.
Διότι, κυρίες και κύριοι, µην γελιέστε. Η Ελλάδα διέρχεται αυτή
τη στιγµή στιγµές υπαρξιακής αγωνίας. Η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει το µέλλον της µέσα από την εξασφάλιση όλων αυτών
των αγαθών που επιτρέπουν στην οικονοµία να αναπτυχθεί.
Είναι φενάκη αν νοµίζετε ότι οποιοδήποτε «πακέτο» βοήθειας
από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, το µεγαλύτερο «πακέτο» από
την πιο γενναιόδωρη χώρα από πολλά υστερήµατα των ευρωπαίων πολιτών, µπορεί να µας σώσει όταν το κέντρο της Αθήνας
δηµιουργεί αυτήν την εικόνα και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι αδύνατον οποιοσδήποτε να µας σώσει, εάν δεν σώσουµε εµείς πρώτα τον εαυτό µας. Και δεν µπορούµε να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΔ’ - 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

σώσουµε τον εαυτό µας, όταν γίνονται αυτά έξω απ’ αυτήν την
Αίθουσα.
Οφείλω να πω και κάτι γενικά στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αποφασίσει για τη στάση της απέναντι
στην Ελληνική Αστυνοµία.
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ψέµατα έχουν τελειώσει, δεν χρειάζονται πια. Ξαναλέω, όπως είπε και ο Αντώνης
Σαµαράς, ότι η χώρα είναι στο χείλος του γκρεµού. Πρέπει να
αποφασίσουµε ξεκάθαρα τι είναι η αστυνοµία. «Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι» ή προστάτες του πολίτη; Δεν µπορούν να συντρέχουν και τα δύο. Δεν µπορείς να φωνάζεις τον αστυνοµικό
όταν τον έχει ανάγκη, αλλά να επιφυλάσσεις στον εαυτό σου το
δικαίωµα να τον υβρίζεις ως «µπάτσο» σε οποιαδήποτε διαδήλωση και να του πετάς βόµβες µολότοφ.
Είναι και αυτοί εργαζόµενοι άνθρωποι, είναι και αυτοί οικογενειάρχες και µάλιστα οικογενειάρχες των 800 και 1.000 ευρώ και
δίνουν όχι µόνο τη σωµατική τους ακεραιότητα, αλλά και τη ζωή
τους έτσι όπως έχουν καταλήξει τα πράγµατα, για να προασπίσουν το δηµοκρατικό πολίτευµα. Πρέπει λοιπόν, λίγο-πολύ να καταφέρουµε να σοβαρευτούµε και να ξεχωρίσουµε το διακύβευµα
από την πολιτική διαµαρτυρία.
Και ειλικρινώς, κυρίες και κύριοι της αριστεράς, επειδή πιστεύω στις καλές προθέσεις όλων και σέβοµαι τα κίνητρα όλων,
σας παρακαλώ θερµότατα να αποφύγετε από εδώ και πέρα δηλώσεις του τύπου αυτού, τοποθετήσεις του τύπου αυτού. Δεν
βοηθούν εσάς, αλλά κυριότατα δεν βοηθούν την ελληνική κοινωνία και το δηµοκρατικό πολίτευµα, το οποίο είµαι σίγουρος ότι
πιστεύετε και στηρίζετε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω και δύο πράγµατα για το Υπουργείο σας, τελειώνοντας την τοποθέτησή µου. Ήδη κατανάλωσα
το πλείστο του χρόνου µου γι’ αυτό το οποίο θεωρούσα πολύ πιο
σοβαρό.
Απέρχεστε ως Υπουργός και απέρχεστε ως Κυβέρνηση, κατά
συνέπεια αυτά τα οποία λέω χρησιµοποιούνται µόνο ως επιµύθιο.
Κύριε Υπουργέ, είναι µεγάλη κουβέντα «Υπουργείο Πολιτισµού» στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πολιτισµός είναι πολύ µεγάλο
πράγµα. Και οφείλω να πω –και δεν είναι δική σας ατοµική ευθύνη, πιθανότητα είναι διαχρονική, αλλά την κληρονοµήσατε και
δεν τη βελτιώσατε- ότι το Υπουργείο σας δεν είναι αντάξιο των
περιστάσεων. Λειτουργεί κι αυτό ως ένας φορέας που εµποδίζει
την ανάπτυξη στη χώρα.
Υπάρχει όµως –όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας
το πω εγώ, ισχύει για πάρα πολλά Υπουργεία- εκτεταµένη διαφθορά. Δεν είναι µόνο η διαφθορά όµως, κύριε Υπουργέ. Είναι
το συνολικό πνεύµα που διέπει το Υπουργείο σας. Λείπει από
δίπλα σας, αλλά θα ήθελα να είναι εδώ ο Υφυπουργός σας κ. Νικητιάδης. Έχω κρατήσει –ίσως του τις δώσω αύριο- τις απαντήσεις που έδωσε στο θέµα του φορέα διαχείρισης του
πολιτιστικού µνηµείου, που αποτελεί η πόλη της Κέρκυρας. Θα
καταλάβετε από το ύφος και το ήθος των απαντήσεων αυτών,
πόσα στραβά πράγµατα έχουν γίνει στο Υπουργείο σας.
Δεν σας τα λέω ως παραινέσεις, δεν έχει καµµία έννοια. Ο καιρός σας τελειώνει, ευτυχώς ο καιρός του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση τελειώνει και ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει µία νέα
πλειοψηφία που θα µπορέσει µε ένα φρέσκο µάτι να τα αντιµετωπίσει όλα αυτά. Λυπούµαι όµως, ειλικρινά διότι απωλέσατε
δυόµισι χρόνια εις βλάβην του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Νικόλαο Δένδια Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε
το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία κατά
Υπουργών της ελληνικής Κυβέρνησης.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρό-
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εδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, µε σεβασµό στον Κανονισµό και
στη δεοντολογία της συζήτησης του νοµοσχεδίου, δεν θα διολισθήσω σε συζήτηση επερώτησης για τα επεισόδια του κέντρου
της Αθήνας. Αυτά µπορούν να συζητηθούν διεξοδικά. Αναµφίβολα αυτά µας θλίβουν. Μας θλίβουν όλους, αλλά και όλοι θυµόµαστε καλά τι είχε συµβεί και στο παρελθόν, γι’ αυτό και
πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά διασφαλίζοντας και γι’ αυτό
ένα κράτος δικαίου.
Και τώρα έρχοµαι στη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Το ποδόσφαιρο είναι αποδεδειγµένα ένα από τα λίγα αθλήµατα που πραγµατικά συγκινούν τη συντριπτική πλειοψηφία των
λαών. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η Παγκόσµια
Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου αριθµεί διακόσια οκτώ µέλη, όταν ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών µετά βίας ξεπερνά τα εκατόν ενενήντα.
Η δηµοτικότητα του ποδοσφαίρου εντοπίζεται στο γεγονός ότι
η οργάνωση και η εξέλιξή του στην Ευρώπη συνέπεσε χρονικά
µε την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και τη δηµιουργία
του έθνους-κράτους, κοινό γνώρισµα των οποίων ήταν, η µετακίνηση των πληθυσµών. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα ακριβώς των γενικών ανακατατάξεων, το ποδόσφαιρο λειτούργησε ως µέσο
κοινωνικοποίησης, ως ένας µηχανισµός συσπείρωσης ανοµοιογενών κοινωνικών συνόλων, µε σηµαντική συµβολή στη δηµιουργία στερεοτυπικών σχηµάτων «αρρενωπής» ταυτότητας.
Με δεδοµένο δε, αυτές του τις ιδιότητες, κάθε άλλο παρά έκπληξη θα πρέπει να µας προκαλεί το γεγονός πως το ποδόσφαιρο αποτέλεσε, στο πρώτο µισό του περασµένου αιώνα
προϊόν εκµετάλλευσης και ταυτόχρονα χρήσιµο «εργαλείο» για
τα τότε φασιστικά και κοµµουνιστικά καθεστώτα. Αντιλαµβάνεται
κανείς πως τόσο η δηµοτικότητα του ποδοσφαίρου όσο και η αυξηµένη χωρητικότητα των σταδίων προσέφεραν τις κατάλληλες
συνθήκες για προπαγάνδα, µετατρέποντας κατά µια έννοια τα
γήπεδα ποδοσφαίρου σε πολιτικές αρένες δόκιµες, για τη δηµιουργία µιας νέας εθνικής ταυτότητας, αλλά και συνείδησης.
Δυστυχώς, στις µέρες µας η λέξη «αρένα» δεν έχει εκλείψει
από το ποδοσφαιρικό λεξιλόγιο, εξαιτίας των θλιβερών επεισοδίων που σηµειώνονται κατά καιρούς. Η ανάγκη δε για συντήρηση µιας κάποιας «αρρενωπής» ταυτότητας σε συνάρτηση µε
τη βίαιη αντιπαλότητα µερίδας οπαδών έχουν προβληµατίσει τον
πραγµατικό φίλαθλο, µε συνέπεια την ιδιαίτερα χαµηλή προσέλευση κόσµου στα ελληνικά γήπεδα.
Σίγουρα τα φαινόµενα του χουλιγκανισµού δεν απασχολούν
µόνο την Ελλάδα. Αναφέροντας απλά την ευρωπαϊκή σύµβαση
για τη βία των θεατών και την παραβατική συµπεριφορά σε αθλητικά γεγονότα και συγκεκριµένα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες,
όπως αυτή θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης, αντιλαµβάνεται κανείς την έκταση που έχει λάβει το φαινόµενο της βίας
στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Γι’ αυτό δε έχει και ενδιαφέρον για τα
Πρακτικά της Βουλής η «δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την αντιµετώπιση του ρατσισµού στα γήπεδα» και γι’
αυτό ακριβώς το ενδιαφέρον είναι σκόπιµο να κατατεθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, κρίνεται επιτακτική µία ουσιαστική ανάληψη δράσης από την πολιτεία. Ωστόσο, σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να
επισηµάνουµε πως η έκδηλη αντιπαλότητα των οπαδών εντός και
εκτός γηπέδων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον πολιτισµό του
ποδοσφαίρου και άκρως επιθυµητή, όταν αυτή εκδηλώνεται µε
κοσµιότητα.
Κατ’ αρχάς, οφείλουµε να συνειδητοποιήσουµε πως η βία στα
γήπεδα είναι απόρροια ευρύτερων κοινωνικών αναταραχών και
όχι ένα φαινόµενο που αφορά αποκλειστικά το χώρο του ποδοσφαίρου. Συνεπώς, το ζητούµενο είναι η συµµετοχή όλων των
αρµόδιων φορέων µε το Σώµα της Αστυνοµίας να έχει ρόλο επικουρικό και σε καµµία περίπτωση ρόλο κατασταλτικό και µόνο.
Ο συνδυασµός έντονης αστυνόµευσης µε την απειλή χρήσης
βίας ή και την επιβολή σκληρών ποινών δύσκολα µπορούν να
συµβάλουν στην αντιµετώπιση του χουλιγκανισµού. Η απαγό-
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ρευση δε µετακίνησης των φιλάθλων, για παράδειγµα, βλάπτει
πολύ το ποδόσφαιρο παρά το εξυγιαίνει.
Επιπλέον, η παρουσία αστυνοµικών δυνάµεων σε χώρους που
θεωρητικά προάγουν τα ευγενή ιδεώδη του αθλητισµού, είναι
αρκετά πιθανό να οξύνει µία κατάσταση που κάτω από συνθήκες
κανονικές θα αποκαλούσαµε «τελετουργία του ποδοσφαίρου»,
ιδιαίτερα αν λάβουµε υπ’ όψιν το βαθµό καχυποψίας που χαρακτηρίζει το νεανικό πληθυσµό στις κερκίδες, σε κάθε τι που πρεσβεύει την εξουσία, πόσω µάλλον όταν αυτή η ηλικιακή οµάδα
αποτελεί µία σηµαντική µερίδα των φιλάθλων που προσέρχεται
στα γήπεδα.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν µάλιστα, ορισµένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινοµένου του χουλιγκανισµού, οφείλουµε να
τονίσουµε σ’ αυτό το σηµείο την ανάγκη διάκρισης µεταξύ των
αυθόρµητων µεµονωµένων περιστατικών βίας και τη διακριτή
συµπεριφορά οργανωµένων δικτύων χούλιγκαν που επιδιώκουν
τη βία που συναντούν οπαδούς αντιπάλων οµάδων. Γενικότερα,
δηλαδή ο χουλιγκανισµός στα γήπεδα συχνά εκφράζεται µε συµβολικό χαρακτήρα, κυρίως µέσα από τελετουργικής φύσεως παραστάσεις, που εύκολα συγχέονται µε βία και παραβατικότητα.
Συνεπώς σκοπός της πολιτείας θα πρέπει να είναι η πρόληψη
και όχι απλά η καταστολή. Στην πρόληψη ασφαλώς ρόλο εποικοδοµητικό οφείλουν να έχουν τα ποδοσφαιρικά σωµατεία, οι
οργανωµένοι οπαδοί και βεβαίως η Εθνική Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Το ποδόσφαιρο εάν αξιοποιηθεί σωστά, µπορεί να συµβάλει
τα µέγιστα ως µέσο κοινωνικής αναδόµησης ιδιαίτερα σε µια δύσκολη για την Ελλάδα, όπως η σηµερινή εποχή. Η µηδενική
ανοχή στη βία θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε εγχείρηµα της πολιτείας και των αθλητικών φορέων στην προσπάθειά τους να
αποµονώσουν τη µερίδα εκείνη των οπαδών που ευθύνεται σε
µεγάλο βαθµό για τα όποια έκτροπα, εντός και εκτός γηπέδου.
Σε κάθε περίπτωση µέληµά τους θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη
του αθλητικού ιδεώδους, η ασφάλεια των αθλητών, των αθλητικών παραγόντων, αλλά κύρια των θεατών.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει ασφαλώς να δροµολογηθούν και όλες οι άλλες σχετικές αναµενόµενες νοµοθετικές
ρυθµίσεις, ώστε όλα τα εµπλεκόµενα αλλά και συµβαλλόµενα
µέρη να επιληφθούν του προβλήµατος µε ιδιαίτερη σοβαρότητα,
αλλά και µία εξαιρετικά υψηλής στάθµης ευθύνη.
Αναµφίβολα, το σχέδιο νόµου που συζητάµε, είναι µία µεταρρύθµιση. Αλλά για να είναι µία πραγµατική µεταρρύθµιση θα πρέπει και η εφαρµογή του να είναι αυστηρή τόσο από πλευράς των
αρµοδίων αρχών, αλλά όσο και από τη δικαιοσύνη, που αποτελεί
πλέον την εξουσία που πρέπει να διασφαλίζει και να εγγυάται την
ευνοµούµενη πολιτεία.
Γιατί ειδικότερα, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, σε
αυτήν την ιστορικά κρίσιµη συγκυρία, που δοκιµάζεται και καταρρέει το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, είναι η ελπίδα
µας για µια ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και µια ηθική πολιτεία που
πρέπει να τη διασφαλίσουµε και µε αυτή τη νοµοθέτηση, για τις
επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτη.
Καλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης να λάβει το λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, δεν σκόπευα να µιλήσω, γιατί ο εισηγητής µας έχει
τοποθετηθεί αναλυτικά και επί της αρχής και επί των άρθρων
στην επιτροπή και θα ακολουθήσει και η συζήτηση αύριο σε ό,τι
αφορά το συζητούµενο νοµοσχέδιο, αλλά η τροπή που πήρε η
συζήτηση και µε την παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας του κ. Δένδια µας υποχρεώνει να
πούµε, κύριε Δένδια, ότι τα πράγµατι ψέµατα τελείωσαν. Τελείωσαν! Τριάντα χρόνια εσείς, κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το ίδιο σενάριο χιλιοπαιγµένο.
Να σας πω για το προχθεσινό; Ήταν φωτοτυπία του 1999 µε
την επίσκεψη Κλίντον στην Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Ακρι-
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βώς!
Όταν ο λαός βγαίνει µαζικά στους δρόµους, όταν κάνει αποφασιστικά βήµατα, τότε έρχεται η «MARFIN» και έρχεται και το
κάψιµο της Αθήνας. Αν προσπαθείτε να αναζητήσετε σε µας τέτοιες πρακτικές, είσαστε το λιγότερο ανιστόρητος, αν όχι επικίνδυνος. Ποιον εξυπηρετούν αυτά που γίνονται έξω; Το θέτει και
ένας δηµοσιογράφος και θεωρεί το ερώτηµα αφελές. Ποιον εξυπηρετούν; Τι συνέβη όταν κάηκε η «MARFIN»; Φοβήθηκε ο κόσµος. Πού είναι δύο χρόνια µετά αυτοί που την έκαψαν; Πείτε
µας. Πού είναι; Ποιους έχετε να µας δείξετε απ’ αυτούς που οργανώνουν τη στρατιωτική επιχείρηση και το λέω από το Βήµα της
Βουλής; Αυτοί δεν είναι άνθρωποι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αφήσατε να βάλουµε κάµερες να τους
βρούµε; Αφήσατε να τους βγάλουµε τις κουκούλες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε το, θα σας τα πω µετά. Φοβάστε για το τι θα βρείτε κάτω από τις κουκούλες ορισµένοι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ψηφίστε να τις βγάλουµε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Επειδή µε προκαλείτε, φοβάστε για
το τι θα βρείτε. Θα πω συγκεκριµένα πράγµατα. Δεν σας εµποδίζει το νοµικό πλαίσιο. Είναι επαρκέστατο σε όλα.
Τι συµβαίνει λοιπόν, εδώ και τριάντα χρόνια; Ποιος είναι αυτός
ο µηχανισµός που δρα τόσο οργανωµένα; Είναι τα παιδάκια των
δεκαπέντε και δεκαέξι χρονών που νοµίζουν ότι αν πετάξουν µία
πέτρα, κάνουν επανάσταση ή είναι άλλοι που θεωρούν µεγάλο
πράγµα αν χτυπήσουν ένα ΑΤΜ; Δεν είναι. Είναι κάποιοι που καθοδηγούν, κάποιοι που οργανώνουν, κάποιοι που δρουν και κάποιοι που έχουν εκπαιδευτεί για να το κάνουν αυτό. Όσοι
γνωρίζουν –µπορεί να µη γνωρίζουν στην Αίθουσα, αλλά γνωρίζουν έξω από την Αίθουσα- και ακούνε αυτή τη στιγµή, µπορούν
να διακρίνουν τι είναι αυτοί οι «τύποι» που κινούνται µε τέτοια
άνεση όταν γίνεται χαλασµός και ο κόσµος φοβάται για τη ζωή
του. Κινούνται λες και βρίσκονται στο σπίτι τους. Μη µου πείτε
ότι είναι κάποια παιδιά που τέλος πάντων, θεωρούν ότι µε την
αναρχία και µε την καταστροφή θα φέρουν κάτι. Όχι. Είναι µηχανισµοί.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έβαλαν δεκαεπτά πυρκαγιές σε τέσσερα λεπτά επί της δικής σας Κυβέρνησης σε όλη την Ελλάδα;
Ποιοι είναι αυτοί που έχουν οργανωµένο σχέδιο που λειτουργεί
µε στρατιωτική ακρίβεια για σαράντα πέντε εµπρησµούς; Ποιοι
είναι άραγε; Εδώ είναι το ερώτηµα.
Εµείς έχουµε απαντήσει. Είναι το ονοµαζόµενο συνεχές κράτος και παρακράτος που µπορεί και Υπουργοί να µην παίρνουν
χαµπάρι ή να υποψιάζονται, γιατί αν είχαµε στοιχεία θα µιλάγαµε
και συγκεκριµένα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αλλά δεν έχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι αυτοί που δρουν –θα τα ονοµάσουµε και τα ονοµάσαµε- πέρα από τον αναρχοαυτόνοµο χώρο
µε τον οποίο έχουµε όχι µεγάλες, αλλά αβυσσαλέες διαφορές
σ’ αυτά τα θέµατα. Είναι ακροδεξιές οργανώσεις, είναι υπόκοσµος, είναι µυστικές υπηρεσίες.
Καταγγείλαµε το 1999 αµερικάνικο κλιµάκιο που έδρασε στη
διαδήλωση, που περνούσε µε ταυτότητες. Μιας και είναι επίκαιρο
το νοµοσχέδιο, τα λέµε όλα και ανοιχτά εδώ. Είναι ορισµένοι που
δρουν στους συνδέσµους φιλάθλων µε εντολές. Τα έχουµε πει
όλα αυτά και στα προηγούµενα γεγονότα.
Αυτοί, τι εξυπηρετούν άραγε; Προσπαθούν να σκορπίσουν τον
τρόµο και προσπαθούν να συκοφαντήσουν και το λαϊκό κίνηµα.
Αυτός είναι ο σκοπός τους για να φοβίσουν τον κόσµο. Αυτό κάνουν κάθε φορά και αυτό το κάνουν κάτω από τη µύτη και την
πολιτική ανοχή, όχι τη δική µας αλλά των κυβερνήσεών σας.
Γιατί δεν έρχονται σε µας να τα κάνουν αυτά; Γιατί δεν τα κάνουν; Ποιοι τους καλύπτουν όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια;
Πολιτική καταδίκη υπάρχει σαφέστατη και δεν το συζητάµε, ούτε
εµείς χαµογελάµε προς τα κει, ούτε τίποτα. Ευθέως λέµε ότι δεν
έχουν καµµία σχέση µε το οργανωµένο λαϊκό µαζικό κίνηµα.
Άρα, µην κάνετε σαν το γάτο που κάνει τη δουλειά και φωνάζει
και από πάνω, γιατί δεν µπορώ να το πω από το Βήµα της Βουλής. Δεν σας εµπόδισε ούτε το θεσµικό πλαίσιο ούτε τίποτα.
Και να σας πω και κάτι πολύ απλό; Θέλει δυο για να γίνει το
παιχνίδι. Και σας λέω ευθέως: όταν δυνάµεις δικές µας είχαν κυ-
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κλώσει τµήµατα τέτοια και προσπαθούσαν να πιάσουν κάποιους
από τους ηγέτες που κατεύθυναν αυτά που γίνονταν µε στρατιωτικούς όρους, δυο διµοιρίες ΜΑΤ ήρθαν και τους απελευθέρωσαν. Είναι βιντεοσκοπηµένο κιόλας και γνωστό. Τι συζητάει µια
διµοιρία –ορισµένοι, δε λέµε για όλους- είκοσι λεπτά µε κουκουλοφόρους; Τι συζητάει;
Τι έγινε στη Σανταρόζα; Έµπαιναν αστυνοµικοί, έβγαιναν κουκουλοφόροι. Το βίντεο δε δείχνει που δίνει οδηγίες ένας που κάθεται και ο άλλος που είναι µέσα στους κουκουλοφόρους; Τι
άλλο θέλετε να κάνουµε δηλαδή; Να γίνουµε µυστική υπηρεσία;
Και ξέρετε κάτι; Είπα ότι τα ψέµατα τέλειωσαν γιατί τώρα το
πήρε χαµπάρι και ο κόσµος. Δεν περνάνε τα προηγούµενα, ότι
τα σπάνε οι κοµµουνιστές και όλοι οι υπόλοιποι που θέλουν να
φέρουν αναταραχή. Τα πήρε χαµπάρι ο κόσµος. Τα αντιλαµβάνεται. Βγείτε έξω και µιλήστε µαζί του να δείτε τι θα σας πει. Είναι
εξοργισµένος γιατί ξέρει ότι αυτά καλύπτονται. Δεν µπορούν να
γίνονται αυτά αν δεν καλύπτονται κάτω από άλλους σχεδιασµούς. Το ότι υπάρχουν και παρασυρµένοι κ.λπ., δεν το συζητάµε. Και δεν συζητάµε γι’ αυτούς.
Ωστόσο υπάρχουν και προβλήµατα. Πρέπει το µαζικό κίνηµα
να περιφρουρήσει το ίδιο τις διαδηλώσεις του. Στη διαδήλωση
την προχθεσινή δεν µπορώ να εκτιµήσω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσµος ήταν, αλλά ήταν από τις µεγαλύτερες που έχουν
γίνει. Παντού. Από το Σύνταγµα, µέχρι την Οµόνοια, 3ης Σεπτεµβρίου, Κουµουνδούρου είχε φτάσει. Όπου θέλετε. Είχε πήξει η
Αθήνα. Δεν µπορούσε να κινηθεί τίποτα.
Χρειάζονταν δυο για να παιχτεί το παιχνίδι. Γιατί αν ήταν µόνοι
τους δε θα µπορούσαν. Ο ίδιος ο κόσµος θα τους απέτρεπε. Και
έτσι στήνεται αυτό το σκηνικό. Και στήθηκε για πολλούς λόγους.
Εσείς κύριοι λέτε ότι ενδιαφέρεστε για την εικόνα της Ελλάδας
στο εξωτερικό. Όλα τα κανάλια έχουν λυσσάξει πραγµατικά. Τίποτα άλλο δε δείχνουν. Ούτε τον όγκο ούτε πόσος κόσµος κατέβηκε µαζικά µε τα παιδιά του. Τίποτα. Δυο µέρες αυτό. Γιατί
δεν τους µαζεύετε εσείς που έχετε σχέσεις; Να σταµατήσουν
αυτό το πράγµα. Δυο µέρες αυτό παίζουν. Τα ερείπια, τα καψίµατα της Αθήνας. Είναι απαράδεκτα και καταδικαστέα. Δεν το
συζητάµε αυτό. Είναι δεδοµένο. Συµφέρει, σε τελευταία ανάλυση, το ίδιο το σύστηµα και να δηµιουργήσει φόβο στο λαό.
Τόσες µέρες ποιος προετοίµασε αυτό το κλίµα; Εσείς δε µιλάγατε για εµφύλιο; Εδώ η τηλεόραση θυµήθηκε ξεχασµένα έργα
ψυχροπολεµικά που δε θυµάται κανένας. Εµφύλιος, καταστροφή. Να ένα δείγµα. Να πως δένουν πολιτικά αυτά τα πράγµατα. Να το δείγµα «τι θα γίνει αν δεν ψηφίσουµε τη δανειακή
σύµβαση».
Αυτές είναι οι ευθύνες. Και είναι δικές σας εξ ολοκλήρου. Η
ευθύνη που έχουν οι συγκεκριµένοι χώροι είναι δεδοµένη για µας
και δεν έχουµε καµµία σχέση µαζί τους.
Κάνετε όµως και ένα µικρό λάθος. Αν νοµίζετε ότι µε «MARFIN»
και µε γεγονότα σαν τα χθεσινά θα εµποδίσετε το λαό, κάνετε
µεγάλο λάθος. Ο λαός έχει τη δύναµη και θα τους σαρώσει και
αυτούς. Θα τους πετάξει στην άκρη. Θα τους σαρώσει και αυτούς. Και δεν πρόκειται να τον σταµατήσετε µε τέτοιες προβοκάτσιες και µε τέτοια στηµένα γεγονότα, που γίνονται,
επαναλαµβάνω, όταν ο λαός βγαίνει µαζικά στο δρόµο και όχι σε
άλλες κινητοποιήσεις.
Σε ό,τι αφορά στη γενικότερη κατάσταση θα σας πω ότι καίγεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός σήµερα. Απλά όλη αυτή η
προπαγανδιστική εκστρατεία προσπαθεί να του βγάλει από το
µυαλό ότι καίγεται ο ίδιος µε τα µέτρα που παίρνετε. Κυριολεκτικά καίγεται. Είναι σε αδιέξοδο. Δεν την ακούτε την ανάσα του
εσείς. Δεν τη νιώθετε ή νοµίζετε ότι δεν την ξέρετε. Και αυτή θα
γίνει οργή και µεγάλο ποτάµι. Και πολύ γρήγορα. Και δεν πρόκειται να εµποδιστεί µε τέτοια µέτρα.
Σε ό,τι αφορά στο νοµοσχέδιο, ένα πράγµα θα πω. Το ανέλυσε
ο Γιάννης Γκιόκας µε πλήρη επιχειρηµατολογία. Δεν πρόκειται
να κάνετε τίποτα, όσα µέτρα και να πάρετε, κύριοι Υπουργοί. Η
βάση είναι µια: Όταν όλα είναι χρήµα, εµπόρευµα, κέρδος, επιτρέπονται και όλα.
Αυτή είναι η βάση. Και µέτρα να πάρετε και καλές διαθέσεις
να έχετε, δεν γίνεται, «αθλητισµός» που λειτουργεί µε κέρδη. Θα
έχει και όλες τις συνέπειες αυτού του πράγµατος. Τυφλοί είµα-
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στε όλοι; Δεν ξέρετε τι συµβαίνει; Τι θέλετε να πούµε τι γίνεται
πιο χύµα ακόµα; Θέλετε να πούµε από που προέρχεται η βία,
ποιος την καθοδηγεί, τι παιχνίδια παίζονται;
Επιτέλους, αλήθεια τι περιµένετε; Το σύστηµά σας τι φτιάχνει
άραγε; Δεν φτιάχνει αθλητές, προσπαθεί να φτιάξει ροµπότ. Δεν
το νοιάζει, ας πεθάνει στα τριάντα, στα τριάντα πέντε, αρκεί να
φέρει την προσδοκία που είναι το χρήµα, η διαφήµιση, η δόξα.
Αυτό είναι το σύστηµα. Αυτό τα παράγει όλα. Μήπως λέµε ψέµατα; Βγέστε και πέστε το. Βαρβαρότητα στο µεγαλείο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Λέτε για το ντόπινγκ; Αφού ο στόχος είναι αυτός, δεν υπάρχει
τίποτα άλλο. Όλα υποτάσσονται εκεί. Τέλος, δεν πρόκειται να τα
αντιµετωπίσετε.
Κάποια θετικά µέτρα που µπορεί να προσπαθείτε να πάρετε,
θα βγαίνουν πιο θηριώδη µετά εξαιτίας της αχαλίνωτης κυριολεκτικά εµπορευµατοποίησης που ξεκινάει, να µην πω από έµβρυα,
γιατί θα είναι υπερβολή, από το σχολείο. Όλη η διαπαιδαγώγηση
είναι αυτή. Δεν έχει να κάνει µε τον αθλητισµό, µε την άθληση,
µε το αθλητικό πνεύµα, έχει να κάνει µε τον ανταγωνισµό, έχει
να κάνει µε το να φέρει κέρδη, λεφτά παντού, σε όλα, τα πάντα,
να κερδίσουν αυτοί που ελέγχουν τσακίζοντας, συντρίβοντας
νέους ανθρώπους, παιδιά, στέλνοντας άχρηστους, ανάπηρους.
Αυτή είναι η ουσία. Πάρτε ό,τι µέτρα θέλετε επιφανειακά. Σε µερικά φαίνεται ότι προσπαθείτε να γίνει κάτι. Δεν γίνεται, είναι
Λερναία Ύδρα. Αν δεν κοπεί, λοιπόν, από τη ρίζα του δεν πρόκειται να αλλάξει.
Γι’ αυτό είµαστε ριζικά αντίθετοι. Καταψηφίζουµε επί της
αρχής και στα άρθρα θα τοποθετηθούµε συγκεκριµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αθανάσιο Παφίλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας.
Καλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, να λάβει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χθες, πραγµατικά, ήταν δραµατικό αυτό που µια ακόµη φορά
συνέβη στο κέντρο της Αθήνας µε τα συνεχή επεισόδια, µε τη
διάλυση της πόλης και µε την καταστροφή των εµπόρων. Σήµερα
έµεινε κόσµος άνεργος πέρα από την κρίση και γι’ αυτές τις καταστροφές, οι οποίες έγιναν.
Μην κοροϊδευόµαστε, τα πράγµατα θα τα λέµε µε το όνοµά
τους. Ούτε προβοκάτσια είναι ούτε παρακράτος είναι. Είναι η
αριστερά, η ακροαριστερά, η επαναστατική αριστερά που αισθάνεται ότι έχει την ευκαιρία και έχει ονειρώξεις ότι θα κάνει τον
τέταρτο γύρο. Τα παραµύθια να τελειώσουν! Όταν η αστυνοµία
κάνει τη δουλειά της βγαίνει η αριστερά και λέει ότι χτύπησε παραπάνω η αστυνοµία.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ )
Μήπως το παρακράτος ήταν µέσα στη Νοµική; Μήπως το παρακράτος πηγαίνει µε τους δικηγόρους όταν τους συλλαµβάνει
-τους γνωστούς δικηγόρους της αριστεράς- να τους βγάλει έξω;
Μήπως το παρακράτος έστειλε εκατόν εξήντα οκτώ αστυνοµικούς στο 401; Δηλαδή, οι αστυνοµικοί, το κράτος βαράει το παρακράτος.
Είναι ντροπή και για τους νεκρούς της «MARFIN» να λέτε ότι
ήταν προϊόν του παρακράτους. Είναι ντροπή και για τα παιδιά
των ΜΑΤ να λέτε ότι αυτοί, οι οποίοι σώζουν αυτήν τη στιγµή τη
δηµοκρατία για να µην µπει η επαναστατική αριστερά µέσα να
κάψει το Κοινοβούλιο, δηµιουργούν τα επεισόδια, αυτοί που φεύγουν και κάνουν το σταυρό τους για το αν θα γυρίσουν πίσω
επειδή τα παιδιά των Εξαρχείων, που τα χαϊδεύει η αριστερά, που
τα χαϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να κάνουν την επανάστασή τους.
Γιατί η αριστερά φωνάζει κάθε φορά που είναι να παρθούν
µέτρα για να τους βρούµε αυτούς, για να παταχθεί το κράτος
των Εξαρχείων; Το δε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος θεωρεί ότι
θα κάνει την επανάσταση του και είχε και πρόβα τζενεράλε µέσα
στο Κοινοβούλιο που άρχισε την εκτόξευση αντικειµένων.
Εδώ πέρα, λοιπόν, η προχθεσινή ψηφοφορία -µην κοροϊδευόµαστε- δείχνει το δίληµµα που θα αντιµετωπίσει η ελληνική κοι-
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νωνία.
Είναι το δίληµµα µιας ευρωπαϊκής Ελλάδας, αν θα ακολουθήσουµε τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό, αν θα θέλουµε να είµαστε µέρος της Δύσης, αν θα θέλουµε να ανήκουµε σε αυτό το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα ή εάν θα αποµονωθούµε, προκειµένου
αυτοί που επενδύουν στο χάος για να πετύχουν τη δηµιουργία
του άλλου δρόµου, του δρόµου που πέθανε πριν είκοσι δυο χρόνια και δεν το έχουν καταλάβει, εάν η Ελλάδα θα έρθει σαράντα
και πενήντα χρόνια πίσω επειδή το επιθυµούν ή εάν η Ελλάδα θα
παραµείνει στις ισχυρές χώρες τις Ευρώπης. Αυτό θα είναι το δίληµµα. Σε αυτό το δίληµµα τοποθετείται το Κοινοβούλιο και αργά
ή γρήγορα θα τοποθετηθούµε όλοι µας.
Δεν µπορεί να υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Ή στο ένα µπλοκ θα
είσαι ή στο άλλο. Δεν µπορεί να είσαι σε δυο βάρκες. Πραγµατικά, η Αριστερά οργανώνεται. Οργανώνεται στον αντάρτικό πόλεως, οργανώνεται στα γυµνάσια, τα οποία κάνει καθηµερινά και
θεωρεί ότι κάποτε στο όνοµα του λαϊκού κινήµατος θα µπορέσει
να κάνει µια επανάσταση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να διαβάσεις το στόχο. Οι δικοί σας
οι φασίστες… οργανώνονται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Να ξέρετε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν κοιµόµαστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ακούστε, µη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Πλεύρη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Είστε ψεύτης και λαοπλάνος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Δρίτσα, δεν χρειάζεται να µε
διακόπτετε. Θα µιλήσετε µετά.
Ποιοι δικηγόροι πηγαίνουν στα δικαστήρια να υπερασπιστούν
τους κουκουλοφόρους; Όλοι του κόµµατός σας είναι. Ένας
προς ένα. Και είστε και µέλη. Με ξαναείπατε ψεύτη την προηγούµενη φορά και σας έβγαλα τα στοιχεία ότι την εγκληµατικότητα
την έχουν οι αλλοδαποί.
Το δε, ΚΚΕ τι θα µας πει τώρα; Θα µας πει ότι πιστεύει στην
αστική δηµοκρατία ή πιστεύει στον κοµµουνισµό; Ο κοµουνισµός
είναι δηµοκρατία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ε, τι είναι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Δεν είναι δηµοκρατία ο κοµµουνισµός. Ο κοµµουνισµός είναι αυτό που εφαρµόσατε. Ο κοµµουνισµός είναι τα τείχη που χωρίζουν τους ανθρώπους και δεν τους
αφήνετε ελεύθερους. Η µονόπλευρη σκέψη…
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Υπάρχουν και σήµερα. Είναι ντροπή που
δεν µιλάτε. Συνεργάζεστε µε αυτούς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Πλεύρη, συνεχίστε σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα σας πω και κάτι: Προφανώς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πείτε µας και για τους Εβραίους και
το σαπούνι…Εσύ και ο πατέρας σου…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ γι’ αυτό που λέτε για τον
πατέρα µου. Αυτή είναι η οικογενειακή ευθύνη, η οποία ξέρετε.
Εγώ δεν µίλησα, κύριε Δρίτσα για τους γιους…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Ανατολάκη,
ηρεµήστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κύριε Δρίτσα, εγώ δεν µίλησα για
τους γιους και τα παιδιά στελεχών του κόµµατός σας που τα πιάνουν στις πορείες. Ή µήπως ο κ. Αλαβάνος επί κ. Πολύδωρα πήγαινε να καλύψει το παρακράτος; Θυµάστε που τους έπαιρνε και
τους έβγαζε έναν-έναν από τη ΓΑΔΑ; Το παρακράτος είχε πάει
τότε ο κ. Αλαβάνος να υπηρετήσει;
Θα συµφωνήσω, όµως, σε κάτι: Σε αυτό το παιχνίδι βέβαια
υπάρχει και επαναστατική ακροδεξιά. Υπάρχει ακροδεξιά που
δεν πιστεύει στον κοινοβουλευτισµό και ακολουθεί. Και χωρίς να
το έχετε καταλάβει, έχετε γίνει κοινό µπλοκ. Αν δείτε τη ρητορεία
σας είναι κοινή. Και εδώ, ή θα επικρατήσουν οι αξίες των ανθρώ-
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πων που πιστεύουν σε αυτόν των ευρωπαϊκό προσανατολισµό ή
θα αφήσουµε τη διάλυση της χώρας σε αυτές τις συµµορίες.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό θα είναι το δίληµµα.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο τώρα, για να πέσουν και οι τόνοι.
Κύριε Υπουργέ, δεν καταλάβαµε τι θα κάνετε µε το άρθρο 19.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Θα τα πούµε µετά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Θα το πείτε. Δεν καταλάβαµε. Εµείς
αυτήν τη στιγµή δεν µπαίνουµε στην ουσία.
Προσωπικά, κύριε Υπουργέ, συµφωνώ σε πολλά απ’ αυτά τα
οποία λέτε. Συµφωνώ πραγµατικά ότι έχει επιτραπεί σε κάποιους
παράγοντες του ποδοσφαίρου να βολεύονται και να το οργανώνουν όπως επιθυµούν. Δυστυχώς, όµως, από τη στιγµή που
υπάρχει ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο από την UEFA, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε όλες εκείνες τις διαφοροποιήσεις.
Εγώ σας λέω ότι σε θέµα ουσίας, σε θέµα αντιλήψεως, θα µπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό σας, γιατί θεωρώ σε
µεγάλο βαθµό ότι και τα στηµένα παιχνίδια µε τα οποία έχω
ασχοληθεί και η βία, µε την οποία ασχολούµαι, είναι ευθύνη των
ίδιων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, που δεν µπορούν να τα
βγάλουν από τους κόλπους τους. Όµως, σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να υπάρξει κίνδυνος, προκειµένου να µην συµµετέχει
η εθνική οµάδα στο EURO το καλοκαίρι ή οι ελληνικές οµάδες.
Για εµάς, αυτό είναι κόκκινη γραµµή και φαντάζοµαι ότι είναι για
τον καθένα.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό το πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να µπούµε περαιτέρω στη συζήτησή του. Κάντε τις αλλαγές,
οι οποίες απαιτούνται, ώστε να ρυθµιστούν όλα αυτά τα θέµατα.
Το νοµοσχέδιο είναι σηµαντικό, γιατί έρχεται και καθορίζει κάποια θέµατα που έχουν να κάνουν και µε τους σχεδιασµένους
αγώνες. Πολύ σωστά αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ότι πλέον
έχουµε φύγει από το στάδιο που ήταν οι αγώνες εξυπηρέτησης.
Λόγου χάρη, µία οµάδα είχε φιλικές σχέσεις µε την άλλην και
εξυπηρετούσε, προκειµένου να πάρει µερικούς βαθµούς. Λόγω
του παρανόµου στοιχήµατος και πολλές φορές λόγω και της επιβίωσης των οµάδων –να ξέρετε ότι µία από τις αλλαγές που πρέπει κάποια στιγµή να δούµε είναι πόσες οµάδες µπορεί να
αντέξει το ελληνικό πρωτάθληµα και όχι µόνο στην πρώτη κατηγορία, αλλά και στις µικρές- πολλές φορές αναγκάζονται οι ποδοσφαιριστές στις µικρότερες κατηγορίες ή τουλάχιστον
αναγκάζονταν πριν δύο ή τρία χρόνια, που ήταν η έξαρση των
στηµένων αγώνων, να συµµετέχουν σε όλο αυτό το πλαίσιο, διότι
ακριβώς ήξεραν ότι η βιωσιµότητα της οµάδας εξαρτιόταν από
τους παράγοντες, οι οποίοι είχαν µπει εκεί και οργάνωναν ουσιαστικά όλους τους αγώνες.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέµατα. Πρέπει
να δοθούν πραγµατικά κίνητρα στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ώστε να µπορούν να πηγαίνουν και να αποκαλύπτουν όλα
αυτά τα κυκλώµατα. Πρέπει να µπαίνουν ρήτρες στα συµβόλαια,
ώστε όταν συµµετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, να αναγκάζονται να επιστρέφουν πίσω χρηµατικά ποσά. Είναι διαδικασίες που µπορούµε να τις κάνουµε. Είναι σηµαντικό το ότι
πιάνουµε το θέµα.
Είναι σηµαντικό το κοµµάτι που αναφέρεται στη βία. Οφείλω,
όµως, να σας πω ότι πολλές φορές η απλή ποινικοποίηση δεν
αρκεί. Ξέρετε, κάποιες φορές χάνουµε και το µέτρο. Δηλαδή,
πριν από δεκαπέντε ηµέρες ήρθε εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και µας έφερε µια τροπολογία για την αποσυµφόρηση των φυλακών. Τέθηκε το θέµα -αντιδράσαµε έντονα και ο κ. Δένδιας και
εγώ- να µπουν µέσα στο κοµµάτι της αποσυµφόρησης και κακουργήµατα και έρχεται τώρα ένα νοµοσχέδιο, άσχετα από το
ποια µπορεί να είναι η αναγκαιότητά του, που τι λέει; Λέει ότι οι
ποινές είναι µη µετατρέψιµες και χωρίς αναστολή. Και σας
ερωτώ πάνω στο όλο το σκεπτικό το οποίο έχετε το εξής: Είναι
βέβαιο ότι θα πιαστεί κόσµος, θα δεχθεί ποινές τριών, τεσσάρων
ή πέντε µηνών, θα πρέπει να µπει µέσα και θα έρχεται από την
άλλη πλευρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα λέει ότι οι φυλακές δεν αντέχουν και πρέπει να βγάλω κόσµο; Είναι ένα περίεργο
θέµα πάνω στο κοµµάτι της ποινικής απαξίας. Τι θα επιλέγουµε;
Θα επιλέγουµε να ερχόµαστε να βγάζουµε βαρύτερα αδικήµατα
µε νοµοθετήµατα της τελευταίας στιγµής και να µένει κόσµος
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µέσα.
Συνεπώς όλο το κοµµάτι του ποινικού πλαισίου, που ξέρω ότι
το ζητά και η Αστυνοµία, θα πρέπει να εξορθολογιστεί κατά τέτοιον τρόπο, που ουσιαστικά να µην γίνεται όπως τώρα, µε την
πρώτη καταδίκη απλώς µία αναστολή. Θα µου πείτε, είναι µε την
πρώτη καταδίκη; Στην πραγµατικότητα είναι µε την πρώτη καταδίκη, διότι έχετε βάλει τόσα πολλά υποκειµενικά στοιχεία.
Λέτε, να φέρει όπλο. Αυτήν τη στιγµή το οτιδήποτε κρατά ο
άλλος µπορεί να χαρακτηριστεί όπλο. Δηλαδή, θα µπαίνουµε σε
µια διαδικασία τέτοιας φύσεως ποινικοποίησης –σωστή είναι η
ποινικοποίηση, προς Θεού!- και θα πηγαίνουµε σε ποινές που
δεν µπορούν να εκτελεστούν. Να σας θυµίσω ότι στο παρελθόν,
όταν ξαναέγιναν αυτά, έψαχναν να βρουν οι ίδιοι οι δικαστές διέξοδο. Δυσκολεύονταν σ’ έναν άνθρωπο που συµµετείχε σε κάποια επεισόδια, που ήταν δεκαοκτώ ή δεκαεννέα ετών, να του
βάλουν να εκτίσει µια ποινή τεσσάρων ή πέντε µηνών.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να πάµε στο πλαίσιο που υπάρχει τώρα.
Όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης έρχεται και λέει ότι ήδη οι φυλακές δεν αντέχουν άλλον κόσµο, δεν γίνεται σε λιγότερης ποινικής απαξίας εγκλήµατα να βάζουµε τέτοιους όρους που ο
νοµοθέτης δεν τους έχει σε πολύ αυστηρότερα αδικήµατα. Αναστολή µπορεί να δοθεί, σας πληροφορώ, σε πολύ αυστηρότερα
αδικήµατα και ερχόµαστε και λέµε για τη βία στα γήπεδα.
Το άλλο κοµµάτι έχει να κάνει µε τους συνδέσµους και το καταστατικό τους. Τα είπα και µε το Γενικό Γραµµατέα γι’ αυτό το
κοµµάτι. Θεωρώ ότι γίνεται ένα δαιδαλώδες πλαίσιο. Στην πραγµατικότητα, η κατεύθυνση την οποία θα προτιµούσαµε θα ήταν
η εξής. Το καταστατικό να είναι όπως είναι το καταστατικό κάθε
σωµατείου -µην κοροϊδευόµαστε, αλλιώς θα βρουν έναν τρόπο
να κάνουν ένα καταστατικό και να δείχνει κάτι άλλο- και να γίνεται
έλεγχος της έδρας, του χώρου.
Τι ζητάτε τώρα από τους συνδέσµους; Ζητάτε κάθε χρόνο τα
µέλη να στέλνουν βεβαίωση ότι δεν υπάγονται σε κάποια κωλύµατα, ότι δεν έχουν ποινικά αδικήµατα. Και αυτό λέτε να το κάνουν κάθε χρόνο.
Δηλαδή η «Θύρα 7» ή η αντίστοιχη του Παναθηναϊκού που
έχουν χιλιάδες µέλη ή και των άλλων οµάδων θα πρέπει κάθε
χρόνο να µαζεύουν ένα τόµο από υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες
θα φτάνουν και θα είναι αδύνατον να ελεγχθούν. Βάζουµε δηλαδή γραφειοκρατίες που δεν µπορούν να λειτουργήσουν.
Έρχεστε και λέτε να δίνει άδεια η ΠΑΕ για να συµµετέχει ο
σύλλογος. Πείτε ότι είστε πρόεδρος σε µια ΠΑΕ και θα πάτε να
δώσετε άδεια. Πού θα δώσετε άδεια; Μπορείτε να ελέγξετε
100% τους συνδέσµους; Δεν θα δίνουν άδεια οι ΠΑΕ και µετά,
προσέξτε γιατί σύνδεσµοι θα υπάρξουν, θα βρίσκουν ένα άλλο
στάδιο. Αντί να δώσουµε τη δυνατότητα να υπάρχουν και να τους
βρίσκουµε, θα τους έχουµε στην αφάνεια.
Και το τρίτο κοµµάτι είχαµε πει ότι δεν λειτουργεί. Λέτε ότι
όταν είναι σύνδεσµος εθνικής οµάδος πρέπει να έχει άδεια από
την αντίστοιχη οµοσπονδία. Δηλαδή µπορεί κάποιοι να είναι σ’
ένα σύλλογο εθνικής οµάδος που να θέλουν να συµµετέχουν και
στο ποδόσφαιρο και στο µπάσκετ και µια φορά να τύχει να πάει
καλά η Εθνική Οµάδα σε ένα άλλο άθληµα, στο βόλεϊ για παράδειγµα και αυτοί όλοι δεν θα µπορούν να συµµετάσχουν. Θα
έχουν άδεια στο ποδόσφαιρο µόνο -για παράδειγµα, η οικεία
οµοσπονδία- θα θέλουν να ασκήσουν τα δικαιώµατα του συνδέσµου για να πάνε σε έναν αγώνα µπάσκετ και δεν θα µπορούν να
πάνε. Αυτά, λοιπόν, είναι κάποια θέµατα.
Για εµάς, το κοµµάτι του αυτοδιοίκητου, για τη µείωση που
µπορεί να έχει η χώρα και να µη συµµετάσχει στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις αλλά και το κοµµάτι που έχει να κάνει µε έναν
εξορθολογισµό αυτών των θεµάτων είναι κάποια κοµβικά σηµεία.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε ότι είναι ένα καλό νοµοθέτηµα.
Θεωρούµε ότι πάει ένα βήµα µπροστά και επί της αρχής το στηρίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Πλεύρη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θοδωρής Δρίτσας.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήταν ακόµη να µιλήσουν επτά οµιλητές συνάδελφοι Βουλευτές. Θα ήταν καλύτερα να µην είχατε µιλήσει, να
τους αφήνατε να ολοκληρώσουν, να τους ακούσετε όλους, να
µην κάνετε την παρέµβαση που κάνατε που άνοιξε την όρεξη και
στον κ. Δένδια και στον κ. Πλεύρη και είναι τώρα δώδεκα παρά
είκοσι η ώρα για να ακούει το πανελλήνιο, όσοι παρακολουθούν
-ελπίζω να µην τους πιάνει αηδία ή µάλλον ελπίζω να τους πιάνει
αηδία και να κλείνουν το κανάλι- για να φτάσουµε να µιλάµε για
τα φαντάσµατα, αντί να µιλάµε για τα θέµατα που θεωρούµε όλοι
σοβαρά γι’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Κύριε Πρόεδρε, αυτοί που µε οργανωµένο σχέδιο και µε συστηµατικό τρόπο κατέστρεψαν και έκαψαν όχι µόνο µνηµεία της
σύγχρονης πολιτιστικής και κοινωνικής ιστορίας της Αθήνας, που
διακινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές -γιατί θα µπορούσε πολύ εύκολα µέσα σε αυτά τα κτήρια να είναι και άνθρωποι- που άλωσαν
αγαθά και κόπους πολλών ανθρώπων και εργαζόµενων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι είχαν µια σαφή αντιπαλότητα εναντίον
των χιλιάδων ανθρώπων που κατέκλεισαν την Πλατεία Συντάγµατος και που δηµιούργησαν ένα τεράστιο ποτάµι ανάτασης της
ελληνικής κοινωνίας όχι µόνο στην πλατεία, αλλά µέχρι το Μοναστηράκι, το Θησείο, την Οµόνοια, τη Συγγρού και πέρα, το
Μουσείο της Ακρόπολης. Ήταν ένα πάνδηµο συλλαλητήριο.
Αυτήν την εχθρότητα απέναντι σ’ αυτόν τον κόσµο εξέφρασαν
και απέναντι στην Αριστερά και στους στόχους της και στις διακηρύξεις της και στα µηνύµατά της και σε όλα.
Αυτό το πλήθος για το οποίο κανένας, ούτε εσείς, κύριε
Υπουργέ ούτε ο κ. Δένδιας ούτε ο κ. Πλεύρης καθόλου τυχαία,
δεν είχαν να πουν µια κουβέντα ούτε κανένα κανάλι και να δείξουν τον πολιτισµό της σύγχρονης Ελλάδας, γιατί περί αυτού
πρόκειται, το ψέκασε µε τεράστιο αριθµό αερίων η Ελληνική
Αστυνοµία, όχι γενικώς οι αστυνόµοι, όχι γενικώς τα ΜΑΤ, αλλά
ένα σχέδιο οργανωµένο από την Ελληνική Αστυνοµία, φυσικά
από τα επιτελικά της επίπεδα.
Σ’ αυτό το σχέδιο της Αστυνοµίας, σ’ αυτό το σχέδιο του κράτους παρά και δίπλα στάθηκε η δράση αυτών. Αυτό είναι παρά
το κράτος. Είναι ταυτόσηµες δράσεις έστω και αν το κράτος έχει
τη δική του νοµιµοποίηση της ισχύος και της επιβολής της τάξης
ως πρόσχηµα, οι δε εµπρηστές έχουν ένα αντιεξουσιαστικό ιδεολόγηµα.
Βάσει σχεδίου ήταν αυτό, ενός σχεδίου που πείτε µου και
απαντήστε µου όταν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της Ελληνικής
Αστυνοµίας δηλώνουν ότι δεν είχαν καµία πληροφορία για επεισόδια, πώς να προστατεύσουν τα κτήρια αυτά και τις περιουσίες
αυτές, όταν όλη τους η έµφαση ήταν στο Θεοδωράκη και το
Γλέζο; Πώς να το κάνουν αυτό; Ποιοι µηχανισµοί και ποια επίπεδα δεν επέτρεψαν οι πληροφορίες -αν λένε αλήθεια οι κορυφαίοι επιτελείς της Ελληνικής Αστυνοµίας- να ανέβουν προς τα
πάνω για τις καταστροφές που σχεδιάστηκαν; Δεν είχε καµµία
πληροφορία λέει η επίσηµη δήλωση των κορυφαίων εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Αυτό δεν θα µας προβληµατίσει; Θα το ξεπεράσουµε µε αυτή
την απλοϊκή απάντηση ότι αν είναι δυνατόν, οι αστυνοµικοί να
είναι παρακρατικοί ή ο Υπουργός; Προφανώς δεν πρόκειται περί
αυτού. Είναι πιο πολύπλοκο και πιο σύνθετο το ζήτηµα και έχει
πολλές παραµέτρους και πολλές διαστάσεις, όπως είχαν πάντα
τέτοιου είδους φαινόµενα σε όλο τον κόσµο και έχει προφανώς
και τη διάσταση και των ανθρώπων που εγκολπώνονται το ιδεολόγηµα χωρίς να ανήκουν σε κανέναν τέτοιο µηχανισµό και
δρουν µέσα από αυτήν τη φαντασιακή σχέση, µέσα σε ένα περιβάλλον, όµως, που το καλλιεργεί, αποµόνωσης, περιθωριοποίησης, αµορφωσιάς, εγκατάλειψης, φτώχειας, σύνθλιψης κάθε
δικαιώµατος.
Και θέλει ο κ. Δένδιας να βγάλει τις κουκούλες. Μα, το έχετε
κάνει πολλές φορές. Το έχετε κάνει, κύριε πρώην Υπουργέ Δικαιοσύνης, και όλα τα δικαστήρια εν συνεχεία όλους αυτούς
τους πιτσιρικάδες-φτωχοδιάβολους, που τους σέρνατε µε τους
νόµους περί σύστασης συµµοριών και τους κουκουλο-νόµους,
τους αθώωναν. Δεν αθωώνονταν γιατί πήγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ, αθωώνονταν γιατί πράγµατι ήταν προσχηµατική η δράση να κυνηγηθούν αυτά τα παιδιά. Και ήταν εκατοντάδες οι εργατοώρες στα
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δικαστήρια της Ελλάδας, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Αθήνα,
στην Πάτρα, παντού. Τους βγάλατε τις κουκούλες και ήταν άνθρακες ο θησαυρός.
Κι εκεί, βέβαια, η στάση της Αριστεράς ήταν πάντα σαφής, ότι
δεν είναι δυνατόν στο όνοµα και στις σκοπιµότητες που θέλετε
να υπηρετήσετε να κυνηγάτε νέους ανθρώπους, αγωνιστές ή
οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει, που έστω υπέπεσε σε ένα
παράπτωµα, γιατί πέταξε µια πέτρα και που θα του βάλετε και
όλον τον χαρακτηρισµό του επικίνδυνου για τη δηµόσια τάξη και
για όλα αυτά.
Αντιθέτως, τα άλλα στην ασυλία.
Η ΠΟΑΣΥ που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ και η ΠΟΑΞΙΑ έχουν δηλώσει µε συνέδριά τους, µε ανακοινώσεις τους, µε αποφάσεις
τους και πρόσφατα και παλιότερα ότι υπάρχει πρόβληµα και ότι
χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας. Αυτοί τα λένε
και τα λένε τεκµηριωµένα και τα λένε µε υπευθυνότητα και τα
λένε χωρίς τις σκοπιµότητες της στιγµής, διαχρονικά και µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και µε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Κανείς
δεν άνοιξε αυτιά να ακούσει αυτή την τοποθέτηση.
Αν είναι δυνατόν λοιπόν τώρα να περισσεύει τόσο όχι µόνο η
υποκρισία αλλά και η σκοπιµότητα. Η πολιτική και η σκοπιµότητα
είναι θεµιτή µέχρι ένα σηµείο. Όχι όµως να εξαγγέλλει ο κ. Δένδιας σήµερα καλυµµένα και ο κ. Πλεύρης φανερά την ανάγκη
του νέου 509 για να χτυπηθούν οι κοµµουνιστές και οι αριστεροί
πίσω από τους οποίους κρύβονται όσα έγιναν προχθές στην
Αθήνα και τσιµουδιά για το πλήθος, για το τεράστιο πανηγύρι
αυτού του κόσµου εναντίον του οποίου και η µια δράση και η
άλλη συντονίστηκαν. Πώς θα µιλήσετε λοιπόν για όλα αυτά όταν
ψηφίσατε όλα αυτά που ψηφίσατε, όταν στηρίζετε τις πολιτικές
της εξαθλίωσης και όταν δεν σέβεστε την ελληνική κοινωνία και
τον ελληνικό λαό και χύνετε δήθεν κροκοδείλια δάκρυα για όσα
περνάει;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Είναι θέµα και πολιτισµού, κύριε Υπουργέ, όλη αυτή η ιστορία
που συζητάµε.
Δυστυχώς αναλωθήκαµε εκεί που τεχνηέντως επιχείρησαν ο
κ. Δένδιας και ο κ. Πλεύρης να φέρουν την κουβέντα. Πολύ λίγος
χρόνος µένει για να πούµε για το σχέδιο νόµου.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι επιστέγασµα πολιτικής. Είναι µια µεγάλη υπερβολή, για να µην το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Η πολιτική απουσιάζει. Γιατί αν υπήρχε
πολιτική και όχι µόνο επί της δικής σας υπουργίας αλλά διαχρονικά, θα είχαµε τώρα µαθητικό αθλητισµό, θα είχαµε ερασιτεχνικό αθλητισµό, θα είχαµε πανεπιστηµιακό αθλητισµό, θα είχαµε
χώρους, θα είχαµε ενθάρρυνση, θα είχαµε παρά πολλά τέτοια
πράγµατα.
Ξέρετε, αυτά είναι φυσική ανάγκη και φυσικό δικαίωµα των ανθρώπων που ζουν σε µια οργανωµένη κοινωνία, πολύ περισσότερο σε συνθήκες της βάρβαρης αστικοποίησης και της
υπερεκµετάλλευσης των χώρων και της κατάργησης των ελεύθερων χώρων για να µπορεί τουλάχιστον µε έναν τρόπο κάθε άνθρωπος, νέος ή µεγαλύτερος να πάρει τις δικές του
πρωτοβουλίες. Εδώ στην Αθήνα και στις άλλες µεγάλες πόλεις,
και να θέλει κάποιος να αθληθεί, δεν µπορεί.
Όταν δεν υπάρχει λοιπόν η πολιτική για να στηρίξει κανείς
πραγµατικά τον αθλητισµό στην πρωτογενή και πηγαία του διάσταση που έχει να κάνει µε την υγεία των ανθρώπων, µε την
άµιλλα, µε τη δοκιµασία, µε όλα αυτά, τότε πώς µπορείς να έχεις
επαγγελµατικό αθλητισµό µε κύρος και µε στοιχειώδεις κανόνες;
Πέρα από το ότι αυτός που λέγεται επαγγελµατικός αθλητισµός πολύ ελάχιστα πια είναι αθλητισµός, είναι ένα εµπορικό
αθλητικό θέαµα και ίσως είναι καιρός να πάει στο Υπουργείο Εµπορείου και όχι στο Υπουργείο Αθλητισµού και Πολιτισµού, δεν
είναι δυνατόν να ερχόµαστε µε ένα νόµο, που πολλά σηµεία του
µπορεί να είναι και θετικά, αλλά που είναι ρυθµιστικά των παθογενειών και των τεράστιων αντιφάσεων και να λέµε ότι τώρα ανταποκρινόµαστε. Πρέπει να πούµε σαφέστατα ότι όχι, δεν
ανταποκρινόµαστε, κάνουµε κάτι «µπας και». Διότι θα έπρεπε η
αιτιολογική έκθεση να αφιερώσει πέντε αράδες για όλους τους
προηγούµενους τέσσερις, πέντε, έξι -πάλι για τη βία, για το ντό-
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πινγκ και λιγότερο οι προηγούµενοι για τα στηµένα, γιατί τώρα
παροξύνθηκε το φαινόµενο- γιατί απέτυχαν. Κάπως να αξιολογήσει ορισµένα πράγµατα, ώστε να αποκτήσει και µια αληθοφάνεια ότι αυτό εδώ θα φέρει αποτελέσµατα. Δεν θέλω να
µηδενίσω. Υπάρχουν πράγµατι διατάξεις, αλλά είναι νοµικού, ποινικού, διοικητικού και άλλου χαρακτήρα που χωρίς την πολιτική
έχουν όρια, πολύ µικρά µάλιστα και από αυτήν την άποψη χρειάζεται πράγµατι να κρατιέται κανείς.
Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά τις σας εµποδίζει να επεξεργαστείτε αυτό που ο Τάσος ο Κουράκης σας πρότεινε και το έχει
καταθέσει και µε τροπολογίες µαζί και µε πολλές άλλες ιδέες;
Γιατί να είναι ΠΑΕ όλες οι οµάδες στα πρωταθλήµατα; Γιατί δηλαδή οι εταιρείες λαϊκής βάσης, άλλες µορφές που δεν θέλουν
να µπουν σε αυτόν τον κανόνα, να µην µπορούν να είναι σύλλογοι
που αναπτύσσουν πολλαπλές δραστηριότητες; Μάλιστα σε
άλλες χώρες η παράδοση αυτή, επειδή άντεξε, έβγαλε ακόµα και
Μπαρτσελόνα, όχι µικροοµάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Να θυµίσω, µια και είµαι Πειραιώτης και συνδεδεµένος µε τον
Ολυµπιακό, ότι ο Ολυµπιακός έχει τίτλο «Ολυµπιακός Σύνδεσµος
Φιλάθλων Πειραιά». Αυτό δεν είναι κενό γράµµα. Αποτυπώνει νοοτροπίες µιας εποχής. Τι θα πούµε; «Πέρασε ο καιρός!»;
«Έχουµε άλλα τώρα!»; Για σκεφτείτε έναν σύλλογο σαν τον
Ολυµπιακό µε την ιστορία του και µε το ρόλο που παίζει και που
τώρα είναι ΠΑΕ. Σας θυµίζει αυτό το πράγµα που είναι ΠΑΕ τον
«Ολυµπιακό Σύνδεσµο Φιλάθλων Πειραιά»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Δρίτσα, παρ’ ότι
µιλάτε για τον Ολυµπιακό και µε δυσκολεύετε, θα πρέπει να σας
πω ότι πρέπει να κλείσετε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ενισχύστε µε πολιτικές πρωτοβουλίες
τέτοιου είδους κατευθύνσεις, γιατί έχουµε και τις σύγχρονες εκδοχές αυτών των κατευθύνσεων. Και µετά να µπορούµε να πούµε
για τη βία, για την ποινικοποίηση, για την αυστηροποίηση, για το
ένα ή για το άλλο.
Κύριε Πρόεδρε, ο Τάσος ο Κουράκης και σήµερα στα ειδικότερα ζητήµατα έχει δώσει σαφή κατεύθυνση και κριτική και θα
δώσει και αύριο. Δεν έχω το χρόνο να επιµείνω άλλο. Έτσι πρέπει
να συζητήσει κανείς για τον αθλητισµό, για να µπορεί να έχει µια
αξιόπιστη αντιµετώπιση και της βίας και του ντόπινγκ και των
στηµένων παιχνιδιών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να κάνω µία ανακοίνωση για τη συνέχεια της συνεδρίασης. Να µιλήσουν τρεις συνάδελφοι Βουλευτές και µε µία µικρή παρέµβαση του Υπουργού
να κλείσουµε τη σηµερινή συνεδρίαση. Να το ψηφίσουµε επί της
αρχής και αύριο να συνεχίσουµε µε δύο-τρεις που µένουν.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, δεν
άκουσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Λέω να µιλήσουν οι
οµιλητές µέχρι και τον κ. Ασπραδάκη, να κάνει µια µικρή παρέµβαση στη δευτερολογία του ο κύριος Υπουργός και να κλείσουµε
τη σηµερινή συνεδρίαση ψηφίζοντας το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Συµφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι;
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Συµφωνούµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τις θέσεις µου για τον µαζικό αθλητισµό και για τον αθλητισµό
υψηλού επιπέδου τις έχω κάνει γνωστές και τις έχω εκθέσει δηµόσια και απ’ αυτό το Βήµα πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι τα
προβλήµατα στο χώρο του αθλητισµού είναι πάρα πολλά και
πολύ σηµαντικά. Κατά τη δική µου άποψη, είναι προβλήµατα έλλειψης αντίληψης της σηµασίας που έχει η ύπαρξη αυτής της
δράσης, κυρίως απ’ αυτούς που ασχολούνται σε επιτελικό επίπεδο στο χώρο του αθλητισµού, και είναι κυρίως προβλήµατα
ευαισθησίας από πλευράς της πολιτείας προς όλους εκείνους
που επιτελούν -πιστέψτε µε- πολύ σηµαντικό κοινωνικό έργο
όσον αφορά τον σωµατειακό και τον µαζικό αθλητισµό. Επίσης,
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είναι πρωτίστως προβλήµατα υποχρηµατοδότησης. Και επειδή
µιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για «προίκα» όσον αφορά τον αθλητισµό, θα σας παρακαλούσα να κάνετε περισσότερα και να δώσετε
περισσότερα. Αξίζει να τα δώσετε στον αθλητισµό.
Θα µπορούσαµε να µιλάµε πάρα πολλές ώρες και πρέπει να
το κάνουµε κάποια στιγµή. Νοµίζω ότι θα πρέπει να µιλήσουµε
κάποια στιγµή σε µια πολύ µεγάλη συζήτηση για το θέµα του
εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού όσον αφορά τα θέµατα µαζικού αθλητισµού και τον τρόπο της ανάπτυξής του αλλά και τα
θέµατα του υψηλού αθλητισµού, για τον στρατηγικό σχεδιασµό
των υποδοµών ανά την επικράτεια -που θεωρώ ότι είναι από τα
πλέον σηµαντικά ζητήµατα- και όχι κάθε φορά να νοµοθετούµε
ανάλογα µε το τι προτάσεις υπάρχουν από τους πολιτευόµενους,
τους πολιτευτές ή τους Υπουργούς από την κάθε περιοχή.
Επίσης, θα πρέπει να µιλήσουµε για τους αθλητές, γιατί αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα. Πρέπει να συζητήσουµε γι’
αυτά τα προβλήµατα. Και µάλιστα φέτος που έχουµε χρονιά
Ολυµπιακών Αγώνων τα προβλήµατα είναι ακόµη µεγαλύτερα και
θα πρέπει να κατανοήσετε ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν όλοι
οι αθλητές στην προετοιµασία τους ενόψει των Ολυµπιακών
Αγώνων. Ακόµη πρέπει να συζητήσουµε για τα προνόµιά τους.
Καλώς κάποια στιγµή πήραµε την απόφαση, κατά τη δική µου
άποψη, να περικοπούν αρκετά απ’ αυτά, αλλά θα πρέπει να δείτε
µε ιδιαίτερη ευαισθησία θέµατα που αφορούν την εργασία τους,
την ασφάλισή τους και τη διευκόλυνσή τους από τη δουλειά
τους, για να µπορούν να γυµνάζονται.
Διάβασα στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το θέµα
της επιτροπής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ότι η επιτροπή
τους έχει υπαχθεί στο Υπουργείο Υγείας. Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι αθλητές, άθληµα κάνουν και θα πρέπει να υπάγονται στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και στο Υπουργείο Αθλητισµού.
Επίσης, θα πρέπει να απολογηθούµε κάποια στιγµή για τα θέµατα των Ολυµπιακών Αγώνων, για την περιουσία που µας άφησαν και την υλική αλλά κυρίως για την κληρονοµιά, για την οποία
ακόµη δεν έχουµε συζητήσει. Μιλάµε για την κληρονοµιά των
Ολυµπιακών Αγώνων και επί της ουσίας δεν έχουµε καθίσει ποτέ
να συζητήσουµε ανοιχτά τι όντως κληροδότησαν οι Ολυµπιακοί
Αγώνες στις γενιές µετά από τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
Όµως θα πρέπει κάποια στιγµή επίσης πολύ σοβαρά να συζητήσουµε και για την εφαρµογή της απλής αναλογικής στην
εκλογή των διοικητικών συµβουλίων των οµοσπονδιών, αν θέλουµε να µιλάµε για δηµοκρατία στις οµοσπονδίες.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο θα σταθώ σε δύο σηµεία, κύριε
Υπουργέ.
Ο βασικός κορµός του νοµοσχεδίου αφορά στη βία και στην
αντιµετώπισή της. Μία από τις ποικιλώνυµες µορφές κοινωνικής
βίας είναι και αυτή που αναπτύσσεται στα γήπεδα. Θα ήµασταν
τουλάχιστον αφελείς, αν πιστεύαµε ότι ο αθλητισµός παράγει τη
βία. Η βία στα γήπεδα είναι ίσως και προς το παρόν, κατά την
εκτίµησή µου, η πλέον εµφανής και µε µεγιστοποιηµένα αποτελέσµατα µορφή βίας, για τους εξής λόγους.
Το γήπεδο είναι χώρος µαζικής συνάθροισης. Στο γήπεδο ενυπάρχει η λογική των αντίπαλων στρατοπέδων. Μορφοποιείται δηλαδή πιο εύκολα από οπουδήποτε αλλού ο επονοµαζόµενος
«εχθρός». Στο γήπεδο λόγω της απουσίας κάθε άλλου σταθερού
συστήµατος ιδεών και αξιών ανθεί η ιδέα της οµάδας, η αξία της
ένταξης σε µία οµάδα.
Το παρόν νοµοσχέδιο –κι εδώ δεν ψέγω τον Υπουργό για το
νοµοσχέδιο το οποίο καταθέτει, αφού θεωρώ ότι όποιος Υπουργός αναλάµβανε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα της βίας επιµέρους
και µε τρόπο διαχειριστικό, παρόµοιες προτάσεις θα κατέθετεβλέπει την αντίδραση, αλλά αγνοεί τη δράση.
Με λίγα λόγια, ένας Υπουργός Αθλητισµού εξ ορισµού είναι
υποχρεωµένος να ξεκινήσει την προσέγγιση από τη µέση. Βέβαια, ένας Υπουργός Αθλητισµού, µέλος µιας Κυβέρνησης, η
δράση της οποίας παράγει βίαιες αντιδράσεις, είναι εξ ορισµού
δεδοµένο, κύριε Υπουργέ, ότι θα παρακάµψει να ασχοληθεί µε
τις γενεσιουργικές αιτίες.
Μία εξουσία µη νοµιµοποιηµένη, κατεδαφιστική, ακραία επιθετική, µία Κυβέρνηση που παράγει άµετρη και άδικη βία, πυροδοτεί και προκαλεί το αυτονόητο, την έκρηξη της κοινωνικής βίας.
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Αυτή η έκρηξη για λόγους που ανέφερα βρίσκει το πρόσφορο
έδαφος µέσα στα γήπεδα.
Το φαινόµενο αυτό, µε διαφορετική, βέβαια, κλίµακα, το είχαµε
πάντα, γιατί η βία που παράγει η εξουσία δεν αφορά µόνο τη σηµερινή ακρότητα αλλά διαχρονικά, όταν η ίδια η εξουσία τροφοδοτεί κραυγαλέες ανισότητες συνθλίβει την άµιλλα στο βωµό του
ατοµοκεντρικού ανταγωνισµού και καλλιεργεί το καταλληλότερο
έδαφος για τη βία.
Μέτρα του τύπου «απαγόρευση του αλκοόλ σε µία περιµετρική
ζώνη», «παρουσίαση στο αστυνοµικό τµήµα πριν και µετά» είναι
τόσο ανισοβαρή σε σχέση µε τη ίδια την ουσία που παράγει τη
βία, που εκ των προτέρων θεωρώ ότι θα είναι αναποτελεσµατικά.
Δεν είναι θέµα αν είναι τολµηρά ή άτολµα, είναι ανισοβαρή και
υποκριτικά: «Σε βγάζω στην ανεργία, σου υπόσχοµαι µέρες κόλασης και προτείνω τρία µέτρα για να καταστείλω την κοινωνική
σου οργή». Είναι και αλαζονικά: «Σε ωθώ στη βία και απαιτώ να
την ελέγξω και από πάνω». Επίσης, είναι και εκδικητικά: «Σε αρρωσταίνω κοινωνικά, σε ωθώ στη βία στα δεκαεπτά σου χρόνια
και ενώ εγώ δεν αναλαµβάνω ούτε καν το ελάχιστο µέρος της
πολιτικής ευθύνης που µου αντιστοιχεί και άρα για πάντα είµαι
υπεράνω ευθυνών, εσένα για πάντα θα σε ακολουθεί η πράξη
εφηβικής παραβατικότητας, στην οποία εγώ σε ωθώ».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είµαι ισοπεδωτική, είµαι,
όµως, άκρως πραγµατίστρια. Πάρτε όσα µέτρα καταστολής θέλετε εντός και εκτός γηπέδων. Εάν απασφαλιστεί το καζάνι που
βράζει, θα καούµε όλοι µαζί.
Με την έννοια αυτή, όπως και παλιότερα, δεν είµαι ακριβώς
αντίθετη µε αυτά που προτείνει ο Υπουργός, είµαι, όµως, βέβαιη
για δύο πράγµατα: Πρώτον, θα είναι άκρως αναποτελεσµατικά
και θα συµφωνήσω µαζί του ότι µια µέρα θα γίνει κι εδώ ό,τι έγινε
στο γήπεδο του Καΐρου µέσα σε γήπεδο ή σε κάποιο κέντρο ενός
δρόµου. Δεύτερον, για να αντιµετωπίσεις ένα φαινόµενο, πρέπει
να καταστείλεις τις αιτίες που το παράγουν κι όχι να προσπαθείς
να καταστείλεις τις εκδηλώσεις που το χαρακτηρίζουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα επίσης µεγάλο µέρος του
νοµοσχεδίου αναφέρεται στην αντιµετώπιση του ντόπινγκ, πάλι
όµως µε την ίδια λογική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας.
Είχα επισηµάνει και παλαιότερα πολλές φορές, σε προηγούµενα νοµοσχέδια, σε διεθνή φόρα, ότι η λογική των κατασταλτικών εµµονών, των ανθρωποκυνηγητών και της γενικευµένης
τιµωρίας, όχι µόνο δεν αποδίδει, αλλά λειτουργεί καταστροφικά
για την ίδια την ανάπτυξη του αθλητισµού. Πρέπει να πούµε ότι
το ντόπινγκ αποτελεί κοµµάτι της νοσηρής επικρατούσας άποψης περί νίκης και απόκτησης δύναµης και χρήµατος µε αθέµιτο
και αδιαφανή τρόπο.
Αυτήν τη στιγµή, που η ίδια η ταυτότητα του αθλητισµού έχει
διαστρεβλωθεί µε τρόπο σχεδόν ανεπανόρθωτο, δηλαδή «αθλητισµός ίσον νίκη» και «νίκη ίσον χρήµα» και «χρήµα ίσον δύναµη»,
η εξίσωση είναι απλή: Το πρώτο µέρος της είναι χρήµα και δύναµη και το δεύτερο είναι «θα κάνω το παν».
Μαζί µε την υπερπροπόνηση, το ταλέντο, την επιστηµονική
στήριξη στις µέρες µας, το παν συµπεριλαµβάνει και τις ουσίες.
Το ΕΣΚΑΝ ή το ΕΟΚΑΝ µετράει µε ελέγχους αλλά δεν είναι µετρήσιµη αποτρεπτική δύναµη απέναντι στην παραδοξότητα που
εµείς οι ίδιοι οικοδοµήσαµε, δηλαδή «νικάς και θησαυρίζεις».
Αυτή η παραδοξότητα ως προς τη φύση του αθλητισµού ταυτόχρονα, σύµφυτη, όµως, µε τη φύση του συστήµατος, δεν αφορά
µόνο στον ελληνικό αθλητισµό, αλλά κυρίως και πρωτογενώς
στον παγκόσµιο αθλητισµό µε αιχµή την Αµερική και τις χώρες
της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.
Στη βάση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ακολουθώντας την παραπάνω λογική, θα ήθελα µε κάποιες παρεµβάσεις να
φανώ χρήσιµη ως προς το εξής: Θέλω να αναφερθώ σε κάποια
ειδικά θέµατα, τα οποία µε τον τρόπο που ο νόµος τα αντιµετωπίζει µέχρι σήµερα, παράγουν διαφθορά και αδικία και είναι τώρα
η ώρα, αν υπάρχει πολιτική βούληση -και εκτιµώ ότι υπάρχει,
κύριε Υπουργέ- να θεραπευθούν.
Κατέθεσα πρόταση τροποποίησης του άρθρου 2 παράγραφος
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1 του π.δ. 219, το οποίο έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα
σε ένα συγκεκριµένο χώρο, το χώρο της άσκησης στα ιδιωτικά
γυµναστήρια. Τα πράγµατα είναι απλά και λογικά.
Στις παρεχόµενες υπηρεσίες των γυµναστηρίων δεν προβλέπονται υπηρεσίες συναφείς, όπως συµβαίνει σε όλον τον κόσµο,
όπως είναι η σάουνα, το µασάζ, το ατµόλουτρο, µε αποτέλεσµα
οι αρµόδιες αρχές να µην αναγνωρίζουν τη δυνατότητα παροχής
αυτών των υπηρεσιών και να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά τη
διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας.
Oι παραπάνω υπηρεσίες, όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς, κύριε
Υπουργέ, είναι απολύτως συµπληρωµατικές της σωµατικής
άσκησης είτε ως θεραπευτικές είτε ως αποθεραπευτικές είτε ως
ενισχυτικές. Είναι παράλογο, όταν οι αθλητές χρησιµοποιούν τις
µεθόδους αυτές, οι ασκούµενοι να µην µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν ως υπηρεσίες γυµναστηρίου, όταν µάλιστα παρέχονται
σε όλα τα δηµόσια γυµναστήρια σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ένα δεύτερο θέµα, είναι το πρόβληµα που έχει προκύψει µε
την ονοµασία νέων µεθόδων άσκησης, όπως η γιόγκα, το πιλάτες
-όσοι ασχολούνται µε τη γυµναστική τα γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά- τα οποία είναι αµιγώς µορφές άσκησης –το λέω και το επαναλαµβάνω- για τις οποίες, όµως, ακριβώς επειδή δεν αναφέρονται στο προεδρικό διάταγµα, έχει δηµιουργηθεί σύγχυση στις
αρµόδιες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα να επιτρέπουν τη λειτουργία ενός χώρου που προσφέρει τις µεθόδους αυτές, χωρίς, όµως
–προσέξτε τι λέω- προηγούµενη αδειοδότησή του, µε αποτέλεσµα την ανυπαρξία ελέγχου για την ασφάλεια των ασκούµενων
και τα κατά παράβαση των διατάξεων περί αθέµιτου ανταγωνισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Για το άρθρο 4, παράγραφος 1, αλλά και
όπου αλλού αναφέρεται το προεδρικό διάταγµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Σακοράφα,
αυτά µπορείτε να τα πείτε αύριο στα άρθρα. Πρέπει να τελειώσετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Τελειώνω. Δεν θα είµαι εδώ αύριο, κύριε
Πρόεδρε. Γι’ αυτό θα παρακαλέσω για την ανοχή σας.
Έχουµε ζητήσει να αλλάξει ο προσδιορισµός «κτήριο» µε τον
προσδιορισµό «χώρος». Για να µην αναλύω, αναφέροµαι σε κάτι
πολύ συγκεκριµένο που το περνάτε σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά το θέµα του γυµναστηρίου της Βουλής, το γυµναστήριο της Βουλής για να πάρει άδεια λειτουργίας, θα πρέπει
ολόκληρο το κτήριο να χαρακτηρισθεί ως γυµναστήριο. Και
αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να γίνει. Είναι αδύνατον. Θα ήθελα, λοιπόν, να το δείτε.
Για το άρθρο 3, παράγραφος 3 ζητάµε το αυτονόητο. Τα νοµικά πρόσωπα που θέλουν να ασκήσουν αυτήν την επιχειρηµατική δραστηριότητα πρέπει να την περιλαµβάνουν απλώς στους
σκοπούς του καταστατικού τους και όχι να είναι αποκλειστικού
σκοπού, πράγµα το οποίο είναι αντισυνταγµατικό, αφού διαχωρίζει φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
Για το άρθρο 8 παράγραφος 4 προτείνουµε τη συµµόρφωσή
του µε τα ήδη ισχύοντα που αφορούν στην επάρκεια της υπεύθυνης δήλωσης του µηχανικού για τις µη αυθαίρετες εργασίες.
Στο ίδιο άρθρο προτείνουµε πάλι το αυτονόητο, να αρκεί η σύνδεση µε τα επίσηµα δίκτυα υδροδότησης. Έλεος! Μα είναι δυνατόν να ζητούν από τα γυµναστήρια χαρτί από την υπηρεσία
υδροδότησης ότι είναι κατάλληλο το νερό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να κλείσετε,
κυρία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Τελειώνω σε µισό λεπτό. Σας παρακαλώ,
οι άλλοι συνάδελφοι έχουν χρησιµοποιήσει πάρα πολύ χρόνο.
Για πρώτη φορά σας ζητώ λίγο παραπάνω χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, τα παραπάνω είναι µερικά και µάλιστα τα πλέον
εξόφθαλµα και σοβαρά που περιλαµβάνονται στο προεδρικό διάταγµα και δεν µπαίνω στη διαδικασία ερµηνείας σκοπιµοτήτων
που εξυπηρετούσαν όταν συντάχθηκε. Σας διαβεβαιώνω ότι παράγουν και προάγουν –επαναλαµβάνω- διαφθορά, αθέµιτο ανταγωνισµό και αδικία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να τύχουν άµεσης θεραπείας και αποκατάστασης µε την αυτονόητη αποδοχή των τροπολογιών στο
παρόν νοµοσχέδιο. Μην το παραπέµψετε σε προεδρικό διάταγµα. Το προηγούµενο προεδρικό διάταγµα έκανε δέκα χρόνια
να βγει. Δέκα χρόνια αυτοί οι χώροι ήταν χωρίς άδεια. Είναι στο
χέρι σας να λύσετε εδώ και τώρα αυτήν την αδικία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Σακοράφα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδων Βούγιας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι περασµένες δώδεκα και θα προσπαθήσω να στριµώξω µέσα στα επτά λεπτά που µου δίνονται την άποψή µου για
δύο θέµατα που είναι ιδιαίτερα αγαπηµένα σε εµένα και σχετίζονται και µε τα προχθεσινά γεγονότα στην Αθήνα και µε το θέµα
που συζητάµε, τη βία στα γήπεδα. Τα θέµατά µου είναι η πόλη
και ο αθλητισµός.
Δεν θα παρασυρθώ και δεν θα αναπαράγω τη στείρα αντιπαράθεση που προηγήθηκε ανάµεσα σε δύο απολιθωµένες απόψεις, κρατηµένες αµυντικά στα άκρα τους. Ανάµεσα δηλαδή σε
µία άποψη που τα ρίχνει όλα σε µία θολή, ανεξήγητη και ανερµήνευτη άποψη περί προβοκάτσιας και προβοκατόρων, που δεν
δίνει πραγµατική απάντηση στα προβλήµατα και αδικεί την ίδια
την Αριστερά, η οποία πάντοτε θα έπρεπε να διακρίνεται για ουσιαστικές και συγκεκριµένες αναλύσεις και σε µία άλλη άποψη
της άκρας Δεξιάς και της Δεξιάς, η οποία εύκολα ταυτίζει αυτά
που συµβαίνουν µε µία συγκεκριµένη πλευρά της Αριστεράς,
αποδίδοντας αστήρικτα ευθύνες σε πολιτικούς φορείς.
Θα σας έλεγα ότι για το φαινόµενο της κοινωνικής βίας των
νέων, ειδικά στην Αθήνα και σε όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις,
περισσότερο στην Ελλάδα από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, θα έπρεπε να σκύψουµε βαθιά, να το αναλύσουµε, να δούµε
ποιο κοµµάτι του είναι πραγµατικά προβοκατόρικο. Ίσως είναι
ένα πολύ µικρό τµήµα από συνήθειες της Αστυνοµίας που έχουν
µείνει από παλιά. Υπηρέτησα πολιτικά τον χώρο και ξέρω πως
δεν είναι καθόλου κυρίαρχο πια και καθοριστικό. Πρόκειται για
ένα τµήµα µε πυρήνα νέων που πολλαπλασιάστηκε και αναπτύχθηκε µετά το 2008, µετά το φόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όταν «ενεργοποιήθηκε εκρηκτικά στο µυαλό τους η αγωνία
του µηδενός», δηλαδή της κοινωνικής απόγνωσης, όπως θα
έλεγε και ο Στέλιος Ράµφος.
Σ’ αυτήν µπορείτε να προσθέσετε τους µπαχαλάκηδες, τους
πλιατσικολόγους, τους χούλιγκαν και τους παραβάτες του κοινού
ποινικού δικαίου, που βρίσκουν την ευκαιρία µέσα στις πολιτικές
συναθροίσεις να κάνουν αυτό που έγινε χθες. Έτσι, µπορεί κανείς να εξηγήσει και να ερµηνεύσει πολιτικά και κοινωνικά αυτό
το οποίο συνέβη, για να µπορέσει στη συνέχεια να το αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά.
Και, βέβαια, είναι ευθύνη και της Ελληνικής Αστυνοµίας –γιατί
ξέρω τι µπορεί να κάνει στην πραγµατικότητα, τι καλά αποτελέσµατα µπορεί να φέρει- το γεγονός πως επέτρεψε να γίνουν
αυτές οι τεράστιες καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας, στο
ωραιότερο κέντρο, το ιστορικότερο κέντρο της ιστορικότερης
πόλης του κόσµου.
Και, ακόµη, αδικεί την Αστυνοµία ο σουρεαλιστικός διάλογος
σήµερα ανάµεσα στην ίδια και στον κατά γενική οµολογία ιδιόµορφο Πρύτανη του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, σχετικά µε το
ποια επιστολή στάλθηκε πότε στάλθηκε και πότε έφθασε. Η δουλειά της Αστυνοµίας είναι να προστατεύει όχι µόνο την περιουσία
αλλά και την ίδια την πόλη, γιατί η πόλη είναι η κοιτίδα της πολιτικής, η κοιτίδα του πολιτισµού. Είναι ο χώρος, το σπίτι, η εστία
µας! Είναι ο χώρος στον οποίο ζούµε, περπατάµε, συναλλασσόµαστε, συνεννοούµαστε, επικοινωνούµε, χωρίζουµε, µιλάµε, χαζεύουµε τις βιτρίνες τα βράδια.
Ειδικά, τα κέντρα των πόλεων, δεν φιλοξενούν µόνο τους σταθερούς κατοίκους τους, όπως οι άλλες γειτονιές, αλλά καλούν,
δέχονται, αποδέχονται, υποδέχονται και ανέχονται όλους τους
πολίτες ολόκληρης της πόλης, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο του Βόλου, στο κέντρο
της Καβάλας, θα περπατήσουν όλοι. Εκεί, στην ουσία εκφράζεται
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και συνοψίζεται η καθηµερινότητα της κάθε πόλης. Εκεί διαµορφώνεται η πολιτική. Δεν είναι τυχαίο που η ρίζα της πολιτικής και
του πολιτισµού είναι η λέξη «πόλις», γιατί η πολιτική µπόρεσε να
δηµιουργηθεί και να αναπτυχθεί, όταν διαµορφώθηκαν οι πρώτες
ελληνικές πόλεις. Γι’ αυτό, η δηµοκρατία, άνθισε στη χώρα µας,
διότι εδώ δηµιουργήθηκαν οι πρώτες πόλεις.
Γι’ αυτές τις πόλεις, λοιπόν και για τη χαµένη πολιτιστική περιουσία του αστικού κέντρου της Αθήνας θα ήθελα να προσθέσω
ακόµη µερικές λέξεις χωρίς να θέλω να χύσω κροκοδείλια δάκρυα ούτε να διολισθήσω σε σαχλούς µελοδραµατισµούς. Έχω
µελετήσει τις πόλεις, γιατί είναι η δουλειά µου, µεγάλωσα στα
κέντρα πόλεων, έζησα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και,
πραγµατικά, συµµετέχω και εγώ στο πένθος και στην οδύνη των
Αθηναίων για τα υπέροχα και µοναδικά κτήρια του κέντρου, τα
βιβλιοπωλεία, τους κινηµατογράφους, τα πεζοδρόµια, τα µάρµαρα, τα καφέ, εκεί που, όπως σας είπα, συναντιούνται οι άνθρωποι και σχεδιάζουν την καθηµερινή τους ζωή. Η πόλη µας
φιλοξενεί όλους και µας αποδέχεται. Η πόλη γέννησε την πολιτική και τον πολιτισµό.
Εποµένως, πρόκειται για µία ήττα της καθηµερινότητάς µας,
µία ήττα της πολιτικής, µία ήττα της ίδιας µας της ζωής. Σε τελευταία ανάλυση, όλος ο κοινωνικός αναβρασµός, η οργή, η αγανάκτηση δεν πρέπει να έχει σαν στόχο την πόλη, όπως κανείς δεν
καταστρέφει το σπίτι του, όταν κάτι συµβεί έξω απ’ αυτό. Όσο
τραγικό και αν είναι, αυτό που συµβάλλει, δεν έχει νόηµα να γυρίσει κανείς και να καταστρέψει την εστία του, το σπίτι του αφού
αυτό δεν ωφελεί κανέναν.
Λέγοντας τη λέξη «εστία», οφείλω να περάσω στο δεύτερο
κοµµάτι της αναφοράς µου σε σχέση µε τον αθλητισµό και ιδιαίτερα να αναφερθώ στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το καλύτερο
υποκατάστατο, η καλύτερη προσοµοίωση της κοινωνικής και καθηµερινής ζωής. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι είναι η καλύτερη προσοµοίωση και της πολιτικής ζωής. Γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι
το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπηµένο άθληµα στον κόσµο, γιατί
στην ουσία είναι αυτό που θα έλεγε ο Σεφέρης «Η αντικειµενική
συστοιχία», δηλαδή ένα πεδίο στο οποίο µπορούν να αναφερθούν, να παροµοιαστούν και να αναπαραχθούν µέσα σε δύο
ώρες το απόγευµα κάθε Κυριακής ή Σαββάτου όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις και οι προσωπικές, ακόµη και οι συναισθηµατικές,
ανάµεσα στους ανθρώπους.
Δεν προλαβαίνω να το αναπτύξω περισσότερο τώρα. Ωστόσο,
αυτή είναι η µεγάλη δύναµη του ποδοσφαίρου, το ότι δηλαδή
ολόκληρη την εβδοµάδα µπορεί κανείς να συζητήσει, να εκτονωθεί, να περιµένει και να αγωνιά, γιατις δύο αυτές ώρες της Κυριακής, όπου πλούσιοι και φτωχοί, δυνατοί και αδύναµοι,
µπορούν να στοιχηθούν πίσω από ένα συµβολισµό, µία φανέλα,
ένα όνοµα, την ιστορία µίας οµάδας.
Γι’ αυτόν το λόγο πρέπει κανείς µε πολύ µεγάλο σεβασµό και
προσοχή και να αποφασίζει για οµάδες. Δεν θέλω να µιλήσω σήµερα πελατειακά για να υποστηρίξω οµάδες της δικής µου
πόλης, όπως άκουσα πριν για το Βόλο ή την Καβάλα. Πρέπει να
ξέρει όµως κανείς τι σηµαίνει να µεγαλώνει ένα παιδί και να κλωτσάει την µπάλα σε µία αλάνα. Πρέπει να ξέρει τι σηµαίνει να πανηγυρίζεις σε ένα γήπεδο για ένα γκολ και φωνάζεις «αχ» όταν
χάνεται µία ευκαιρία. Πρέπει να ξέρει τι σηµαίνουν όλα αυτά, για
να µπορέσει να καταλάβει τον πόνο και το δράµα των ανθρώπων
που επενδύουν εκεί και ξεπλένουν –επιτρέψτε µου να πω- τις ταπεινώσεις και τις αδικίες όχι µόνο της ίδιας της µέρας, αλλά και
ολόκληρης της εβδοµάδας.
Κι αν αναφέρθηκε πριν ότι δικτατορίες ή άλλα καθεστώτα χρησιµοποίησαν τον αθλητισµό για πολιτικούς λόγους, θα σας έλεγα
πως αποτελεί σήµερα, στη δική µας, θα έλεγα, άνιση δηµοκρατική κοινωνία, ατελώς δηµοκρατική κοινωνία, µία απαραίτητη
βαλβίδα εκτόνωσης, ώστε να µπορεί κανείς να επενδύει συναισθηµατικά εκεί, αν θέλετε, και να ελπίζει πως κάτι διαφορετικό
µπορεί να περιµένει, απογοητευµένος από τις καθηµερινές δυσκολίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα µιλήσω καθόλου για τα άρθρα…
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλουν τον κόσµο να σκύβει το
κεφάλι, γι’ αυτό είναι οι δικτατορίες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ: Όµως και στο δικό µας σύστηµα, κύριε
Πρόεδρε, νοµίζω πως είναι µία µεγάλη ευχαρίστηση, µία τεράστια ικανοποίηση, µία χαρά, ένα υποκατάστατο της πραγµατικότητας που ξεπλένει, όπως είπα και πριν, τις ντροπές και τις
ταπεινώσεις της ηµέρας.
Αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθεί –αν εµείς δεν καταφέραµε ως
πολιτεία να προστατεύσουµε τις πόλεις- να προστατεύσει καλύτερα τον αθλητισµό, να διατηρήσει όποιο επίπεδο υπάρχει σήµερα, κυρίως στο ποδόσφαιρο, αλλά και στα άλλα αθλήµατα. Το
νοµοσχέδιο κάνει πολλά θετικά βήµατα, τα οποία αναφέρθηκαν
από τους περισσότερους εισηγητές.
Ανασυγκροτεί τη διαρκή επιτροπή αντιµετώπισης βίας, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, την αντικειµενική ευθύνη των ΠΑΕ για τις οργανωµένες µετακινήσεις, τις λέσχες των φιλάθλων, τη χορήγηση
πιστοποιητικών συµµετοχής, την απόκτηση µετοχών από πρόσωπα που έχουν ιθαγένεια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη
σκληρή ποινική αντιµετώπιση των στηµένων αγώνων και του ντόπινγκ.
Αύριο θα παρουσιάσω αναλυτικά τις θέσεις µου. Άλλωστε θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό γιατί έκανε ήδη αποδεκτές πάνω από επτά-οκτώ τροποποιήσεις και ρυθµίσεις που
συµπεριλαµβάνονται στο τελικό κείµενο.
Δύο λέξεις ακόµη µόνο θα πω –και κλείνω- για δύο τροπολογίες που συνυπέγραψαν δώδεκα-δεκατρείς Βουλευτές απ’ όλο
το πολιτικό φάσµα σχεδόν και αφορούν τις οµοσπονδίες -όχι
τόσο του ποδοσφαίρου που οχυρώνεται πίσω από το αυτοδιοίκητο και επισείει τον µπαµπούλα της FIFA –και νοµίζω πως στο
άρθρο 19, ο Υπουργός πρέπει οπωσδήποτε να επιµείνει, γιατί
αυτή είναι η πεµπτουσία του νοµοσχεδίου, αλλά για τις άλλες
οµοσπονδίες προτείνοντας ένα αναλογικότερο σύστηµα εκλογής. Κι αν δεν µπορεί να είναι η απλή αναλογική, που πρότεινε ο
συνάδελφος κ. Κουράκης, µπορεί να είναι ένα αναλογικότερο σύστηµα, που να δίνει σε όποιον είναι πρώτος ένα ποσοστό 60%
για να µπορέσει να διοικήσει, αλλά οπωσδήποτε οι συνδυασµοί
που πήραν ικανοποιητικά ποσοστά, να µοιράζονται ένα υπόλοιπο
40%, ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και δηµοκρατική λειτουργία.
Τέλος, πιστεύω πως πρέπει να περιορίσουµε σε δύο θητείες
κάθε διοικητικό συµβούλιο, ώστε να µπορέσουµε να αποµονώσουµε και να µειώσουµε τα φαινόµενα διαφθοράς ή κακοδιοίκησης.
Σας ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσοµαι αύριο για πιο αναλυτική παρουσίαση των τροπολογιών µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Παντελής Ασπραδάκης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ο αθλητισµός τα τελευταία χρόνια µας έχει δώσει αρκετές χαρές, όπως ήταν η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά και πολλές επιτυχίες σε
ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Να θυµίσω το ποδόσφαιρο, το
πόλο και πολλές άλλες επιτυχίες.
Μας έχει δώσει όµως, και πολλές λύπες. Σε πολλές των περιπτώσεων ο αθλητισµός συνδέθηκε –για να µην πω ότι ταυτίστηκε- µε το τζόγο και την προσπάθεια του εύκολου κέρδους.
Ταυτόχρονα κάποιοι µε όχηµα τον αθλητισµό επιχείρησαν να ικανοποιήσουν ατοµικούς και επιχειρησιακούς στόχους.
Ο παράνοµος τζόγος είναι η µία πλευρά της θλιβερής πραγµατικότητας. Η βία µέσα και έξω από τα γήπεδα και στους αθλητικούς χώρους είναι η άλλη. Φανατισµός, εξαλλοσύνες,
περιφρόνηση του αθλητικού πνεύµατος και του συνανθρώπου,
τραυµατισµοί ακόµα και θάνατοι: όλα αυτά µε την ανοχή της πολιτείας που τόσα χρόνια θέσπιζε νόµους, αλλά δυστυχώς δεν
τους εφάρµοζε.
Η βία όντως είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο. Απορρέει από την
καθηµερινότητα, από την οικονοµική ανέχεια και από ποικίλες
κοινωνικές στρεβλώσεις. Και στην Ευρώπη υπήρξαν πολλά κρούσµατα βίας αλλά εκεί δεν δίστασαν να βάλουν το µαχαίρι µέχρι
το κόκκαλο και έφεραν θεαµατικά αποτελέσµατα.
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Το παρόν νοµοσχέδιο, ύστερα από µεγάλη επεξεργασία, διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, ευελπιστεί να
καταπολεµήσει και να διορθώσει παθογένειες του παρελθόντος.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αρκούν οι καλές προθέσεις.
Όσα νοµοσχέδια και να νοµοθετήσουµε, εάν δεν υπάρχει η αποφασιστική βούληση της πολιτείας, των πολιτικών κοµµάτων, της
ίδιας της κοινωνίας δεν θα έχουµε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Κι όλα αυτά πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να γίνουν άµεσα
γιατί η πολιτική απαξίωση, οι κοινωνικές συγκρούσεις, η οικονοµική κρίση θρέφουν τη βία, τη γιγαντώνουν και µπορούν να την
καταστήσουν ανεξέλεγκτη.
Το νοµοσχέδιο, έχει ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις µε όσα θεσπίζει. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι,
στο άρθρο 26, µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις περιφέρειες να αποκτούν κατά κυριότητα τη χρήση
ή ολόκληρης ή τµήµατα αθλητικών εγκαταστάσεων.
Νοµίζω ότι πρόκειται για µια θετική εξέλιξη, καθώς και στην
Περιφέρεια Αττικής που ζω, υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις
τις οποίες θα µπορούν να αξιοποιήσουν οι δήµοι, οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, το τελευταίο διάστηµα έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια από το Υπουργείο Πολιτισµού, την οποία
θα έλεγα πως οι κάτοικοι δέχτηκαν µε µεγάλη ικανοποίηση. Αναφέροµαι στο Σχοινιά και στα Άνω Λιόσια.
Μόνο που τη συγκεκριµένη περίοδο, γνωρίζουµε ότι τα οικονοµικά των δήµων είναι σε άσχηµη κατάσταση. Γι’ αυτό, σ’ αυτήν
την προσπάθεια θα έπρεπε η πολιτεία να είναι όσο πιο κοντά
µπορεί, για να µπορέσουν και αυτοί να ανταποκριθούν σ’ αυτή
τη δυνατότητα που τους δίνεται.
Επίσης µε το άρθρο 38 µε το οποίο παραχωρούνται τα ακίνητα
ιδιοκτησίας του ΕΟΤ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης στις τοπικές κοινωνίες των ακινήτων, τα οποία είχαν διατεθεί στον ΕΟΤ
για τουριστική αξιοποίηση. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για περαιτέρω ανάπτυξη και τουριστική αναβάθµιση των περιοχών τους
που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και προσέλκυση τουριστών.
Αυτήν τη δύσκολη περίοδο, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και στον τουρισµό. Όπως ξέρουµε, έχουµε φοβερά τοπία, θάλασσα, ήλιο, αλλά και πολλά
άλλα, όπως πολιτισµό, µουσεία, µνηµεία. Όλα αυτά, λοιπόν,
υπάρχει η δυνατότητα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να τα αξιοποιήσει
η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να µεταφέρω και κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες από τις οποίες είχα πει, κύριε Υπουργέ, και
στην αρµόδια επιτροπή στην οποία συµµετέχω.
Εκτιµώ ότι ορισµένες τουλάχιστον αθλητικές εφηµερίδες µε
τους τίτλους και µ’ αυτά που γράφουν, φανατίζουν τον κόσµο.
Μάλιστα, πολλές φορές επειδή απευθύνονται ιδιαίτερα σε νέα
παιδιά, έχουµε αποτελέσµατα που δεν αρέσουν σε κανέναν. Εποµένως, θα πρέπει να µπουν όρια και κανόνες, ώστε να αποφεύγονται αυτά που, δυστυχώς, παρακολουθούµε τον τελευταίο
καιρό.
Επίσης, προτείνω να υπάρχει το «πόθεν έσχες» σε προέδρους,
σε διοικητικά συµβούλια, σε παράγοντες, σε διαιτητές, σε επαγγελµατίες αθλητές, αλλά και η δηµοσιοποίηση µέσω του «Διαύγεια» των επιχορηγήσεων, των µεταγραφών, των συµβολαίων και
κάθε οικονοµικής συναλλαγής όσων οµάδων και οµοσπονδιών
επιδοτούνται από το κράτος, προκειµένου να ενηµερώνεται ο πολίτης πού πηγαίνουν τα χρήµατα.
Όσον αφορά τώρα τα τυχερά παιχνίδια, όταν υπάρχουν ενδείξεις στηµένων παιχνιδιών, καλό θα ήταν –εξάλλου, µας το επιτρέπει πια η τεχνολογία- να µπλοκάρονται, ώστε να προστατεύεται
ο παίκτης και ο πολίτης. Και βέβαια, όσοι εντοπίζονται, θα πρέπει
να οδηγούνται άµεσα –φαντάζοµαι ότι θα συµφωνείτε- στη δικαιοσύνη.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει επιβράβευση –κυρίως ηθικήείτε σε λέσχες, είτε σε οµάδες που παίρνουν πρωτοβουλίες και
µε τις δράσεις τους συνδράµουν στην καταπολέµηση της βίας
και στην καθαρότητα του αθλητισµού.
Ανεξάρτητα από την πορεία του ΟΠΑΠ, πρέπει να εξασφαλι-
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στεί η επιχορήγηση αθλητικών σωµατείων µε υγιείς δράσεις.
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο πολίτης πληρώνει µέσω της ΔΕΗ το τέλος
για την κρατική τηλεόραση. Πιστεύω ότι το τελευταίο διάστηµα
απαξιώνονται τα κρατικά κανάλια και ιδιαίτερα η ΕΤ1. Η ΕΤ1 θα
µπορούσε να παίξει σηµαντικό ρόλο, όσον αφορά την ανάδειξη
του αθλητισµού και γιατί όχι και του πολιτισµού και του τουρισµού. Είναι ένα κανάλι που όλοι βλέπουµε ότι δυστυχώς δεν
αξιοποιείται όσο θα έπρεπε, ενώ θα µπορούσε να παίξει αυτό το
ρόλο. Χρειάζεται, λοιπόν, µια ολοκληρωµένη αθλητική πολιτική
που µπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην κρίση ως πηγή ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους µας ότι
η βία βρίσκεται στην καθηµερινότητα. Το σηµαντικότερο, λοιπόν,
είναι η πρόληψη. Η αγαστή συνεργασία µεταξύ των ΠΑΕ, των
αθλητικών οµίλων, των αρµοδίων Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των εµπλεκόµενων φορέων είναι επιβεβληµένη.
Ο αθλητισµός µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη ψυχοσωµατική εξέλιξη του ανθρώπου από µικρή ηλικία και να ενδυναµώσει την προσωπικότητά του σε κάθε επίπεδο. Ιδιαίτερα σ’ αυτούς
τους καιρούς που η νεολαία µαστίζεται από προβλήµατα, όπως
είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία,
αλλά και οι σύγχρονοι κίνδυνοι, όπως είναι ο εθισµός στο διαδίκτυο, η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο έχουν αποφασιστικό ρόλο σ’ αυτό.
Η ανάδειξη του «ευ αγωνίζεσθαι», η καταπολέµηση της βίας
και του παράνοµου τζόγου, η αποφυγή του ντόπινγκ και της
λήψης κάθε βλαβερής ουσίας, πρέπει να ξεκινήσουν από µικρή
ηλικία. Έτσι, το παιδί, ο έφηβος και στη συνέχεια ο πολίτης θα
έχουν τα απαραίτητα εφόδια, για να γυρίσουν την πλάτη σ’ αυτήν
τη γκρίζα πλευρά του αθλητισµού.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο και ευελπιστώ ότι αυτήν τη φορά δεν
θα µείνει στα χαρτιά, αλλά θα είναι η αρχή για να ξεκινήσουν οι
αλλαγές που είναι απαραίτητες στον αθλητισµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Παντελή Ασπραδάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας στη Χίο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας διαβεβαιώσατε ότι θα λυθούν πολλά προβλήµατα µε αυτό το νοµοσχέδιο. Έχετε δηλαδή την εντύπωση,
δηλαδή, ότι το νοµοθέτηµα αυτό αντιµετωπίζει το πρόβληµα της
βίας στα γήπεδα, αλλά και γενικότερα. Νοµίζω, κύριε Υπουργέ,
ότι πλανάστε πλάνην οικτρά.
Το πρόβληµα της βίας δεν είναι, όπως είπε η αγαπητή συνάδελφος κ. Σακοράφα, πρόβληµα πρόληψης ή καταστολής. Το κίνητρο πρέπει να αναζητήσουµε. Το παράδειγµα είναι η Αγγλία,
όπου η βία, αφού αντιµετωπίσθηκε τεχνικά και άλλα µέσα, µεταφέρθηκε εκτός γηπέδων. Είναι, λοιπόν, πολιτικό το πρόβληµα.
Κύριοι συνάδελφοι, σας διαβάζω σηµερινή ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ Χίου: «Οι Βουλευτές της Χίου ψήφισαν για την καταστροφή του νησιού µας. Ας µη χαίρονται. Δεν θα προλάβουν να
εφαρµόσουν τα σχέδιά τους. Η οργή και η αγανάκτηση του κόσµου δεν θα τους επιτρέψει να πάνε µακριά. Είναι µειοψηφία,
είναι παράνοµοι. Ο φόβος τους είναι η ελπίδα µας».
Δεν το καταθέτω στα Πρακτικά. Το έστειλα στον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλη την Κοινοβουλευτική του Οµάδα για να
µου πει αν το προσυπογράφει. Ζητώ επίσης να µου απαντήσετε
αν τέτοιου είδους εµπρηστικά µηνύµατα αποδεικνύουν ότι η βία
δεν υποθάλπεται µόνο στα γήπεδα, αλλά και στην πολιτική, γεγονός απαράδεκτο σε µία δηµοκρατία, που πρέπει όλοι να προασπίζουµε.
Αναγνωρίζω ότι η έξαρση της βίας συνδέεται µε την υποβάθµιση, την παρακµή, τον ευτελισµό. Αλλά εδώ θα πρέπει όλο το
πολιτικό σύστηµα να ανορθώσει το ανάστηµά του. Γιατί µέτοχοι
είµαστε όλοι, κύριοι συνάδελφοι, τα πολιτικά κόµµατα, οι πολίτες, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, η επιχειρηµατική κοινότητα.
Κανείς δεν είναι αµέτοχος.
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Ζήτησα επίσηµα να καταδικαστεί το πολιτικό µήνυµα που σας
διάβασα. Προσωπικά, αν δεν λάβω επίσηµη καταδίκη, θα θεωρήσω του ΣΥΡΙΖΑ υπεύθυνο αν µου συµβεί κάτι στο νησί µου.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του νοµοσχεδίου. Η συγκυρία είναι
πράγµατι ευνοϊκή για τέτοιου είδους καταστάσεις, το παραδέχοµαι. Όµως εδώ θα φανεί η αξία και η δύναµή µας, όχι µόνο να
σταθούµε όλοι δίπλα στο λαό, αλλά να µη «ρίχνουµε και λάδι στη
φωτιά». Το «όχι» ορισµένων ακούστηκε σαν το «λεφτά υπάρχουν»
που ειπώθηκε κάποτε. Ότι υπάρχει δηλαδή ένας άλλος δρόµος,
που αν τον ακολουθήσουµε µπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες.
Και ότι αυτόν τον εύκολο δρόµο τον ξέρουν κάποιοι άλλοι, και
όχι εµείς που θέλουµε να σηκώσουµε τη χώρα όρθια, επιτέλους.
Υπάρχει πρόβληµα εµπιστοσύνης όχι µόνο στο πολιτικό σύστηµα
αλλά και στο ίδιο το κράτος, στην ίδια τη λειτουργία του κράτους.
Αλλά το θέµα της βίας έχει και µια πιο ιδιαίτερη διάσταση, την
επιχειρηµατική, µε τους κατευθυνόµενους οπαδικούς στρατούς.
Δεν δέχοµαι όµως ότι υπάρχει πολιτικό κόµµα που µπορεί να λειτουργεί, που θα µπορούσε ποτέ να λειτουργήσει µε τέτοιου είδους λογική, ενός οπαδικού στρατού που εκφράζεται διά της
βίας νοµίζοντας ότι αυτό αποδίδει εκλογικά. Οι επιχειρηµατίες
χρησιµοποιούν τους οπαδούς για ίδιον όφελος. Δεν νοµίζω ότι
συµβαίνει κάτι τέτοιο εδώ.
Συνεπώς, το υπόβαθρο της υπόθεσης «βία» δεν είναι µόνο οι
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα
µας. Για µας κύριοι συνάδελφοι ο αθλητισµός είναι πηγή ανάπτυξης και επενδύσεων, γι’ αυτό όπως ειπώθηκε και στην αρχή, το
Σύνταγµα µε το άρθρο 16, προβλέπει την προστασία του αλλά
και την ανώτατη εποπτεία του.
Τι λείπει όµως, κύριε Υπουργέ; Λείπει η πολιτική, για την αξιοποίηση δηµόσιων πόρων. Πόσες φορές έχουµε ακούσει για κατασπατάληση πόρων µε τη λεγόµενη στήριξη του αθλητισµού ή
για διαφθορά; Βάσει της «µαύρης βίβλου» της παγκόσµιας οµοσπονδίας επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πρώτο στη διαφθορά. Είναι δε στην πιο υψηλή θέση
όσον αφορά την αύξηση των καταγγελιών για στηµένα παιχνίδια
και προσυµφωνηµένα αποτελέσµατα.
Υπάρχει και µία ακόµα διάσταση. Η πλήρης εγκατάλειψη από
την πολιτεία του αθλητισµού στην περιφέρεια. Και εδώ θα πρέπει
να αναλογιστούµε όλοι τις ευθύνες µας, αφού γνωρίζουµε πολύ
καλά ποιος είναι ο ρόλος που µπορεί να παίξει ο αθλητισµός.
Γνωρίζετε όλοι ότι ο χουλιγκανισµός γεννήθηκε στην Αγγλία.
«Θεραπεύτηκε» µεν εντός των γηπέδων, αλλά µεταφέρθηκε
εκτός όπως είπα στην αρχή. Υπάρχουν πολλά ορόσηµα στο ποδόσφαιρο, όπως το 1985 στο Χέιζελ. Έτυχε τότε να ήταν η πρώτη
χρονιά που πήγα στο Βέλγιο προκειµένου να εγκατασταθώ στην
χώρα αυτή και έζησα από κοντά το θάνατο των τριάντα εννέα
ατόµων στο γήπεδο, αλλά και τη δίκη που ακολούθησε. Λίγα χρόνια µετά τα επεισόδια στο Χίλσµποροου µε ενενήντα έξι νεκρούς.
Αναρωτιέµαι, κυρία Σακοράφα: Είναι θέµα πρόληψης ή καταστολής; Είναι πολύ βαθύτερα τα αίτια.
Ένα καλό παράδειγµα είχαµε στην Αγγλία. Υπήρξε ένα συγκεκριµένο σχέδιο και µία κοινή δράση κράτους, οµοσπονδίας, συλλόγων, αστυνοµίας και κοµµάτων. Πέντε ήταν οι παράγοντες που
βοήθησαν την Αγγλία να ξεπεράσει το πρόβληµα. Υπήρχε σχέδιο
και πάνω σε αυτό έγιναν νοµοθετικές ρυθµίσεις. Δεν χρειάζεται
να απαριθµήσω τα µέτρα, όπως κυκλώµατα καµερών, ειδικό προσωπικό ασφαλείας, κατάργηση ορθίων, απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ, υποχρέωση για κάρτα φιλάθλου. Πολλά απ’ αυτά τα
έχουµε θεσπίσει κι εµείς. Γιατί όµως εδώ στην χώρα µας δεν µπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο σχέδιο; Πρόκειται για αδυναµία του
θεσµικού πλαισίου ή της εφαρµογής του; Για παράδειγµα,
όποιος συλληφθεί για επεισόδια δεν θα ξαναµπαίνει στο γήπεδο
όταν παίζει η οµάδα του, και θα εµφανίζεται στο αστυνοµικό
τµήµα. Ισχύει αυτό στη χώρα µας; Δεν το γνωρίζω. Αν ισχύει γιατί
δεν εφαρµόζεται;
Μάλλον υπάρχει θέµα συνεργασίας αυτών των πέντε παραγόντων που για την Ελλάδα, δυστυχώς, θεωρείται αδιανόητη. Και
αυτό όχι για τεχνικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους.
Γιατί λοιπόν πέφτουµε από τα σύννεφα όταν συµβαίνουν επεισόδια βίας όπως αυτά του κέντρου της Αθήνας; Εδώ και τριάντα
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επτά χρόνια, από τότε που ήµουν φοιτητής στο πανεπιστήµιο
µέχρι σήµερα, θέτουµε τα ίδια ερωτήµατα. Επί τριάντα επτά χρόνια µιλάµε πάντα για τους κουκουλοφόρους.
Για µένα το ερώτηµα δεν είναι τι κρύβεται πίσω από τις κουκούλες. Είναι γνωστό. Το θέµα είναι ότι υπάρχουν κουκουλοφόροι και σε πολιτικό επίπεδο οι οποίοι φοβίζουν την κοινωνία.
Γνωρίζουµε ποιοι είναι πίσω από τις κουκούλες. Ο Πρόεδρός µας
Αντώνης Σαµαράς, δεσµεύτηκε ότι θα τους αποκαλύψει.
Η έκκληση που κάνω είναι προς όλα τα πολιτικά κόµµατα. Να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να «βάλουν πλάτη» αν
θέλουν να δώσουν µία ελπίδα και µία προοπτική στους νέους,
έξω από τη βία. Πρέπει να το κάνουν και πρέπει να δεσµευτούν.
Δεν µπορεί η δηµοκρατία να κρύβεται.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Γρηγόρης Ψαριανός.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω κι εγώ από τα θλιβερά επεισόδια µε τον εµπρησµό ενός µεγάλου µέρους του ιστορικού τµήµατος του κέντρου
της πόλης. Θέλω ευθύς εξαρχής να υπενθυµίσω ότι πάντα η
τυφλή βία, οι λεηλασίες και οι εµπρησµοί ήταν εκδηλώσεις παραδοσιακά της ακροδεξιάς. Μήπως όµως σήµερα υπάρχει και
αναπτύσσεται και αριστερή ή ακροαριστερή τυφλή βία και πού
αποβλέπει αυτή; Είναι µέρος µιας επαναστατικής ή προεπαναστατικής διαδικασίας; Μήπως εκτός από «προβοκατορολογία»
πρέπει να µιλήσουµε για τη Νοµική Σχολή και για τα ορµητήρια
όπου παρασκευάζονται εµπρηστικά υλικά και µηχανισµοί;
Kάποτε χρειάζονταν σαράντα προβοκάτορες για να κάνουν
µπάχαλο µια περιοχή, µια γειτονιά, για να κάνουν µια προβοκάτσια. Σήµερα εξακολουθούν και υπάρχουν προβοκάτορες, αλλά
αρκούν µόνο δύο ή τρεις. Τα πεντακόσια, οκτακόσια, χίλια διακόσια παιδιά είναι ανίψια µας, ξαδέρφια µας, παιδιά µας, φίλοι
µας, σύντροφοί µας. Γνωριζόµαστε προσωπικά, γιατί όταν µιλάµε
µεταξύ µας µιλάµε χωρίς κουκούλες. Διαβάζουµε τι γράφουν στο
facebook οι φίλοι µας και σύντροφοί µας, παλιότεροι, νεότεροι,
µικρότεροι, µεγαλύτεροι. Υπάρχουν µε τα ονόµατα γραµµένα
πράγµατα που βλέπουµε στα δίκτυα, σε εφηµερίδες, σε µικρές
εφηµερίδες, σε site τα οποία είναι και ενυπόγραφα.
Υπάρχει µια προοδευτική λογική που δικαιολογεί την έστω και
δίκαιη αγανάκτηση ανθρώπων, την πραγµατικά δίκαιη αγανάκτηση, να µεταστρέφεται σε στοχευµένους εµπρησµούς ιστορικών κτηρίων; Πριν από µερικά χρόνια έκαιγαν τράπεζες και
κινητές τηλεφωνίες. Είχε, ας πούµε, ένα συµβολισµό. Ή έσπαγαν. Τώρα σπάµε στοχευµένα βιβλιοθήκες, προσπαθούν να
µπουν στο δηµαρχείο, προσπαθούν να κάψουν βιβλιοπωλεία.
Διαβάζουµε σε µέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά, προτροπές
όπως «κάψτε τα όλα», «µπείτε µέσα», «να καεί το µπουρδέλο η
Βουλή», «θα σας καθαρίσουµε», «θα σας φάµε όλους». Και τα
φωνάζουν και Αριστεροί, προοδευτικοί. Δικοί µας άνθρωποι.
Δικοί µου άνθρωποι. Δικοί µου. Όχι δικοί σας. Δικοί µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εµείς είµαστε πιο Αριστεροί. Μη λες
έτσι.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: «Οι καταστροφές είναι παράπλευρες απώλειες», λένε µερικοί σύντροφοι. «Η ταξική πάλη δεν έχει
όρια». «Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη». Όχι. Νόµος είναι το
δίκιο. Κανενός το δίκιο. Το σκέτο δίκιο είναι νόµος.
Διαβάζουµε ότι η κρίση παράγει γαβριάδες. «Τι έγινε που κάηκαν δεκαπέντε κτήρια;» λέει άλλος. Άλλος λέει «το Σύνταγµα θα
γίνει πλατεία Ταχρίρ». Αυτά είναι αριστερά και προοδευτικά.
Είναι µέρος µιας προεπαναστατικής διαδικασίας όπου θα βγει ο
λαός τελικά στα βουνά; Στις πόλεις; Θα αναπτύξουµε τα κινήµατα των Τουπαµάρος των πόλεων; Θα ισοπεδώσουµε οικοδοµικά τετράγωνα; Και τελικά θα επικρατήσει το δίκιο του εργάτη
και των λαϊκών στρωµάτων;
Γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη µετά τον εµπρησµό
της πόλης και τη θλιβερή αδυναµία του ίδιου -για µια ακόµα
φορά- και της Αστυνοµίας -για µια ακόµα φορά- να προστατεύσουν την πόλη, δεν υπέβαλε την παραίτησή του; Επειδή έκανε
καλά τη δουλειά του;
Γιατί ο προοδευτικός πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
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µετά τις αποκαλύψεις για τη χρήση της Νοµικής ως ορµητηρίου
και τους γνωστούς διαλόγους, δεν υπέβαλε την παραίτησή του;
Επειδή είναι ένας από τους σηµαιοφόρους της εξεγερσιακής λογικής;
Η βία είναι µεταφερόµενη, κοινωνική. Είναι βία που γεννιέται
από την αδικία, από την ταπείνωση, από την εξαθλίωση. Και µεταφέρεται στο γήπεδο. Από το γήπεδο ξαναβγαίνει στους δρόµους, ξαναµπαίνει στο γήπεδο, πάει στις περιοχές γύρω από το
γήπεδο, πάει στην Παιανία, µαχαιρώνει ανθρώπους. Η βία είναι
χουλιγκανίστικη, είναι τυφλή, είναι ταξική, είναι ακροαριστερή,
ακροδεξιά, ή απλώς βία του παραλόγου, βία των παραφρόνων,
οι οποίοι νοµίζουν ότι µε τέτοιους τρόπους θα δικαιώσουν τους
αγώνες της οµάδας τους, του κόµµατός τους, της ιδεολογίας
τους, της ιδεοληψίας τους ή της παραφροσύνης τους.
Φοβερή συγκυρία και σύµπτωση µε καµµένη την Αθήνα να συζητάµε τη βία στα γήπεδα. Σε λίγο θα έχουµε και βία στα κολυµβητήρια –που την έχουµε- στις εκκλησίες –θα την έχουµε. Θα
έχουµε τη βία σε λογιστικά γραφεία, σε ανθοπωλεία. Οπουδήποτε. Παντού.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού για τη βία στα γήπεδα δεν δίνει τη λύση, γιατί υπάρχει συνευθύνη των Υπουργείων
προστασίας του πολίτη και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπάρχει άπειρο φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό σε όλα τα
Υπουργεία, που δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου, ποτέ, πουθενά.
Η αστυνόµευση στα γήπεδα, να γίνεται στο εξής µε ευθύνη
των ανωνύµων εταιρειών που ασκούν εµπορική δραστηριότητα.
Είναι ανώνυµες εταιρείες. Να πληρώνουν ιδιωτική αστυνόµευση
και να τηρούν την τάξη στα µαγαζιά τους-γήπεδα.
Δεν έχουν καµµία δουλειά η Ελληνική Αστυνοµία και τα ΜΑΤ
στα γήπεδα, εφόσον µιλάµε για ανώνυµες εταιρείες που έχουν
εµπορική δραστηριότητα.
Οι σύνδεσµοι και οι λέσχες φιλάθλων να ελέγχονται και να συνεργάζονται µε τις διοικήσεις των ΠΑΕ, των ΚΑΕ και µε συνευθύνη των διοικήσεων -µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό
µας- χρησιµοποιώντας ιδιωτικούς στρατούς. Ξέρετε πολύ καλά
να µην πω ονόµατα και διευθύνσεις. Είναι απαράδεκτη και παράλογη και αντισυνταγµατική εδώ η απαγόρευση µετακίνησης φιλάθλων. Κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει αυτό να το δεχτούµε.
Πρέπει να δούµε, πώς µπορεί να γίνει νόµιµα και χωρίς κόστος
κοινωνικό, πολιτικό και χωρίς καταστροφές και άσκηση µίσους,
ή επαναστατικής γυµναστικής.
Είµαστε κατά της ποινής φυλάκισης. Υπάρχουν ποινές κοινωνικής εργασίας, απαγόρευσης εισόδου, υποχρεωτικής παρουσίας που δεν τηρούνται, δεν εφαρµόζονται. Μόνο σε πολύ
σοβαρές υποτροπές, να µπορεί να φυλακιστεί κάποιος χωρίς δικαίωµα αναστολής ή εξαγοράς.
Για την κρατική χρηµατοδότηση θα είµαι πολύ σύντοµος. Να
µη δίνεται καµµία κρατική χρηµατοδότηση σε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Κρατική χρηµατοδότηση και επιχορήγηση να δίνεται µόνο σε σωµατεία και στον ερασιτεχνικό αθλητισµό.
Για τις οµοσπονδίες, να γίνουν εκλογές µε αναλογικό σύστηµα
και αναλογική εκπροσώπηση στα διοικητικά συµβούλια. Είναι
όρος για να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Τα εκλεγµένα µέλη των
προεδρείων να µην µπορούν να κάνουν πάνω από δύο θητείες.
Είναι ο δεύτερος όρος που βάζει η Δηµοκρατική Αριστερά και
εµείς.
Το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, δεν είναι πάνω από το κράτος και
τους νόµους του κράτους και το δηµόσιο συµφέρον και έως
τώρα είναι αυτοαδιοίκητο. Η ΕΠΟ δεν έχει βγάλει µπροστά κανένα σκάνδαλο στη φόρα. Πόσα στηµένα παιχνίδια έχει αποκαλύψει η ΕΠΟ; Κανένα. Τι έχει κάνει για στηµένες διαιτησίες και τι
κάνει µε τους αθλητικούς δικαστές; Τα χειρότερα. Πόσο έχει
ελέγξει τους παράγοντες της νύχτας, τους νονούς, τους εκβιαστές που λυµαίνονται τις οµάδες και το ποδόσφαιρο; Καθόλου.
Η περίφηµη αποκάλυψη του κυκλώµατος των στηµένων παιχνιδιών έγινε κατά παραγγελία της ΟΥΕΦΑ. Η ΕΠΟ προσπαθεί να
παίξει άµυνα µε δύο σέντερ µπακ και τρία λίµπερο και µε στελέχη
της ΕΠΟ να πηγαίνουν µάρτυρες υπεράσπισης στα δικαστήρια,
για τους γνωστούς µπράβους και τους νονούς της νύχτας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πω δύο - τρία πραγµατάκια για το ντόπινγκ και το φαρµακευτικό αθλητισµό. Όλοι ξέρετε και ξέρουµε τι συµβαίνει µε το
ντόπινγκ και δεν µπορούµε να κρυβόµαστε άλλο πίσω από το δάχτυλό µας. Δεν θα συνεχίσω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και υπάρχουν και άνθρωποι µέσα από τους κρατικούς µηχανισµούς που
βοηθούσαν στη διακίνηση φαρµακευτικών σκευασµάτων και γίναµε ρεζίλι και το 2004 στην Αθήνα και το 2008 στο Πεκίνο. Ήταν
τεράστιο το κόστος και του ντοπαρίσµατος και της αθλιότητας,
αλλά και της Ολυµπιάδας, για το οποίο κόστος της Ολυµπιάδας
δεν µιλήσαµε ποτέ όταν η Βαρκελώνη αξιοποίησε τους αθλητικούς χώρους, όταν άλλαξε η µορφή της πόλης µετά την Ολυµπιάδα της και εµείς έχουµε γίνει ένα ρηµαδιό και χρωστάµε
ακόµα δισεκατοµµύρια, τα οποία πληρώσαµε γι’ αυτήν την Ολυµπιάδα.
Γιατί να µην πάρουµε την Ολυµπιάδα της Ιταλίας; Το 2020 οι
ηλίθιοι Ιταλοί απέσυραν τη Ρώµη από τις υποψηφιότητες, να την
πάρουµε εµείς στην Αθήνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Επειδή είµαι τελευταίος θα ήθελα
την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Για τον τουρισµό θέλω να σας πω. Μπορούµε να συγκρίνουµε
τους περίφηµους πίνακες ανάπτυξης του τουρισµού µας, µ’ αυτούς της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Αιγύπτου ή της διπλανής µας Τουρκίας τα τελευταία πενήντα χρόνια; Θέλετε να
κάνουµε αυτήν τη σύγκριση; Έχουµε το θάρρος και το φιλότιµο
να την κάνουµε; Έχει κανένας µας το θάρρος και το φιλότιµο, να
δει πως αυξάνεται αλλού ο τουρισµός και τι κάνουµε εδώ µε την
ακτοπλοΐα, µ’ αυτές τις τιµές διαµονής και εστίασης, µε τα καµποτάζ που είχαµε, µε τις µετακινήσεις και τις µεταφορές και τα
δίκτυα; Πόσες µαρίνες έχουµε στη χώρα µας µε τη µεγαλύτερη
ακτογραµµή και τα περισσότερα νησιά στην Ευρώπη και πόσες
έχει η Τουρκία; Πώς θα επουλώσουµε τις πληγές από το καταστροφικό καµποτάζ;
Γι’ αυτά όλα τα θέµατα, το νοµοσχέδιο προβλέπει και προτείνει
πράγµατα που είναι σε σωστή κατεύθυνση, όπως ότι πρέπει να
µειώσουµε το τεράστιο κόστος των γραφείων εξωτερικού του
ΕΟΤ. Εφόσον το πρόβληµα ήταν το κόστος και όχι ο αριθµός,
γιατί να µικρύνουµε τον αριθµό τους; Να µικρύνουµε το κόστος
και να µεγιστοποιήσουµε την απόδοσή τους. Αυτά µπορούν να
συζητηθούν και µερικά από αυτά είναι σε σωστή κατεύθυνση.
Αύριο θα σας πω και επί των άρθρων συγκεκριµένα. Τελειώνοντας, στη συζήτηση θα αναφερθούµε αύριο στα άρθρα που
θα στηρίξουµε και σ’ αυτά µε τα οποία διαφωνούµε.
Έχουν κατατεθεί συγκεκριµένες τροπολογίες, τις οποίες και
εµείς προτείναµε που αφορούν την καθιέρωση του αναλογικού
συστήµατος στις εκλογές των οµοσπονδιών και τον περιορισµό
σε δύο θητείες των εκλεγµένων µελών των προεδρείων. Με προϋπόθεση ότι θα γίνουν δεκτές αυτές οι τροπολογίες, ότι θα βάλουµε τη δηµοκρατία στις οµοσπονδίες, θα ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο και επί της αρχής.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Παύλος Γερουλάνος, για πέντε
λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων αφιέρωσαν
δεκαοκτώ λεπτά από τα περίπου είκοσι λεπτά που είχαν, για να
συζητούν αυτό που συνέβη στην Αθήνα προχθές. Αυτό είναι
σωστό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εσείς το ξεκινήσατε.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Καθόλου.
Αυτό είναι σωστό, διότι αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Ακριβώς
γι’ αυτόν το λόγο αποφασίσαµε σαν Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού να χρηµατοδοτήσουµε την αποκατάσταση των ζηµιών
στο «Αττικόν» και τον «Απόλλωνα» µετά τις πυρκαγιές. Αυτό θα
γίνει µε δικά µας έξοδα και χαίροµαι που το ανακοινώνω εδώ στη
Βουλή. Αυτό σε ό,τι αφορά την αφιέρωση του χρόνου των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
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Είναι θετικό ότι µιλάµε για την Αθήνα αλλά θεωρώ ότι είναι
λάθος µετά, να γυρνούν και να µας κάνουν µαθήµατα για το πόσο
χρόνο δίνουµε στον αθλητισµό ή τι συζητήσεις έχουµε κάνει ή
πόσο βαθιά πάει το νοµοσχέδιο. Μα εδώ έχουµε την ευκαιρία να
µιλήσουµε για τον αθλητισµό και µιλάµε για άλλα πράγµατα. Δεν
γίνονται και τα δύο. Ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι θα αποδεχθούν ότι ήταν κρίσιµα τα γεγονότα πριν και θα µιλήσουν γι’
αυτά –όπως έκαναν- ή θα µας κάνουν µαθήµατα για το πόσο
χρόνο αφιερώσαµε στον αθλητισµό. Διότι σας διαβεβαιώ ότι για
να ετοιµαστεί αυτό το νοµοσχέδιο, χρειάστηκε πολύ παραπάνω
δουλειά από αυτήν που γίνεται εδώ µέσα.
Αν µιλούσαµε για τη βία γενικότερα, πραγµατικά σας λέω ότι
δεν µπορώ παρά να συµφωνήσω µε την οµιλία της κ. Σακοράφα.
Αυτή είναι η εικόνα της βίας απόλυτα και αυτός είναι ο τρόπος
µε τον οποίο θα αντιµετωπισθεί στην κοινωνία. Σαφέστατα είναι
κοινωνική βία και το είπε και ο κ. Μουσουρούλης. Εδώ όµως καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ένα συγκεκριµένο είδος της και
γι’ αυτό παίρνουµε αυτόν το δρόµο.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις σας για τα γυµναστήρια
είναι σωστές. Δεν µπορούµε να τις υιοθετήσουµε όλες µέσα από
το νοµικό πλαίσιο. Θα δούµε τι µπορούµε να βάλουµε. Τα άλλα
θα πρέπει να περιµένουν εκ των πραγµάτων προεδρικό διάταγµα.
Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα άρθρα. Δόξα τω Θεώ, έχουµε τη
συζήτηση επί των άρθρων αύριο. Θα αναφερθώ, όµως, σε µερικά
που νοµίζω ότι καίνε πιο πολύ.
Όσον αφορά την απλή αναλογική και τις θητείες, δεν είναι κάτι
µε το οποίο είµαστε αντίθετοι. Θα έλεγα ότι αντίθετα, είµαστε
πολύ θετικοί. Απλά πρέπει να δούµε ακριβώς πώς θα το κάνουµε,
διότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πρέπει να σας οµολογήσω ότι όταν ανοίξαµε αυτό το κουβάρι, δεν έκλεινε πάρα
πολύ εύκολα.
Παρ’ ότι είµαστε θετικοί, εγώ θα έλεγα να µην το πιέσουµε σε
αυτήν τη φάση. Αν το πιέσουµε σε αυτήν τη φάση, να δούµε πως
µπορεί να γίνει. Αλλιώς να το φέρουµε σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο και να έχουµε ακούσει και τις απόψεις των διαφόρων τάσεων
που υπάρχουν µέσα στις οµοσπονδίες.
Όσον αφορά τις ευθύνες των προέδρων, νοµίζω ότι ήµουν ξεκάθαρος, ότι δεν θέλουµε να τιµωρείται κάποιος, ο οποίος δεν
είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το οποίο έχει συµβεί. Δεν θεωρώ ότι εκφράζει το άρθρο, όπως έχει γραφτεί, κάτι τέτοιο. Αντίθετα, προσπαθούµε µε το άρθρο, έτσι όπως το έχουµε γράψει, να
τιµωρούµε προέδρους, οι οποίοι παρά τα επεισόδια άλλων αγωνιστικών περιόδων δίνουν άδεια να µεταφερθούν οι οργανωµένοι
τους οπαδοί. Δείτε το πώς είναι εκφρασµένο και εδώ είµαστε για
να το συζητήσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Όταν λέτε «άλλων» τι εννοείτε; Αν στο
παρελθόν δηλαδή ο «Άρης» έχει κάνει επεισόδια;
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Αν έχουν επεισόδια τη µία εβδοµάδα, την άλλη εβδοµάδα
δεν πρέπει να αφήσουν να φύγουν πάλι οπαδοί, διότι συνεχίζεται
ο κύκλος της βίας. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το και είµαστε απόλυτα ανοικτοί σε προτάσεις στο θέµα αυτό. Δεν θέλουµε να τιµωρηθεί άνθρωπος για ένα θέµα, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
ίδιος.
Όσον αφορά το άρθρο 19, τι φαγούρα είναι αυτή µε το άρθρο
αυτό; Τι πράγµα είναι αυτό; Ξέρετε τι λέει το άρθρο 19;
Το άρθρο 19, λέει ότι η πολιτεία διατηρεί το δικαίωµα να κοιτά
εάν οι ιδιοκτήτες των οµάδων είναι παράνοµοι, εάν κλέβουν τους
φόρους τους, εάν κλέβουν τις εισφορές τους στο ΙΚΑ. Καταλαβαίνετε τι ψάχνει η ελληνική πολιτεία; Ψάχνει τα αυτονόητα. Τι
θέλετε να µου πείτε; Να σταµατήσει η πολιτεία να ψάχνει τους
φοροφυγάδες; Πότε µου λέτε αυτά τα πράγµατα, την ώρα της
κρίσης; Είναι σοβαρή κουβέντα αυτή; Η πολιτεία θα έπρεπε τώρα
ειδικά, µέσα στην κρίση του ποδοσφαίρου έτσι όπως είναι, να
δυναµώνει ακόµα περισσότερο τα εργαλεία της απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αγοράζουν τις οµάδες και θα έπρεπε
να είναι για το καλό του ποδοσφαίρου ότι η ελληνική πολιτεία
προστατεύει το ποδόσφαιρο από τέτοιου είδους αλήτες που
πάνε και αγοράζουν τις οµάδες. Πώς µας λέτε εσείς να φύγουµε
από εκεί; Είµαστε µε τα καλά µας; Δεν είναι σωστά πράγµατα

5409

αυτά, δεν θα έπρεπε να συζητάµε καν εδώ µέσα πάνω σ’ αυτήν
τη βάση.
Λέω, λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα, το εξής. Το
ποδόσφαιρο προστατεύουµε πρώτα από όλα, την πολιτεία προστατεύουµε πρώτα από όλα. Δεν µπορεί να έρχονται εδώ εισηγήσεις που να λένε ότι όχι, θα έχει λιγότερα εργαλεία η πολιτεία
για να κάνει τη δουλειά της.
Παρεµπιπτόντως, εάν σε αυτά τα πράγµατα που καλείται η πολιτεία να απαντήσει, έρθει οποιαδήποτε FIFA και πει ότι εµείς
αποκλείουµε τις ελληνικές οµάδες από το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα, εγώ θα ήθελα να το δω, αλλά θα ήθελα να γυρίσουν και
να πουν στον ελληνικό λαό, γιατί το έκαναν. Θα ήθελα να είναι
υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό. Λέει τι η FIFA, ότι δεν έχει
δικαίωµα η πολιτεία να ελέγχει εάν κάποιος είναι φοροφυγάς; Τι
µας λέτε τώρα;
Ας πούµε τα πράγµατα απλά. Η πολιτεία θα ελέγχει και θα συνεχίσει να ελέγχει, ποιος αγοράζει αυτές τις οµάδες και τι κάνει
µε αυτές. Έτσι οφείλει να κάνει. Εάν η ΕΠΟ βάλει τιµωρίες στο
δικό της δίκαιο γι’ αυτού του είδους τις παραβάσεις, (που θα
όφειλε να έχει έτσι κι αλλιώς αλλά δεν έχει), εάν αυτές οι ποινές
είναι όσο αυστηρές θα τις βάζαµε εµείς, τότε πολύ ευχαρίστως
τις ποινές να τις βάζει η ΕΠΟ και εµείς να της δώσουµε τη δικαιοδοσία να τις βάζει. Μέχρι τότε, όµως, µη µου ζητάτε να µειώσει η πολιτεία τα εργαλεία της, να κυνηγάει όλους αυτούς που
πάνε και αγοράζουν, όχι γιατί αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά για
τον απλούστατο λόγο ότι θέλουν να κερδίσουν παράνοµα από
το ποδόσφαιρο.
Μίλησε ο κ. Ασπραδάκης για την ΕΡΤ. Δυστυχώς, δεν είναι
τώρα εδώ. Ήµουν για ένα φεγγάρι αρµόδιος για την ΕΡΤ. Κάναµε ένα λάθος ως αρµόδιοι της ΕΡΤ. Δώσαµε έµφαση στο κόστος της και όχι στο όραµα που θα έπρεπε να έχει η κρατική
τηλεόραση. Πετύχαµε, όµως, και σε έξι µήνες κάναµε την ΕΡΤ
την πρώτη πλεονασµατική ΔΕΚΟ. Μέσα σε έξι µήνες η ΕΡΤ από
ελλειµµατική έγινε πλεονασµατική µε τη δική µας διοίκηση. Ξέρετε τι σηµαίνει ένας οργανισµός µέσα σε έξι µήνες να γίνεται
πλεονασµατικός; Σηµαίνει ότι η διαφθορά στην ΕΡΤ πήγαινε και
ερχόταν καθηµερινά. Εµείς καταφέραµε µέσα σε έξι µήνες να
την κάνουµε πλεονασµατική.
Δυστυχώς, την ίδια ώρα δεν δώσαµε το όραµα που θα έπρεπε.
Στην πορεία, µείναµε κολληµένοι στο θέµα του κόστους και δεν
δώσαµε το όραµα στην ΕΤ1, που θα έπρεπε να είναι -συµφωνώ
µε τον κ. Ασπραδάκη- ο αθλητισµός, ο πολιτισµός και τουρισµός.
Θα τελειώσω µε µία φράση του κ. Δένδια. Ο κ. Δένδιας, µίλησε
για διαφθορά στο Υπουργείο Πολιτισµού; Ρωτώ, γιατί δεν είµαι
σίγουρος αν το είπε αυτός. Είπε ο κ. Δένδιας ότι το Υπουργείο
Πολιτισµού µπλοκάρει την ανάπτυξη;
Θα σας πω µερικά στοιχεία, απλώς για να τα έχετε υπ’ όψιν
σας. Πριν γίνω Υπουργός στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, την προηγούµενη ακριβώς χρονιά, το ΚΑΣ πέρασε οκτακόσιες υποθέσεις. Την επόµενη χρονιά, µε εµένα Υπουργό
Πολιτισµού, πέρασε χίλιες εννιακόσιες υποθέσεις. Πόση είναι η
διαφορά; Ποιος µπλόκαρε την ανάπτυξη; Εµείς; Γιατί µπλόκαρε
η ανάπτυξη παλιά; Γιατί δεν περνούσαν οι υποθέσεις του ΚΑΣ;
Για έναν απλούστατο λόγο, διότι ήταν όλα θέµατα διαπραγµάτευσης ή διότι φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος. Μη µου λέτε,
λοιπόν, ποιος µπλοκάρει την ανάπτυξη. Αυτό είναι το ένα.
Όσο για τη διαφθορά, τι να πω; Ποιος είχε τον ειδικό λογαριασµό, από τον οποίο σήµερα υποφέρει το Υπουργείο που δεν έχει
αυτά τα κονδύλια; Ποιος τον είχε; Ποιος τον έκοψε; Γιατί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Το Υπουργείο Οικονοµικών τον είχε.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Κάνετε λάθος. Το Υπουργείο Πολιτισµού τον είχε και τον
έκοψε ακριβώς επειδή κατηγορήθηκε τότε ο κ. Ζαχόπουλος, δικαίως αδίκως δεν ξέρω, αλλά κατηγορήθηκε η διαχείριση τότε
του ειδικού λογαριασµού…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Αφήστε, κύριε Υπουργέ, εµείς που
ήµασταν ξέρουµε ποιος τον είχε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, µη
διακόπτετε, να ολοκληρώσουµε.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Δεν θα κάνουµε εδώ µέσα δίκη, κύριε Ιωαννίδη. Εγώ σας
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λέω ένα πράγµα. Μη µιλάµε εδώ µέσα για διαφθορά ή για µπλοκάρισµα επενδύσεων γιατί την ιστορία την ξέρουµε όλοι µας
πάρα πολύ καλά και καλά θα κάνουµε, για όσους ευθύνονται γι’
αυτό, να µην την επαναλαµβάνουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό να κάνω
µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα δεν έχει διαδικασία
ερωτήσεων τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Να µας πείτε για την αδειοδότηση.
Ποιος θα δώσει την άδεια για τον έλεγχο σε σωµατείο για να συµµετέχει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, αυτά
αύριο επί των άρθρων.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ (Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Απάντησα απολύτως. Μέχρι να γίνουν οι ποινές αυτές
που πρέπει να είναι, η επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού συνεχίζει να δουλεύει. Δουλεύει µε τους όρους, κύριε Ιωαννίδη, που
δουλεύει δώδεκα χρόνια. Γιατί τώρα η φαγούρα για την επιτροπή
επαγγελµατικού αθλητισµού; Δώδεκα χρόνια υφίσταται. Κατά τη
διάρκεια της δικής σας υπουργίας υφίστατο η επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού και θα συνεχίσει να υφίσταται έως ότου
µπουν οι ποινές οι οποίες συµφωνείτε και εσείς ότι πρέπει να
µπαίνουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μα δεν δίνει άδεια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ανατολάκη.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

δίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Αντιµετώπιση
της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2012 απόγευµα και της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου 2012 και ερωτάται το Σώµα εάν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2012 απόγευµα και της Δευτέρας
23 Ιανουαρίου 2012 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 01.04’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα ηµέρα Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική
εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού: «Αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,ι των
προσυνεννοηµένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

