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Ασφάλισης σχετικά µε τον
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Αθήνα, σήµερα στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 15.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Αφροδίτη Παπαθανάση, Βουλευτή Φωκίδας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αξιοποίηση και διαχείριση των γηπέδων της Αχαϊας.
2) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Αντίκυρας εκφράζει την απογοήτευση της
τοπικής κοινωνίας για τη βεβιασµένη και ανεξήγητη απόφαση,
σχετικά µε τον oρισµό µελών Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού
Ταµείου Αντίκυρας Νοµού Βοιωτίας για την τριετία 2012-2014.
3) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Δηµοτικής Κοινότητας Κύµης του Νοµού Ευβοίας αιτείται τη µη
αναστολή λειτουργίας του Τελωνείου Κύµης.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισµού - µελέτης για τη ΔΕΗ αξίας 320 εκατοµµυρίων
ευρώ.
5) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την προστασία των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους από το νέο µνηµόνιο, µε συνέπεια τη µείωση των κοινωνικών, υγεονοµικών και προνοιακών
παροχών.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αιγιαλέων αιτείται
ενίσχυσης, κυρίως οικονοµικής, προκειµένου να συνεχίσει να
προάγει τις επιστήµες, τα γράµµατα και τον πολιτισµό, καθώς
και να διασώσει το έως σήµερα έργο του συλλόγου.

7) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Επιστηµονικού Υγειονοµικού
Προσωπικού ΙΚΑ Πειραιά αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά την εύρυθµη λειτουργία των ΤΜΥ Α’ και Β’ Πειραιά.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα του Δηµάρχου Αιγιάλειας προς τους αρµόδιους φορείς να κηρυχθεί ο
δήµος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
9) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Περάµατος αιτείται την παραχώρηση έκτασης έξι - οκτώ στρεµµάτων στην περιοχή Σχιστού Περάµατος από το Πολεµικό Ναυτικό στο Δήµο.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στον τρόπο
πληρωµής των εφηµεριών στους νοσοκοµειακούς ιατρούς.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών και
ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τυφλών αιτούνται την προστασία των
τυφλών και των ατόµων µε προβλήµατα όρασης από τα νέα οικονοµικά µέτρα.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων
Ελλάδος, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, η
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και ο Εµπορικός
Σύλλογος Αθηνών εκφράζουν τις θέσεις τους ως προς την προωθούµενη κατάργηση της δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων στον Τύπο.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατικό Κέντρο Νοµού Σάµου
εκφράζει τις θέσεις του για την κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» εκφράζει τις θέσεις του για την
αναδιάρθρωση των Ερευνητικών Κέντρων.
15) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σάββας Σάββας αιτείται την
επίλυση θέµατος που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 1 παρά-
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γραφος 5 του ν.3904/2010 σχετικά µε τη διάταξη του Ποινικού
Κώδικα που ρυθµίζει τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.
16) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ευγενία Βογιατζή την επίλυση θέµατος που αφορά δικαιώµατα συνταξιοδότησης αιτείται
αλλοδαπών που εργάζονται στη χώρα µας.
17) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μεγαλόπολης
αιτείται την άµεση έναρξη εργασιών του έργου που αφορούν τη
συντήρηση, αποκατάσταση και αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης.
18) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµποροβιοτεχνικός Επαγγελµατικός
Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την ελλιπή αστυνόµευση στην περιοχή, γεγογός που ευνοεί την
παρανοµία και την παραοικονοµία.
19) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Εµποροβιοτεχνικός Επαγγελµατικός
Σύλλογος Οροπεδίου Λασιθίου αιτείται να ενηµερωθεί σχετικά
µε το δρόµο που κατασκευάζεται από τη Χερσόνησο έως και τη
διακλάδωση Σισίου.
20) Οι Βουλευτές, Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ, Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ και Β’ Θεσσαλονίκης κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η
Πανελλαδική Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εµφιαλωµένων
Ποτών καταγγέλλει την πολυεθνική εταιρεία της Coca Cola ότι
ασκεί πιέσεις προς τους εργαζοµένους της µε σκοπό την κατάργηση θέσεων εργασίας και τη µεταφορά τµηµάτων ή και εργοστασίων σε άλλες βαλκανικές χώρες.
21) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εποχικών Πυροσβεστών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αιτείται την εξεύρεση
λύσης για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την καθηµερινή µετάβαση των εκπαιδευόµενων πυροσβεστών από τα νησιά
της Θάσου και της Σαµοθράκης προς τα κέντρα εκπαίδευσής
τους στο ηπειρωτικό τµήµα της Περιφέρειας.
22) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Σωµατεία του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ αιτούνται την επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων από πλευράς της
πολιτείας για τους αθλητές του εν λόγω αθλήµατος.
23) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στην υπουργική απόφαση που κρίθηκε παράνοµη από το Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, η οποία απαγορεύει στους πολύτεκνους και τα τέκνα
τους να διεκδικήσουν θέσεις µε την ειδική κατηγορία κατά τις
πανελλήνιες εξετάσεις.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη στήριξη της παραγωγής του ελαιολάδου στην Κρήτη λόγω πτώσεως της τιµής του.
25) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι αγρότες του κάµπου της Μεσαράς αιτούνται τη στήριξη της πολιτείας εξαιτίας των µεγάλων
καταστροφών στις ελαιοκαλλιέργειες και στις υπαίθριες καλλιέργειες από τον παγετό.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την παράταση της προθεσµίας δήλωσης αυθαιρέτων.
27) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέ-
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θεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίµων και Λιπαντικών Νοµού Καβάλας αιτείται την επίλυση
θεµάτων του κλάδου των βενζινοπωλών που αφορούν µεταξύ
άλλων την κατάργηση ωραρίου και την επιβολή υποχρωτικής διανυκτέρευσης και την κατάργηση του ελέγχου πωλήσεων καυσίµων κάτω του κόστους.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στο ενδεχόµενο εσωτερικής στάσης πληρωµών πλήθους εµπόρων λόγω µέτρων.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών Πάτρα 8
λόγω κακοτεχνιών των κατοικιών.
30) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία διαµαρτύρεται για την απόφαση
διακοπής της χορήγησης του επιδόµατος στους σπουδαστές
των ΙΕΚ, το οποίο ελάµβαναν όσο διάστηµα πραγµατοποιούσαν
την πρακτική τους εξάσκηση.
31) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά τη µαταίωση του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση
µουσειακών προθηκών και άλλων µουσειακών κατασκευών στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου Ηλείας.
32) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία εκφράζει την ανησυχία του σχετικά µε το
αβέβαιο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα αρχαιολογικά µουσεία της χώρας και αιτείται την επίλυση των αιτηµάτων
τους.
33) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας - ναρκαλιευτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους
για την κατάργηση του επιδόµατος των ναρκαλιευτών.
34) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μοσχάτου - Ταύρου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το κλείσιµο δηµοσίων υπηρεσιών και
οργανισµών στα όρια του Δήµου.
35) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός
Σύλλογος αιτείται την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο από 6.861/8-1-2011 υπόµνηµά του που αφορούσε θέµατα προστασίας της δηµόσιας και
ψυχικής υγείας.
36) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Μήλου καταθέτει
ψήφισµα διαµαρτυρίας του ΔΣ Μήλου για την εκτός σχεδίου δόµηση.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
εκθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος των ψυκτικών.
38) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ Γαγανέλης, ιδιοκτήτης της
REPLICAR HELLAS εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση του Προγράµµατος ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα».
39) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φατούρος Γεώργιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιντζοτράτων αιτείται την εξεύ-
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ρεση λύσης σε πρακτικά θέµατα του κλάδου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιάλειας και ο Εµπορικός και Επαγγελµατοβιοτεχνικός
Σύλλογος Δύµης Δυτικής Αχαΐας καταθέτουν οµόφωνη απόφαση
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής
Ελλάδας στην οποία αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια του εµπορικού κόσµου για το διαφαινόµενο αφανισµό της επιχειρηµατικότητας και την επαπειλούµενη στάση πληρωµών.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Παναγιώτα Μούζου αιτείται
τη µη αποµάκρυνση, από τα κοντέινερ στα οποία διαβιώνουν, των
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εξήντα τριών σεισµόπληκτων οικογενειών του οικισµού Τριαντείου Κουλούρας Αιγίου.
42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε λύσεις
για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία
του Εθνικού Κολυµβητηρίου Πατρών
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2471/08-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7046 Β/27-012011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 2528/08-12-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Τσίπρα Αλεξίου και Κριτσωτάκη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 5533/27-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 2883/15-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπεκίρη Μιχαήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 139836/27-01-2012 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 3740/04-01-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μπακογιάννη Θεοδώρας και Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6987 Β/27-01-2012 έγγραφο από τον

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η
ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 3771/04-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6991 Β/27-01-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 4121/10-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 34/27-01-2012
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έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 4469/16-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3415/27-01-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 4720/20-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1074/1079/
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3428/27-01-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, το λόγο για δύο

νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μαγκριώτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Υπάρχουν δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
άρθρο 5 και στο άρθρο 6. Για τη συντοµία του χρόνου θα τις καταθέσω, προκειµένου να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να διανεµηθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στους κυρίους συναδέλφους.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου
Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρµογής
1. Σκοπός των άρθρων 1 έως 21 είναι η οργάνωση της ταχυδροµικής αγοράς σύµφωνα µε την Οδηγία 97/67/EΚ της
15.12.1997 (ΕΕ L 15 της 21.1.1998), όπως τροποποιήθηκε από
τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της 10.6.2002 (ΕΕ L 176 της 5.7.2002)
και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008 (ΕΕ L 52 της 28.2.2008)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µε στόχο την ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς
και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
προς όφελος των χρηστών.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 δεν εφαρµόζονται στα
αυτοτελή δίκτυα που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση
αποκλειστικά και µόνο ιδίων αναγκών και τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών στο κοινό.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
Α. Ορισµοί που περιλαµβάνονται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ
1. Ταχυδροµικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που συνίστανται
στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά και διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων.
2. Φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών: Επιχείρηση η
οποία παρέχει µία ή περισσότερες ταχυδροµικές υπηρεσίες.
3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας, ο οποίος έχει
οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία σε όλη την Επικράτεια.
4. Ταχυδροµικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των
κάθε είδους µέσων που χρησιµοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας µε στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων που καλύπτονται από υποχρέωση
παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη µεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδροµικών αντικειµένων από το σηµείο πρόσβασης
στο ταχυδροµικό δίκτυο ως τη µονάδα διανοµής, (γ) τη διανοµή
των ταχυδροµικών αντικειµένων στη διεύθυνση που αναγράφεται
στο αντικείµενο.
5. Σηµεία πρόσβασης: Οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων των γραµµατοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δηµόσιους χώρους είτε σε
χώρους των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, όπου

οι αποστολείς µπορούν να καταθέτουν ταχυδροµικά αντικείµενα
στο ταχυδροµικό δίκτυο.
6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη συλλογή των ταχυδροµικών αντικειµένων από φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
7. Διανοµή: Η διαδικασία που περιλαµβάνει τη διαλογή στο
κέντρο διανοµής και την παράδοση των ταχυδροµικών αντικειµένων στους παραλήπτες.
8. Ταχυδροµικό αντικείµενο: Αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό την τελική του µορφή υπό την
οποία το αναλαµβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδροµικής υπηρεσίας. Τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν π.χ., πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες,
περιοδικά και ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν εµπορεύµατα
µε ή χωρίς εµπορική αξία.
9. Αντικείµενο αλληλογραφίας: Επικοινωνία υπό γραπτή
µορφή, επί οποιουδήποτε υλικού υποθέµατος, που µεταφέρεται
και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείµενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία,
οι κατάλογοι, οι εφηµερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείµενα αλληλογραφίας.
10. Συστηµένη αποστολή: Υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή, µε κατ’ αποκοπήν εγγύηση έναντι των κινδύνων απώλειας,
κλοπής ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, ενδεχοµένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδροµικού αντικειµένου και/ή της παράδοσής του στον
παραλήπτη.
11. Αποστολή µε δηλωµένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται
στην ασφάλιση του ταχυδροµικού αντικειµένου για την αξία που
δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής
ή καταστροφής.
12. Διασυνοριακό ταχυδροµείο: Το ταχυδροµείο από ή προς
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς
τρίτη χώρα.
13. Υπηρεσίες που παρέχονται µε χρέωση ανά µονάδα ταχυδροµικού αντικειµένου: Ταχυδροµικές υπηρεσίες για τις οποίες
η χρέωση ορίζεται µε τους γενικούς όρους του ή των φορέων
παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα επί µέρους ταχυδροµικά
αντικείµενα.
14. Καταληκτικά τέλη: Η αµοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη διανοµή της εισερχόµενης διασυνοριακής
αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδροµικά αντικείµενα
τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα.
15. Αποστολέας: Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο προέρχονται τα ταχυδροµικά αντικείµενα.
16. Χρήστης: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδροµική υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη και
το οποίο δεν είναι φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
17. Εθνική Ρυθµιστική Αρχή: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε το άρθρο
6 του ν. 3431/2006 (Α’13) ως ισχύει.
18. Γενική άδεια: άδεια η οποία δεν επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών την υποχρέωση να διαθέτει ρητή απόφαση της αρµόδιας κατά τον παρόντα
νόµο αρχής προκειµένου να ασκήσει τα εκ της αδείας δικαιώµατα.
19. Ειδική άδεια: κάθε χορηγούµενη από την αρµόδια κατά τον
παρόντα νόµο αρχή άδεια, µε την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώµατα σε φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή η
οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω
φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συµπληρώνουν τη γενική
άδεια, ανάλογα µε την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται
να ασκεί τα συναφή δικαιώµατα πριν να διαθέτει την απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τον
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και της Ε.Ε.Τ.Τ. για τους
λοιπούς φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
20. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι µη οικονοµικής φύσης
που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι ταχυδροµικών υπηρεσιών
βάσει της νοµοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογρα-
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φίας, στην ασφάλεια του δικτύου, στη µεταφορά επικίνδυνων
προϊόντων, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται
από την κείµενη νοµοθεσία και/ή από συλλογικές συµβάσεις που
έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς
εταίρους, και, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, στην προστασία
των δεδοµένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εµπιστευτικότητα των διαβιβαζόµενων ή
αποθηκευόµενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Β. Πρόσθετοι ορισµοί
21. Διαφηµιστικό Ταχυδροµείο: µία ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήµιση και περιέχει τυποποιηµένο µήνυµα, εκτός
από το όνοµα, τη διεύθυνση και τον ατοµικό κωδικό του παραλήπτη και µε τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν
την ουσία του µηνύµατος, και η οποία αποστέλλεται σε σηµαντικό αριθµό παραληπτών, προς µεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το
αντικείµενο ή στη συσκευασία του. Λογαριασµοί, τιµολόγια, αντίγραφα λογαριασµών και άλλα µη τυποποιηµένα µηνύµατα δεν
θεωρούνται διαφηµιστικό ταχυδροµείο. Μία ανακοίνωση που
συνδυάζει το διαφηµιστικό ταχυδροµείο µε άλλα αντικείµενα
µέσα στην ίδια συσκευασία δεν θεωρείται διαφηµιστικό ταχυδροµείο. Τα αντικείµενα διαφηµιστικού ταχυδροµείου θεωρούνται
αντικείµενα αλληλογραφίας.
22. Καθολική υπηρεσία: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως
αυτό ορίζεται στον παρόντα νόµο, συγκεκριµένης ποιότητας, το
οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το σηµείο
της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκεται, µόνιµα και σε
προσιτή τιµή.
Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1. Οι γενικές αρχές που διέπουν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες
είναι οι εξής:
α. Η ελεύθερη άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον
τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, η οποία τελεί υπό την
εποπτεία του κράτους και ασκείται υπό τους όρους του παρόντος και εφόσον έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 έως 12 του παρόντος. Η ανάπτυξη
δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τοµέα των ταχυδροµικών
υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε κράτη που δεν
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται σύµφωνα µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της Χώρας και µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
β. Η ελευθερία στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον τα ταχυδροµικά αντικείµενα πληρούν τις
προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος.
Περιορισµοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδροµικών
υπηρεσιών επιτρέπονται µόνο για τους ακόλουθους λόγους:
αα) Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδροµικού δικτύου, των
απασχολούµενων στις ταχυδροµικές υπηρεσίες προσώπων και
των χρηστών.
ββ) Προστασία του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας.
γ. Η τήρηση των αρχών, της ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης των χρηστών, της πρόσβασης στο ταχυδροµικό δίκτυο
υπό συνθήκες διαφάνειας, αναλογικότητας και αποφυγής διακρίσεων, καθώς επίσης και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισµού.
δ. Η διασφάλιση των αρχών της εµπιστευτικότητας της αλληλογραφίας, του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας, της
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, του σεβασµού
της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
ε. Η προστασία του περιβάλλοντος και του περιφερειακού σχεδιασµού.
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στ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των καθεστώτων
απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από το
νόµο, τους κανονισµούς ή διοικητικές διατάξεις και/ή από συλλογικές συµβάσεις που έχουν τύχει διαπραγµάτευσης από τους
εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, σύµφωνα µε το κοινοτικό και
εθνικό δίκαιο.
ζ. Η προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών η οποία εξασφαλίζεται ιδίως:
αα) µε την ανάπτυξη δραστηριότητας στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εξασφαλίζοντας στους χρήστες το δικαίωµα της καθολικής υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία αυτή
προσδιορίζεται στα άρθρα του επόµενου κεφαλαίου,
ββ) µε την υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές
ιδίως µέσω της πρόβλεψης απλών και µη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης των διαφορών τους µε τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
γγ) µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και της ιδιωτικής ζωής,
δδ) µε την κάλυψη των αναγκών συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων, ιδίως µειονεκτούντων χρηστών.
2. Σε περίπτωση πολέµου ή επιστράτευσης ή για τη θεραπεία
άµεσης κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
δηµόσια τάξη ή υγεία, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επίταξη φορέων παροχής
ταχυδροµικής υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή ρυθµίζεται και
ο χρόνος διάρκειας αυτής.
Άρθρο 4
Αρµοδιότητες Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων
Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί τις
ακόλουθες αρµοδιότητες στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών:
α. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισµούς στον
τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική
Αρχή του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
β. Αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος, στον
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και συνάπτει µε αυτόν τη
σύµβαση ανάθεσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.
γ. Καθορίζει µε απόφασή του, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισµού του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο οποίος
θα παρέχει την καθολική υπηρεσία.
δ. Καθορίζει ύστερα από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ. τους όρους για
τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή
ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ε. Οι ρυθµίσεις του παρόντος και οι αρχές στις οποίες έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες που απορρέουν από την εφαρµογή του
ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε επιµέλεια του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή στον τοµέα
των ταχυδροµικών υπηρεσιών και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Μελετά και επεξεργάζεται θέµατα του τοµέα ταχυδροµικών
υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.
β. Επιβλέπει την εφαρµογή του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου και απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα άλλης αρµόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αιτιολογηµένες οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών.
γ. Εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτηµα του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τις βασικές τεχνικές, οικο-
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νοµικές και κοινωνικές παραµέτρους λειτουργίας ταχυδροµικών
υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων τη λήψη - των κατά περίπτωση - ενδεικνυόµενων µέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη
της ταχυδροµικής αγοράς.
δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, µε κάθε πρόσφορο µέσο δηµοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτηµα που προάγει το έργο
και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του
τοµέα ταχυδροµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
ε. Καταρτίζει, µε αποφάσεις της, κώδικες δεοντολογίας που
διέπουν την άσκηση των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων.
στ. Εκδίδει Κανονισµό περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών
που αναφύονται µεταξύ των φορέων παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών, µεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.
ζ. Καθορίζει µε απόφασή της τον τρόπο υπολογισµού του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι. Ενηµερώνεται από τον φορέα
καθολικής υπηρεσίας για το καθαρό κόστος που προκύπτει από
την υποχρέωσή του για παροχή καθολικής υπηρεσίας και το επαληθεύει.
η. Διαχειρίζεται την αποζηµίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
θ. Εγγράφει τα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της
γενικής άδειας στο τηρούµενο από αυτή µητρώο και χορηγεί,
ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις
ειδικές άδειες, εγκρίνει δε την εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσης,
µεταβίβαση ή συνεκµετάλλευση αυτών.
ι. Εκδίδει Κανονισµούς σχετικά µε τις γενικές και ειδικές άδειες
µε τους οποίους ρυθµίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών
υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής άδειας, η τροποποίηση των
όρων αυτών, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την καταβολή
τελών από τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
ια. Εγκρίνει το λογιστικό σύστηµα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασµού από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 10.
ιβ. Εκδίδει Κανονισµό σχετικά µε τον προσδιορισµό αντικειµενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρµόζονται στο εσωτερικό λογιστικό σύστηµα του φορέα παροχής καθολικής
υπηρεσίας.
ιγ. Εκδίδει σε τακτά διαστήµατα σχετική βεβαίωση για τη συµµόρφωση του λογιστικού συστήµατος του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προς τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιδ. Τηρεί λεπτοµερή στοιχεία για το λογιστικό σύστηµα του
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας και τα αποστέλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά από αίτησή της.
ιε. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής
υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ιστ. Διενεργεί, µε φροντίδα και δαπάνες της, ετήσιο αντικειµενικό έλεγχο της ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα πρότυπα που έχει καθορίσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και φροντίζει για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του ελέγχου.
ιζ. Ρυθµίζει θέµατα προστασίας των χρηστών στον τοµέα των
ταχυδροµικών υπηρεσιών και εκδίδει απόφαση µε την οποία καθορίζεται µέγιστη κατ’ αποκοπήν αποζηµίωση (συµπεριλαµβανόµενης της αποζηµίωσης για ηθική βλάβη) για πληµµελή παροχή
υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή της υπηρεσίας προς τους
χρήστες.
ιη. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που
ανακύπτουν µεταξύ των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών αφ’ ενός και µεταξύ αυτών και του Δηµοσίου ή των χρηστών
αφ’ ετέρου και που αφορούν την εθνική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των ταχυδροµικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του
νόµου αυτού και του Κανονισµού, ο οποίος προβλέπεται στην περίπτωση στ’της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
κ. Ασκεί διαιτητικές αρµοδιότητες προς επίλυση διαφορών µεταξύ φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεµάτων που ανάγονται στην εφαρµογή
του νόµου αυτού.
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κα. Μετά από καταγγελία αρµόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδροµικών δραστηριοτήτων να συµµορφωθούν προς τους
κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 17.
κβ. Διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δηµόσιες διαβουλεύσεις για θέµατα των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ταχυδροµικών υπηρεσιών.
κγ. Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες µε κάθε δηµόσια αρµόδια αρχή, ιδίως δε µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών και την Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήµατα που άπτονται του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε σχέση µε τις ανταλλασσόµενες
πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο
εµπιστευτικότητας µε τη διαβιβάζουσα Αρχή.
κδ. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρµοδιότητες:
κδα. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού στον
τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και εφαρµόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α’ 93), κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων από τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 (πρώην άρθρο 81 της
ΣΕΚ) και 102 (πρώην άρθρο 82 της ΣΕΚ) της Ενοποιηµένης Απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 83/30.3.2010)
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί
να ζητά στην περίπτωση αυτή τη συνδροµή της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
κδβ. Ελέγχει την προσβολή, από άλλους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, των αποκλειστικών δικαιωµάτων του
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2012. Στην
περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί τον φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του
µέσα σε δύο (2) ηµέρες από τη διαπίστωση του βασίµου της σχετικής καταγγελίας.
κδγ. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την τιµολόγηση
των παρεχόµενων καθολικών υπηρεσιών και την προστασία των
δικαιωµάτων των χρηστών.
κδδ. Ελέγχει εάν οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
συµµορφώνονται µε τους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο µητρώο. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των
ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων, διαπιστώσει την τέλεση πράξεων
ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρµοδιότητα
άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής,
παραπέµπει τις υποθέσεις αυτές στις αρµόδιες αρχές.
κε. Αξιολογεί και εγκρίνει µε απόφασή της τα τιµολόγια του
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 9.
κστ. Εφόσον, κατόπιν µελέτης, κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση των συµφερόντων των χρηστών και την προώθηση του
ανταγωνισµού και δεν επιβαρύνεται η παροχή της καθολικής
υπηρεσίας, εκδίδει κανονισµό, µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι
πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών σε
υποδοµές και υπηρεσίες του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
2. α. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. προς
επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα άρθρα
38 και 39 του ν. 3959/2011 (Α’ 93). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το
δικαίωµα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος
νόµου, να ελέγχουν τα προβλεπόµενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων
και οργανισµών, αποκλειοµένης της κατάσχεσης ή παραλαβής
τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές
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εγκαταστάσεις τους, να λαµβάνουν ένορκες ή ανωµοτί, κατά την
κρίση τους, καταθέσεις, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο
άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44
του ν. 3959/2011 (Α’ 93) εφαρµόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης του
έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο. Κατά την
άσκηση των ως άνω αρµοδιοτήτων τους, το προσωπικό της
Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση εχεµύθειας σύµφωνα µε το άρθρο 41
του ν. 3959/2011 (Α’93).
β. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισµό µε τον οποίο καθορίζονται το
είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών
πράξεων για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόµου,
η σχετική διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της, τα
άµεσα ή επείγοντα µέτρα τα οποία µπορεί να λαµβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της οµαλής λειτουργίας της
ταχυδροµικής αγοράς και κάθε σχετικό θέµα για την άσκηση των
ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 6
Περιεχόµενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας
1. Στους χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από
το σηµείο της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, παρέχεται µονίµως και σε τιµές προσιτές, καθολική υπηρεσία, συγκεκριµένης ποιότητας, ως κατωτέρω ορίζεται.
2. Το δικαίωµα των χρηστών να λαµβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται:
α) Με τον καθορισµό της πυκνότητας των σηµείων επαφής,
πρόσβασης και περισυλλογής, µε βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες.
β) Με την παροχή ταχυδροµικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες την εβδοµάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών.
γ) Με την πραγµατοποίηση µιας (1) περισυλλογής και µιας (1)
διανοµής την ηµέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νοµικού
προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.
3. Το δικαίωµα των χρηστών για καθολική υπηρεσία δεν εµποδίζει το κράτος να λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον που αφορά ειδικότερα τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια,
συµπεριλαµβανοµένων των ερευνών για εγκλήµατα.
4. Η καθολική υπηρεσία περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής επί
µέρους υπηρεσίες:
α) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους έως 2 χιλιογράµµων.
β) Την περισυλλογή, µεταφορά, διαλογή και διανοµή ταχυδροµικών δεµάτων βάρους το πολύ 20 χιλιογράµµων, µε τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθµίσεων για την κατ’ οίκον διανοµή
τέτοιων δεµάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ..
γ) Τις υπηρεσίες των συστηµένων και των αποστολών µε δηλωµένη αξία.
Οι υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία καθορίζονται βάσει των αναγκών των χρηστών, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ανάπτυξης των δυνάµεων της αγοράς.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόµενο της καθολικής υπηρεσίας
πρέπει να λαµβάνει υπόψη την απαραίτητη περίοδο προσαρµογής του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή/και ανάκτησης
ενδεχόµενου κόστους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, έπειτα από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζονται οι υπηρεσίες που εµπίπτουν στην καθολική υπηρεσία και
µπορεί να εγκρίνονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών σε άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά
προβλήµατα όρασης.
5. Οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις των ταχυδροµικών αντικειµένων καθορίζονται από τις σχετικές ρυθµίσεις της Παγκό-
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6. Η ποιότητα των παρεχόµενων καθολικών εθνικών υπηρεσιών, καθώς και των παρεχόµενων ενδοκοινοτικών υπηρεσιών
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και, περαιτέρω, δύνανται να ορίζονται στη σύµβαση ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Ο φορέας
παροχής καθολικής υπηρεσίας συµµορφώνεται µε τα τεχνικά
πρότυπα που εφαρµόζονται στον τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών και τα οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας εξασφαλίζει ένα
επαρκές σύνολο σηµείων πρόσβασης των χρηστών σε όλη την
Επικράτεια για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Διαθέτει
ένα τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης περισυλλογής της αλληλογραφίας για κάθε 1.000 κατοίκους στις αστικές περιοχές και ένα
τουλάχιστον σηµείο πρόσβασης σε κάθε οικισµό στις αγροτικές
περιοχές της χώρας.
8. Περιοχές όπου η οδοαρίθµηση είναι ελλιπής ή χωρίς µοναδικές ονοµασίες οδών και κατά συνέπεια δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανοµής των ταχυδροµικών αντικειµένων,
εξυπηρετούνται από προσήκουσες εγκαταστάσεις (γραµµατοθυρίδες) που εγκαθίστανται µε ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού σε κατάλληλα προκαθορισµένα
σηµεία, σε συνεννόηση µε τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι προσήκουσες εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται µε
δαπάνη αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών. Οι περιοχές εγκατάστασης των γραµµατοθυρίδων
εγκρίνονται απο την Ε.Ε.Τ.Τ..
9. Η διανοµή των ταχυδροµικών αντικειµένων γίνεται στη διεύθυνση του παραλήπτη µε την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση αναγράφεται σωστά και πλήρως στο ταχυδροµικό αντικείµενο,
δηλαδή περιλαµβάνει οδό, αριθµό και ταχυδροµικό κώδικα. Η
αναγραφόµενη οδός και αριθµός θα πρέπει να είναι µοναδικοί
ανά περιοχή, επίσηµα καθορισµένοι από τον οικείο Οργανισµό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. Με απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις διανοµής των ταχυδροµικών αντικειµένων, οι πιθανές παρεκκλίσεις και προϋποθέσεις
αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
10. Οι εξαιρετικές περιστάσεις ή παρεκκλίσεις κοινοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλες τις αντίστοιχες αρχές των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε επιµέλεια της
Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 7
Παροχή καθολικής υπηρεσίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται ο δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που παρέχει την
καθολική υπηρεσία στο σύνολο της Επικράτειας και ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 59/2007 (Α’63). Η ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές της
διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί την ταυτότητα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που
έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας.
2. Με σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της
καθολικής υπηρεσίας, οι κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης
των προβλεπόµενων όρων και προϋποθέσεων, η µέγιστη κατ’
αποκοπήν αποζηµίωση των χρηστών σε περίπτωση πληµµελούς
παροχής υπηρεσιών. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύµβασης και η επιβολή των κυρώσεων πραγµατοποιείται από την
Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Η σύµβαση ανάθεσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το περιεχόµενο και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας, τους όρους
κατάρτισης των τιµολογίων, τις τυχόν υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του διεθνούς ταχυδροµείου, σύµφωνα µε τους όρους της
Παγκόσµιας Ταχυδροµικής Ένωσης, καθώς και τη δυνατότητα
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του φορέα να εκχωρεί µέρος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών
του σε τρίτους φορείς για τµήµατα της Επικράτειας, προς µέγιστη διασφάλιση της ποιοτικής παροχής της καθολικής υπηρεσίας και προβλέπει την καταβολή των ανταποδοτικών τελών που
καθορίζονται µε τον Κανονισµό της παραγράφου 2 του άρθρου
12 του παρόντος. Η σύµβαση ανάθεσης επέχει θέση όλων των
αδειών που απαιτούνται για την παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτήν. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να επανεξετάζει, µετά
από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και τουλάχιστον ανά εξαετία, τους
όρους και τον τρόπο παροχής της καθολικής υπηρεσίας, δυνάµενος να ζητήσει επαναδιαπραγµάτευση των σχετικών όρων της
σύµβασης ανάθεσης.
4. Στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωµα έκδοσης γραµµατοσήµων και η
συναφής φιλοτελική δραστηριότητα.
Άρθρο 8
Χρηµατοδότηση καθολικής υπηρεσίας
1. Το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής υπηρεσίας επιβαρύνει τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας κατά το
µέρος παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών εντός της καθολικής
υπηρεσίας, τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
εντός της καθολικής υπηρεσίας και τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το µέρος του καθαρού
κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας που επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο τρόπος επιµερισµού του µέρους
του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Ο επιµερισµός κόστους γίνεται µε τρόπο
διαφανή, αντικειµενικό και ουδέτερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και
για τις εισροές των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανοµή
του εκτελούµενου από κάθε φορέα ταχυδροµικού έργου και τα
αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.
3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρµόδια για τον υπολογισµό και την εξατοµίκευση των εισφορών του παρόντος άρθρου για καθένα φορέα
παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης είναι αρµόδια για την είσπραξη και την απόδοση στον δικαιούχο φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας των αναλογούντων ποσών, µε την
εξαίρεση των εισφορών που επιβαρύνουν το δικαιούχο φορέα
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τις οποίες
ο δικαιούχος φορέας δύναται να συµψηφίζει.
4. Το µέρος του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής
υπηρεσίας που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποδίδεται
απευθείας στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.
5. Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών πέραν των υποχρεώσεων
της καθολικής υπηρεσίας, όπως η διανοµή συντάξεων και χρηµατικών ενταλµάτων, δεν υπόκειται σε µηχανισµούς αποζηµίωσης που απαιτούν τη συνεισφορά φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών, αλλά δύναται να χρηµατοδοτείται
σύµφωνα µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 9
Τιµολόγηση καθολικής υπηρεσίας
1. Τα τιµολόγια των ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχονται
στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να είναι προσιτά
και, κατά το δυνατόν, να αντικατοπτρίζουν το κόστος και να δίνουν κίνητρα για την αποτελεσµατική παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Τα τιµολόγια πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και
της αποφυγής διακρίσεων, να είναι ενιαία για όλη την Επικράτεια
αλλά και τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται µε χρέ-

ωση ανά µονάδα ταχυδροµικού αντικειµένου.
3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να εφαρµόζει ειδικά τιµολόγια για ορισµένες υπηρεσίες, όπως είναι οι
υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς µεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς που χρησιµοποιούν µέρος της παρεχόµενης ταχυδροµικής υπηρεσίας. Στην
περίπτωση αυτή, τα τιµολόγια και οι όροι παροχής των υπηρεσιών πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων. Τα τιµολόγια αυτά πρέπει να εφαρµόζονται
επίσης τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες.
Κάθε τέτοιο τιµολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών,
ιδίως των µεµονωµένων χρηστών και των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό
παρόµοιες συνθήκες.
4. Οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διαµορφώνουν τα καταληκτικά τέλη για το διακοινοτικό διασυνοριακό ταχυδροµείο, µε τρόπο ώστε:
α) να είναι προσαρµοσµένα στο κόστος διεκπεραίωσης και
διανοµής,
β) να είναι ανάλογα της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
γ) να είναι διαφανή και χωρίς διακρίσεις.
Άρθρο 10
Εσωτερικά λογιστικά συστήµατα καθολικής υπηρεσίας
1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί ξεχωριστούς λογαριασµούς στο εσωτερικό λογιστικό σύστηµά του,
ώστε να γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των διάφορων υπηρεσιών και προϊόντων που αποτελούν µέρη της καθολικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών που δεν εµπίπτουν στην καθολική
υπηρεσία. Ο λογιστικός διαχωρισµός χρησιµοποιείται ως δεδοµένο κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους της καθολικής
υπηρεσίας. Τα εσωτερικά λογιστικά συστήµατα λειτουργούν
βάσει συνεπώς εφαρµοζοµένων και αντικειµενικά εύλογων κοστολογικών αρχών.
2. Τα λογιστικά συστήµατα που περιγράφονται στην παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κατανέµουν τα
στοιχεία κόστους ως εξής:
α) τα στοιχεία κόστους που µπορούν να αποδοθούν άµεσα σε
µία συγκεκριµένη υπηρεσία ή προϊόν καταλογίζονται σε αυτή,
β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν µπορούν
να αποδοθούν άµεσα σε µία συγκεκριµένη υπηρεσία ή προϊόν,
καταλογίζονται ως εξής:
αα) Όποτε είναι εφικτό, τα κοινά στοιχεία κόστους κατανέµονται σε κατηγορίες µε βάση την άµεση ανάλυση της προέλευσής
τους.
ββ) Εάν η άµεση ανάλυση δεν είναι εφικτή, τα κοινά έξοδα κατανέµονται σε κατηγορίες µε βάση την έµµεση σχέση µε άλλη
κατηγορία εξόδων ή µε οµάδα κατηγοριών εξόδων για τις οποίες
είναι εφικτή η άµεση κατανοµή ή απόδοση. Η έµµεση σχέση θα
βασίζεται σε συγκρίσιµη διάρθρωση εξόδων.
γγ) Όταν δεν µπορούν να εξευρεθούν ούτε άµεσα ούτε έµµεσα µέτρα κατανοµής του κόστους, τότε η κατηγορία κόστους
κατανέµεται βάσει γενικής κλείδας υπολογιζόµενης µε τη χρήση
του λόγου όλων των δαπανών που άµεσα ή έµµεσα αποδίδονται
ή κατανέµονται, αφ’ ενός προς καθεµία από τις καθολικές ταχυδροµικές υπηρεσίες και αφ’ ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.
δδ) Τα κοινά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία για την παροχή τόσο καθολικών όσο και µη καθολικών υπηρεσιών κατανέµονται καταλλήλως. Τόσο στις καθολικές όσο και στις µη
καθολικές υπηρεσίες πρέπει να εφαρµόζονται οι ίδιοι οδηγοί κόστους.
3. Άλλα κοστολογικά συστήµατα µπορούν να εφαρµόζονται
µόνο εάν είναι συµβατά µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 και
έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται, πριν από την εφαρµογή τους, από την Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η συµµόρφωση του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µε κάποιο από τα προαναφερθέντα λογιστικά συστήµατα επαληθεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί διαθέσιµες επαρκώς λεπτοµερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήµατα που εφαρµόζει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει τις
πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς
της.
6. Εφόσον ζητηθούν, τίθενται εµπιστευτικά στη διάθεση της
Ε.Ε.Τ.Τ. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λεπτοµερείς λογιστικές
πληροφορίες που αφορούν ή προκύπτουν από τα συστήµατα
αυτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 11
Γενική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Επιτρέπεται η παροχή όλων των ταχυδροµικών υπηρεσιών,
πλην των υπηρεσιών του άρθρου 6 του παρόντος, από φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα υπό καθεστώς γενικής άδειας, µετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισµό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος εγγραφής των φυσικών και
νοµικών προσώπων στο Μητρώο, ο καθορισµός του ύψους των
ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα που αφορά τις γενικές άδειες.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων
που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή Δήλωσης Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (εφεξής: «Δήλωση») της επιχείρησης, στην οποία περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται
στον Κανονισµό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κατάθεσης της Δήλωσης Παροχής Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή αποτελεί τη Γενική Άδεια
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση πλήρους διακοπής παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών για διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών επέρχεται διαγραφή από το
Μητρώο. Για την επαναλειτουργία της επιχείρησης απαιτείται
υποβολή νέας Δήλωσης.
5. Εάν προκύπτει αµφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούµενων ταχυδροµικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε
έξι (6) εβδοµάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης,
θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή
των αιτούµενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση
και ενηµερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
Ε.Ε.Τ.Τ., µε νέα απόφασή της, καθορίζει τους οριστικούς όρους
παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, µε
αιτιολογηµένη απόφαση ή ενηµερώνει τον πάροχο ότι οφείλει να
λάβει ειδική άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.
Άρθρο 12
Ειδική άδεια παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και για την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν διαφέρουν σηµαντικά από την καθολική ταχυδροµική υπηρεσία, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισµό της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, εκµίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, µεταβίβασης, συνεκµετάλλευσης,
αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο καθορισµός του
ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέµα που αφορά τις ειδικές
άδειες.
3. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλεται στην
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Ε.Ε.Τ.Τ. αίτηση του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
µε περιεχόµενο και απαραίτητα συµπληρωµατικά έγγραφα και
στοιχεία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισµό που
εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται µέσα σε έξι (6) εβδοµάδες
από την υποβολή αίτησης µε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ µέρους του φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
στην Ε.Ε.Τ.Τ..
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέων παροχής
ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδροµικές
υπηρεσίες οφείλουν:
α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.
β. Να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των χρηστών.
γ. Να λαµβάνουν µέτρα ώστε να µη διακυβεύεται η εθνική
άµυνα και ασφάλεια.
δ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής.
ε. Να διασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών εργασίας που
προβλέπει η εθνική νοµοθεσία.
ζ. Να τηρούν και να δηµοσιοποιούν Χάρτη Υποχρεώσεων προς
τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).
η. Να καταβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη
όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά, καθώς και τα τέλη χρηµατοδότησης του κόστους της καθολικής υπηρεσίας.
θ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.
ι. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδροµικών υπηρεσιών τους σε όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.
ια. Να διασφαλίζουν ότι τα τιµολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και τους κανόνες διαφάνειας,
ότι δηµοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην
Ε.Ε.Τ.Τ..
ιβ. Να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., σε χρονικά περιθώρια και λεπτοµέρεια που έχει καθορίσει η Ε.Ε.Τ.Τ., εµπιστευτικά και κατόπιν αιτήµατος της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε απαραίτητη πληροφορία και
στοιχείο προς έλεγχο συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, την εκτέλεση των αποφάσεών της βάσει αυτού του
νόµου, καθώς και για σαφώς καθορισµένους στατιστικούς σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά µε την παροχή της καθολικής υπηρεσίας.
2. Ειδικότερα, οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
που παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής
άδειας οφείλουν επιπλέον:
α. Να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς και να εφαρµόζουν λογιστικό διαχωρισµό ώστε να γίνεται σαφής διάκριση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι µέρος της ειδικής άδειας και
για αυτές που δεν είναι.
β. Να παρέχουν την καθολική υπηρεσία, εφόσον ορίζονται
προς τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 7.
3. Όσοι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν
να συνεισφέρουν στη χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή/και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών
της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται να εφαρµόζουν κατάλληλο λογιστικό
διαχωρισµό ώστε να είναι ευχερής ο προσδιορισµός των οικονοµικών στοιχείων των υπηρεσιών που υπάγονται σε υποχρέωση
συνεισφοράς στη χρηµατοδότηση της καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας και των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών της
Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Σε περίπτωση µεταβίβασης της ειδικής άδειας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών απαιτείται η υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Τ. δήλωσης παραχώρησης από τον φορέα που κατέχει τη σχετική
ειδική άδεια και δήλωσης ανάληψης της εκµετάλλευσης µε όλα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ειδική άδεια από τον ανάδοχο φορέα. Η υποβολή δηλώσεων δεν
απαλλάσσει τους ενδιαφερόµενους από υποχρεώσεις προς

6020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλες Αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 14
Προστασία χρηστών ταχυδροµικών υπηρεσιών
1. Οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών οφείλουν να
διαθέτουν σαφείς, απλές, χαµηλού κόστους διαδικασίες που
είναι διαθέσιµες στο κοινό και οι οποίες αφορούν την αντιµετώπιση παραπόνων των χρηστών που έχουν σχέση ιδίως µε την
απώλεια, κλοπή, καταστροφή ταχυδροµικών αντικειµένων (στις
οποίες περιλαµβάνονται διαδικασίες επιµερισµού ευθυνών, όταν
παρεµβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), µε την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών διεθνών και εθνικών διατάξεων περί
αποζηµιώσεων.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών της προηγούµενης παραγράφου και ειδικότερα την απόδοση, όπου προβλέπεται, αποζηµίωσης των χρηστών για πληµµελή παροχή
κάποιας υπηρεσίας, καθώς και την αποτελεσµατικότητα απόδοσης της σχετικής αποζηµίωσης. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η παραπάνω διαδικασία ή/και αποτελεσµατικότητα δεν είναι
ικανοποιητικές, ενηµερώνει σχετικά τον φορέα και προτείνει ανάλογες βελτιώσεις. Άρνηση του φορέα να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 17.
3. Με την επιφύλαξη της ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι χρήστες ατοµικά ή συλλογικά µπορούν να προσφεύγουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. για παράπονα που αφορούν
φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών.
4. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
καθώς και οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στο
πεδίο εφαρµογής της καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ετήσια έκθεση µε τον αριθµό των παραπόνων των
χρηστών που αντιµετώπισαν και τον τρόπο που τα χειρίσθηκαν
σε µία (1) τουλάχιστον εφηµερίδα εθνικής κυκλοφορίας ή στην
ιστοσελίδα τους το πρώτο τετράµηνο κάθε έτους. Η µη τήρηση
των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 17.
Άρθρο 15
Παροχή πληροφοριών από τους φορείς
παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας
1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι πληροφορίες
που πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, ώστε να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις
του παρόντος, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Με την ίδια
απόφαση καθορίζονται οι προθεσµίες µέσα στις οποίες πρέπει
να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο λεπτοµέρειας.
2. Οι ζητούµενες πληροφορίες, τα χρονικά περιθώρια εντός
των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς
και το απαιτούµενο επίπεδο λεπτοµέρειας πρέπει να είναι ανάλογες των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ..
3. Οι πληροφορίες σε εφαρµογή του νόµου αυτού που από την
εθνική νοµοθεσία χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές και οι πληροφορίες που παρέχουν άλλες αρχές χωρών-µελών της Ε.Ε. και
χαρακτηρίζονται οµοίως, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ανάλογα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 16
Αποζηµιώσεις
1. Η πληµµελής παροχή υπηρεσιών γεννά δικαίωµα κατ’ αποκοπή αποζηµίωσης των χρηστών. Ειδικά η απώλεια ή καθυστερηµένη επίδοση απλών ταχυδροµικών αντικειµένων δεν γεννά

δικαίωµα αποζηµίωσης.
2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται το µέγιστο ύψος της
κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης, µε την επιφύλαξη των επόµενων
παραγράφων.
3. Ο φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών µπορεί να
συµφωνήσει µε τους χρήστες µεγαλύτερο ποσό κατ’ αποκοπήν
αποζηµίωσης.
4. Ο κατά τα ανωτέρω περιορισµός της αποζηµίωσης µε την
χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζηµίωσης καταλαµβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών, είτε από σύµβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν
ισχύει, εάν η παράβαση της συµβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδροµικών
υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του.
Ο φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών απαλλάσσεται σε
κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας
σχετικά µε πληµµελή εκπλήρωση ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον δεν οχληθεί γραπτώς εντός έξι (6) µηνών από την κατάρτιση
της ταχυδροµικής σύµβασης.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Η παράβαση διατάξεων του παρόντος, όρων της άδειας, ή
η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών διαφορετικών των όσων περιγράφηκαν στη «Δήλωση» του άρθρου 11 συνεπάγεται την επιβολή, µετά από ακρόαση των ενδιαφεροµένων, µίας ή
περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Σύσταση ή προειδοποίηση.
β. Πρόστιµο έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ,
το οποίο βεβαιούται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλεται πρόστιµο ύψους έως
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
γ. Προσωρινή ανάκληση της άδειας.
δ. Οριστική ανάκληση της άδειας.
2. Τις κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλει η
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δηµοσιοποιεί τις σχετικές αποφάσεις της µε
κάθε πρόσφορο µέσο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του επιχειρηµατικού απορρήτου.
3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος των ταχυδροµικών υπηρεσιών που παρέχει ο παραβάτης, η έκταση της
δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.
4. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή
αστικών αποζηµιώσεων για την ίδια συµπεριφορά.
5. Το µέγιστο ύψος των κατά την παράγραφο 1 προστίµων µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ..
6. Το προσωπικό των φορέων παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών έχει, σε σχέση µε τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας που θέτει η Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών και των όρων λειτουργίας που
θέτει η Ε.Ε.Τ.Τ., την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 263α
του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας
1. Για τη διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του φορέα
παροχής καθολικής υπηρεσίας διατηρείται, έως τις 31.12.2012
το αποκλειστικό δικαίωµα στην περισυλλογή, διαλογή, µεταφορά
και διανοµή των αντικειµένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε
µε ταχύτερη διανοµή είτε όχι, της εισερχόµενης και εξερχόµενης
αλληλογραφίας (διασυνοριακό ταχυδροµείο) και του διαφηµιστικού ταχυδροµείου, µε όριο βάρους αυτών τα πενήντα (50) γραµ-
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µάρια. Το ανωτέρω αποκλειστικό δικαίωµα του φορέα παροχής
καθολικής υπηρεσίας, καθώς και το ανωτέρω όριο βάρους αίρονται από 1.1.2013.
2. Το ως άνω οριζόµενο όριο βάρους δεν ισχύει εάν η τιµή είναι
ίση ή µεγαλύτερη κατά δυόµισι φορές της τιµής του δηµοσίου
τέλους για ένα αντικείµενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθµίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν να τροποποιούνται τα παραπάνω όρια βάρους
και τιµής, καθώς και να καθορίζεται διαφορετική ηµεροµηνία
λήξης της ισχύος του αποκλειστικού τοµέα, προγενέστερη από
τις 31.12.2012.
Άρθρο 19
Θέµατα ΕΛΤΑ Α.Ε.
Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε. χορηγείται το
αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης της επωνυµίας «Ελληνικά Ταχυδροµεία ΑΕ» και του διακριτικού τίτλου «ΕΛΤΑ».
Άρθρο 20
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου καταργούνται:
α. Το ν.δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδροµείων» (Α’ 73), εκτός των άρθρων 1 και 17.
β. Ο ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α’ 282), όπως έχει τροποποιηθεί µε το ν. 3185/2003 (Α’ 229), πλην των άρθρων 23, 26, 27,
28 και 29, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω νόµων διατηρούνται σε ισχύ έως τη ρητή
τροποποίηση ή κατάργησή τους µε τις κανονιστικές διατάξεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις
1. Φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου παρέχουν ταχυδροµικές υπηρεσίες βάσει ισχύουσας γενικής ή ειδικής άδειας, εξακολουθούν
να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος.
2. Η ΕΛΤΑ Α.Ε. παραµένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έως τις 31.12.2028. Οι όροι παροχής της καθολικής υπηρεσίας καθορίζονται µε τη σύµβαση ανάθεσης που συνάπτεται
µεταξύ του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
της ΕΛΤΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Άρθρο 22
Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων
1. Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) είναι
αρµόδια για τη διαρκή µέτρηση και καταγραφή, σε επιλεγµένες
θέσεις, των επιπέδων των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθµών κεραιών κάθε είδους.
2. Στην Ε.Ε.Α.Ε. δηµιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, που έχει ως αρµοδιότητα το διαρκή
έλεγχο της τήρησης των θεσµοθετηµένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία, µέσω ενός διασυνδεδεµένου
συστήµατος σταθµών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και
φορητών σταθµών µέτρησης των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, ονοµαζόµενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενη-
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µέρωση του κοινού.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µετά
από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται τα θέµατα οργάνωσης,
εγκατάστασης, χρηµατοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισµός του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός εκδίδεται
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και µε αυτόν καθορίζονται:
α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο.
β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και µετεγκατάστασης των σταθµών µέτρησης ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες.
γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.
δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων
της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και
άλλους ενδιαφερόµενους φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήµοι, Πανεπιστήµια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των µετρήσεων των τιµών της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η δηµοσιοποίησή τους.
ζ. Η δηµοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της τήρησης των ορίων
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαµβάνει την αρχική δηµιουργία και
υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών
Πεδίων και είναι αρµόδια για να:
α. Σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις αναγκαίες µετρήσεις.
β. Λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των µετρήσεων.
γ. Αναλαµβάνει την παρουσίαση των δεδοµένων των µετρήσεων σε κατάλληλα διαµορφωµένη ιστοσελίδα µε τη µορφή
απλών και κατανοητών διαγραµµάτων ανά γεωγραφική περιοχή.
δ. Μεριµνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθµιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ
Άρθρο 23
Όροι και ορισµοί
1. Ράδιο: Γενικός όρος που εφαρµόζεται στη χρήση των ραδιοκυµάτων.
2. Ραδιοκύµατα (ή ερτζιανά κύµατα): Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα των οποίων η συχνότητα είναι κατώτερη των 3.000 GHz,
που διαδίδονται στο χώρο χωρίς τεχνητό οδηγό.
3. Ραδιοεπικοινωνία: Τηλεπικοινωνία δια ραδιοκυµάτων.
4. Ραδιοηλεκτρονική συσκευή: Οποιαδήποτε συσκευή που
κατά τη λειτουργία της χρησιµοποιεί ραδιοκύµατα.
5. Ραδιοηλεκτρονικό σύστηµα: Συνδυασµός διαφόρων συσκευών, ραδιοηλεκτρονικών και µη, καθώς και εξαρτηµάτων µετά
των παρελκοµένων τους, που λειτουργούν συνδυαστικά ως ένα
αυτόνοµο σύστηµα.
6. Ράδιο-εγκατάσταση: Σύνολο ραδιοηλεκτρονικών συσκευών
και συστηµάτων τοποθετηµένων σε ένα χώρο ή σε διάσπαρτους
γεωγραφικά χώρους, κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους,
µετά των απαραίτητων παρελκοµένων τους και υποστηρικτικών
µηχανηµάτων, για την επίτευξη κάποιας υπηρεσίας ή την πραγµατοποίηση κάποιου σκοπού.
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7. Ραδιοηλεκτρονικός Α’: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον
τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας, δηλώνεται
ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει, σε έρευνα, στη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση,
επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού
ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης επί πάσης φύσεως ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων οποιασδήποτε πολυπλοκότητας
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επίσης
εκπονεί µελέτες ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας όσον αφορά
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στην ασφάλεια των σχετικών εγκαταστάσεων.
8. Ραδιοηλεκτρονικός Β’: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον
τρόπο που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας εργασίας, δηλώνεται
ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στη µελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, επίβλεψη κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας, ποιοτικού ελέγχου,
συντήρηση και επισκευή, διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης ραδιοηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία του,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
9. Ραδιοτεχνικός Α’: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο
που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών
συσκευών συστηµάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται
για την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής
άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και
την εµπειρία και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συσκευών,
καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επιπροσθέτως δύναται
να εργασθεί ως τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας εργασίας για
την επισκευή µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής, καθώς και για
την εκτέλεση ή διαρρύθµιση ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και
εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά
του ή να προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο
επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α’ ή Β’ της οµάδας.
10. Ραδιοτεχνικός Β’: Φυσικό πρόσωπο, που γνωρίζει τον τρόπο
που εκτελούνται συγκεκριµένες εργασίες επί ραδιοηλεκτρονικών
συσκευών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται για
την άδεια αυτή. Με τη χορήγηση σε αυτόν επαγγελµατικής άδειας
εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούµενη γνώση και την εµπειρία
και είναι κατάλληλος να προβαίνει στην εγκατάσταση, συντήρηση
και επισκευή ραδιοηλεκτρονικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων,
καθώς και την εκπόνηση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων
αντίστοιχης πολυπλοκότητας µε τη γνώση και την εµπειρία του, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Επιπροσθέτως,
δύναται να εργασθεί ως βοηθητικό τεχνικό προσωπικό µιας οµάδας
εργασίας για την επισκευή µιας ραδιοηλεκτρονικής συσκευής,
καθώς και για την εκτέλεση ή διαρρύθµιση µίας εγκατάστασης,
πέραν αυτών που έχει δικαίωµα από την άδειά του ή να προσφέρει
οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής ραδιοηλεκτρονικός Α’ ή Β’ ή ο ραδιοτεχνικός Α’ της οµάδας.
11. Ραδιοηλεκτρονικό εργαστήριο: Χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, στον οποίο πραγµατοποιούνται
εργασίες που αφορούν τις ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, συστήµατα και εγκαταστάσεις από πρόσωπα που διαθέτουν τη σχετική
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού ή και του
ραδιοτεχνικού.
Άρθρο 24
Άσκηση του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού
και του ραδιοτεχνικού – Ίδρυση και λειτουργία
των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων
1. Με προεδρικά διατάγµατα µετά από πρόταση του Υπουργού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών:
α) Ρυθµίζονται τα θέµατα άσκησης του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού. Οι ρυθµίσεις αφορούν
τις κατηγορίες των επαγγελµατικών αδειών, τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αδειούχων, τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις των
αδειούχων, τα προσόντα για την απόκτηση άδειας και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων αυτών όπου απαιτείται, τα
δικαιολογητικά για την απόκτηση αδειών, ισοτιµίες και αντιστοιχίες τίτλων σπουδών, προϋπηρεσίας, τον τύπο των εντύπων των
επαγγελµατικών αδειών, τη συσχέτιση των υφιστάµενων αδειών
ραδιοηλεκτρολόγου Α’, ραδιοηλεκτρολόγου Β’, ραδιοτεχνίτη,
βοηθού ραδιοτεχνίτη µε τις νέες άδειες ραδιοηλεκτρονικού Α’,
ραδιοηλεκτρονικού Β’, ραδιοτεχνικού Α’, ραδιοτεχνικού Β’, τις
κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία,
τα θέµατα αναγνώρισης της επαγγελµατικής επάρκειας πολιτών χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών
που επιθυµούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
ραδιοηλεκτρονικού και ραδιοτεχνικού ή άδεια λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικού εργαστηρίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών:
α) Ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των
ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων. Οι ρυθµίσεις αφορούν τις κατηγορίες αυτών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για τη νόµιµη λειτουργία τους, την έκταση των εργασιών
τους, τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας, τον
απαιτούµενο εξοπλισµό που πρέπει να διαθέτουν, τον τύπο των
εντύπων της άδειας λειτουργίας τους, τις προδιαγραφές των
χώρων που στεγάζονται, τις κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
β) Καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια πιστοποίησης
επιµορφωτικών προγραµµάτων από το ΕΚΕΠΙΣ και προσώπων
από τον ΕΟΠΠ σε εξειδικευµένα γνωστικά πεδία όπως η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, το σύστηµα διεξαγωγής των εξετάσεων όπου αυτές απαιτούνται, η εξεταστέα ύλη, οι διαδικασίες
σύστασης και συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Η δαπάνη για τη χρηµατοδότηση επιµορφωτικών προγραµµάτων εξειδικευµένων σε αντικείµενα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνιών, που απευθύνονται σε υπαλλήλους
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε
άλλους φορείς, βαρύνει τον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων και τον Κρατικό Προϋπολογισµό (δαπάνες Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων).
4. Τα ως άνω εκπαιδευτικά προγράµµατα υπάγονται στις ειδικές δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνιών που αναφέρονται στο ν. 3431/2006.
Άρθρο 25
Μητρώα
Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, καθορίζονται οι διαδικασίες δηµιουργίας
και τήρησης µητρώων των προσώπων τα οποία υπάγονται σε διαδικασίες πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου και των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων, µε τήρηση
των διατάξεων που αφορούν την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 26
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις των ν.δ. 2624/1953 (Α’292), β.δ. 510/1971 (Α’152)
και π.δ. 258/2003 (Α’ 235) που αφορούν το επάγγελµα του ραδιοηλεκτρολόγου και του ραδιοτεχνίτη ως και τα της λειτουργίας
των ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων διατηρούνται σε ισχύ µέχρι
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την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων των άρθρων 23 έως
25.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 27
Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών
Δικτυακών Υποδοµών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών (Δ.Τ.Δ.Υ.).
2. Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών
(Δ.Τ.Δ.Υ.) είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία
και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ασφάλεια της λειτουργίας των
δικτύων.
3. Στη Δ.Τ.Δ.Υ. συνιστώνται τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Ανάπτυξης Δικτύων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
- Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιούνται από το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
- Ο καθορισµός των διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωµάτων διέλευσης, του τρόπου καταβολής των τελών, τους δικαιούχους είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια,
η µέριµνα για την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της.
- Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο της πολιτικής για την ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών µε σκοπό ιδίως την επίτευξη των
στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η συµµετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισµών και φορέων, η εφαρµογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών
πράξεων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.
- Η άσκηση της ρυθµιστικής αρµοδιότητας ως και η εισήγηση
της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τοµέα της ανάπτυξης και
λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Η συµµετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού
σχεδιασµού, καθορισµού στόχων και διαµόρφωσης προτεραιοτήτων στον τοµέα της ανάπτυξης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η συνεργασία µε
συναρµόδιους φορείς για βελτίωση, αναβάθµιση και γενικότερη
παρέµβαση στα δίκτυα της χώρας.
- Η επεξεργασία των εισηγήσεων για την εξέταση θεµάτων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιµότητα εκτέλεσης
έργων εγκατάστασης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών δικτύων κ.λπ.)
στη χώρα, ενταγµένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα χρηµατοδότησης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής
τους.
β) Τµήµα Ασφάλειας Δικτύων
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
- Η συµβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας
Επικοινωνιών και σχεδίου αντιµετώπισης και αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών
στη χώρα, σε συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
- Η εισήγηση για τον καθορισµό των ελαχίστων υποχρεώσεων,
προς τις οποίες οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η
διαθεσιµότητα του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δηµόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.
- Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο των πρακτικών ξένων χωρών, η συµµετοχή και υποστήριξη
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των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές
επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισµών και φορέων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για θέµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
γ) Τµήµα Μητρώου Δικτυακών Υποδοµών
Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκει ιδίως:
- Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.
- Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδοµής της χώρας σε θέµατα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, µελέτες, προβλήµατα,
λειτουργικές παρεµβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθµιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας).
- Η καταγραφή και µέριµνα θεµάτων κατασκευής, λειτουργίας
και εκµετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης
φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή.
- Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και
επικοινωνιών της χώρας, µε χρήση σύγχρονων γεωγραφικών
πληροφοριακών συστηµάτων.
4. Για τη συµπληρωµατική στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών (Δ.Τ.Δ.Υ.) στο Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, πέραν του υφιστάµενου
προσωπικού, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισµένου χρόνου. Ο αριθµός των εκάστοτε πληρούµενων θέσεων του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, οι ειδικότητες, η
απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται µε την προκήρυξη.
5. Στο άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ’) του π.δ.
293/1999 (Α’ 263), προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδοµών:
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων
α) Τµήµα Ανάπτυξης Δικτύων
ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων
β) Τµήµα Ασφάλειας Δικτύων
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων
γ) Τµήµα Μητρώου Δικτυακών Υποδοµών
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών – Ραδιοηλεκτρολόγων.»
6. Στο άρθρο 27 παρ. 2 περίπτωση δ’ του π.δ. 293/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«- Η παρακολούθηση σχετικών θεµάτων και η εισήγηση για έκδοση των απαιτούµενων κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του προγράµµατος Gallileo και η παρακολούθηση, εποπτεία
και έλεγχος δορυφορικών κρατικών δικτύων που υλοποιούνται
από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.»
Άρθρο 28
Μετονοµασία Οργανικών Μονάδων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Μετονοµάζεται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνιών σε Γενική
Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
2. Μετονοµάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών σε Γενική
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
3. Μετονοµάζεται το Τµήµα Επιτήρησης και Ελέγχου Ραδιοεκποµπών σε Τµήµα Δορυφορικών Επικοινωνιών και Επιτήρησης
Ραδιοεκποµπών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποιήσεις του ν. 3431/2006 και του ν. 2801/2000
1. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3431/2006 (Α’ 13) προστίθεται νέο
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εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12
περίπτωση κ’, εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα
δίκτυα και µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για
επίδειξη, τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουµένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των
Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Λιµενικού
Σώµατος. Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η
Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρµοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον
έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεµβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνει άµεσα τον
φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεµβολής,
καθώς και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12
περίπτωση λβ’ εφαρµόζονται και για τα δίκτυα και τους µεµονωµένους σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη µέσω δορυφόρου, τα
δίκτυα και µεµονωµένους σταθµούς που χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για πειραµατικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για
επίδειξη, τους σταθµούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.»
2. Η διάταξη του άρθρου 2 περίπτωση κη’του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«κη) Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Τα δίκτυα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι µεµονωµένοι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δηµόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις
Ένοπλες Δυνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας, το Λιµενικό Σώµα,
το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές, βάσει διµερούς διακρατικής συµφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση
αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία
δεν χρησιµοποιούνται για την παροχή εµπορικών υπηρεσιών
στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3431/2006 προστίθενται
περιπτώσεις ιη’ και ιθ’, ως ακολούθως:
«ιη. Τον καθορισµό και τη χρηµατοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται µε την καινοτοµία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόµενης κάθε
µορφής εµπορικής εκµετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από γνώµη της
Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωµα χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι
ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των δράσεων
ή/και του δικαιώµατος χρήσης φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, το
µέγιστο ύψος της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
«ιθ. Τον καθορισµό και χρηµατοδότηση δράσεων, που αφορούν στην ενηµέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή
κοινοτικών οδηγιών, στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στη
χρήση του διαδικτύου, καθώς και σε δράσεις σχετικές µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρµογή του νόµου αυτού.»
4. Ο τίτλος του άρθρου 5 του ν. 3431/2006 τροποποιείται από
«Επιτροπή Πολιτικής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σε «Επιτροπές», η δε διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3431/2006 αριθµείται ως
παράγραφος 1 και προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος µε
αριθµό 2, ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
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συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του
Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η τήρηση του Μητρώου των ονοµάτων χώρου και της Κεντρικής Ένωσης
Επιµελητηρίων για την παρακολούθηση θεµάτων διαδικτύου και
ονοµάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότησή της, τον αριθµό των µελών και τον
τρόπο λειτουργίας της. Ο τοµέας ευθύνης της επιτροπής είναι
η ονοµατοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και
καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέµατα, ερευνά
και καθορίζει τα τεχνικά και νοµικά ζητήµατα, παρακολουθεί την
υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισµών, φορέων, οµάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συµµετέχει, επεξεργάζεται και
υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέµατα. Η επιτροπή ζητεί
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.»
5. Το εδάφιο ιδ’ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ. Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραµµική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρµόδιες Υπηρεσίες των
Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής
Άµυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειµένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρµοδιοτήτων του
άρθρου 4, θέµατα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέµα σχετικό για την εφαρµογή του παρόντος.»
6. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση µβ’
ως εξής:
«µβ. Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθµιση ζητηµάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως θέµατα µετάβασης από IPV4 σε
ΙPV6, ενηµέρωση εµπλεκόµενων φορέων και συµµόρφωσης των
παρόχων µε τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.»
7. Στο άρθρο 12 του ν. 3431/2006 προστίθεται περίπτωση µγ’
ως εξής:
«µγ. Ρυθµίζει ζητήµατα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 3 του ν.
3431/2006.»
8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Αν διαπιστώνεται παρεµβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρµατα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή ραδιοεξοπλισµό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισµού υποχρεούται να άρει
αµέσως την παρεµβολή και
κατ’ αυτού επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες κυρώσεις. Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης
καταγγελίας για επιβλαβείς παρεµβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται,
το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της, να
προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισµό της πηγής πρόκλησης
των ως άνω παρεµβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την
άρση αυτών, ενηµερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα. Οι
καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα
µε βάση τη σοβαρότητά τους.»
9. Στο ν. 3431/2006 προστίθεται νέο άρθρο µε στοιχεία 31Α ,
ως εξής:
«Άρθρο 31Α
Εγκαταστάσεις µικρών σταθµών και
κατασκευών κεραιών χαµηλής όχλησης
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται, επιπλέον των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000
και στο άρθρο 31 του ν. 3431/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν, οι
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κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι
κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέµα,
για τις κατασκευές κεραιών χαµηλής ηλεκτροµαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούµενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164 W. Οι
εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και του άρθρου 31
του ν. 3431/2006, όπως ισχύουν.»
10. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.
3431/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) πρόστιµο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),».
11. Το στοιχείο Γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
2801/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το στοιχείο Γ’ περίπτωση α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 3431/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., µετά από τεχνική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην
ξηρά:
α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρότητας ή
β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου,
τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιηµένων στοιχείων,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ µέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται
επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιµα αυτά αποτελούν
έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα
Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
12. Η περίπτωση λβ’ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«λβ. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθµών στην
ξηρά, συµπεριλαµβανοµένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί
όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν.
2801/2000, πλην των εδαφίων Γ’, Δ’ και Ε’ της παραγράφου 4 του
ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του ν. 3431/2006. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η οποία περιλαµβάνει ιδίως
τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους
συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.»
13. Αντικαθίσταται η παράγραφος 17 του άρθρου 31 του ν.
3431/2006 ως εξής:
«17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:
Α. Πριν από την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάµενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει ολοκληρωµένο φάκελο, µέσω Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωµένος φάκελος
χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαµβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/µελέτες:
α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόµιµης χρήσης των συχνοτήτων εκποµπής
και λήψης, όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωµάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από
την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών.
γ) Μελέτη Ραδιοεκποµπών για την έκδοση θετικής γνωµάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε..
δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων
σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του
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φακέλου.
Κατά την υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ,
ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο ως άνω
διοικητικό τέλος ενσωµατώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στις αρµόδιες υπηρεσίες που
εξετάζουν τις µελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες/αιτήσεις, ευθύνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις µελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούµενα
προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόµενο των µελετών τους
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος,
ρυθµίζονται θέµατα διαδικασιών και εφαρµογής του ΣΗΛΥΑ, ως
και κάθε σχετικό θέµα.
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις/µελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η
έγκριση ή η σύµφωνη γνώµη των υπόλοιπων αρµόδιων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέµα αρµοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό µε την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.
Β. Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο
ΣΗΛΥΑ, µέσα σε τέσσερις µήνες από την ηλεκτρονική υποβολή
του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α’, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώνουν το ΣΗΛΥΑ:
α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν /
διορθωθούν ή
γ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωµένου φακέλου του ανωτέρω
στοιχείου Α’:
α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί
όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες και
προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’.
β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δηµοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό
τόπο του περιεχοµένου του ολοκληρωµένου φακέλου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και µε την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης της Ε.Ε.Α.Ε.
και της Υ.Π.Α., καθώς και χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ’, σηµείο α’, Άδεια
Κατασκευής Κεραίας.
γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον µία οριστική αιτιολογηµένη απόρριψη από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες.
Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., µε τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήµατος (GIS), δηµοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις
οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό
Πληρότητας, καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις µε τα σχετικά
συµπεράσµατα των µελετών.
Ε. Ο κάτοχος, µετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην
εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει
παράλληλα:
α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρµόδιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού της θέσης εγκατάστασης της
κατασκευής κεραίας.
β) Να έχει αναρτηµένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνω-
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στη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία αναγράφονται η
επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο του κατόχου και ο µοναδικός
αριθµός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας.
Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας
διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.
ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., το Πιστοποιητικό Πληρότητας
ανακαλείται εάν απορριφθεί τουλάχιστον µία εκ των αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άµεση
αποξήλωση της συγκεκριµένης κατασκευής κεραίας.
Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόµενες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:
α) Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη
αίτηση/µελέτη σε κάθε αρµόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει
στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/µελετών από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
β) Οι αρµόδιες υπηρεσίες, µέσα σε τέσσερις µήνες από την
αποδεδειγµένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/µελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέµατα αρµοδιότητάς τους και να ενηµερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόµενο:
αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή
ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειµένες αιτήσεις/µελέτες, προκειµένου αυτές να συµπληρωθούν/διορθωθούν ή
γγ) για την αιτιολογηµένη απόρριψη των κατατεθειµένων αιτήσεων/µελετών.
γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης/µελέτης, προβαίνει
στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ’.»
14. Το εδάφιο Ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής
ποινών στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ή µε πρωτοβουλία
αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνοµων ή µη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
267/1998 (Α’ 195) και του ν. 4014/2011 (Α’ 209).»
15. Το στοιχείο ΣΤ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στ. Το εµβαδόν του οικίσκου, όταν αυτός τοποθετείται σε
δώµα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 25 τετραγωνικά µέτρα
και το ύψος του τα 2,40 µέτρα. Όταν αυτός τοποθετείται στο
έδαφος, το εµβαδόν του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 35 τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του τα 3,5 µέτρα. Οι ανωτέρω µέγιστες επιτρεπτές επιφάνειες των οικίσκων προσαυξάνονται κατά
15% για κάθε φιλοξενούµενο πάροχο που κάνει κοινή χρήση του
οικίσκου, ενώ η συνολική µέγιστη προσαύξηση στο εµβαδόν,
ανεξαρτήτως του αριθµού των παρόχων, δεν θα υπερβαίνει το
35% των προαναφερόµενων τιµών. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση µηχανηµάτων που µεταδίδουν
σήµατα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτήτων
για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, το εµβαδόν του δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά µέτρα ανά πολυπλέκτη. Όταν ο οικίσκος τοποθετείται στο δώµα και η κατασκευή
κεραίας είναι στο δώµα ή/και πάνω στην απόληξη του κλιµακοστασίου και του φρέατος ανελκυστήρα, δεν περιλαµβάνονται στο
συντελεστή δόµησης και συντελεστή όγκου του οικοπέδου ή γηπέδου.»
16. Το στοιχείο Α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.
2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η
κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές, δηµόσιες χορτολιβαδικές και
αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών δρυµών, εφόσον
δεν προκαλείται κίνδυνος πυρκαγιάς ή ζηµιάς στο δάσος, ύστερα
από άδεια του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης και µε την προϋπόθεση προσκόµισης της άδειας εγ-
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κατάστασης κατασκευής κεραίας ή, εφόσον αυτή δεν απαιτείται,
της εκχώρησης ή της έγκρισης των ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας.»
17. Στο σηµείο β’ του στοιχείου Ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 προστίθενται τα εξής:
«Στην περίπτωση που η επέµβαση πραγµατοποιείται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας, επιτρέπεται, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, η
κατασκευή οικίσκου και συναφών δοµικών κατασκευών, απαραίτητων για τη λειτουργία της κατασκευής κεραίας, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται τα
θέµατα αναγνώρισης των εταιρειών, ελληνικών ή ξένων, που αναλαµβάνουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογαριασµών της κινητής ναυτικής και κινητής ναυτικής δορυφορικής υπηρεσίας
ελληνικών εµπορικών πλοίων (εκκαθαρίστριες εταιρίες), ιδίως οι
όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος των εντύπων, το είδος και το ύψος των εγγυήσεων, καθώς και το απαιτούµενο παράβολο για την αναγνώριση
των εκκαθαριστριών εταιριών, η διαδικασία ανάκλησης της αναγνώρισης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση
κατασκευών κεραιών
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την
έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα’ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/2007 (Α’ 161), καθώς και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν.
3592/2007 υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων των κατασκευών
κεραιών που έχουν εγκαταστήσει και στερούνται της σχετικής
άδειας.
2. Οι ως άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών για τις οποίες:
α) υπάρχει µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας για την οποία έχει
χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
β) έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην
αρµόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή
έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και
γ) έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ.
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες εντός
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική.
3. Οι ως άνω κάτοχοι κατασκευών κεραιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών,
βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις, οφείλουν να εξασφαλίσουν τις προβλεπόµενες άδειες
εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η εν λόγω προθεσµία είναι αποκλειστική.
4. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε
ισχύ του παρόντος νόµου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών
δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 29 του
παρόντος.
5. Μέχρι να παρέλθει η παραπάνω προθεσµία των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται
ως νοµίµως λειτουργούσες.
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6. Η κατασκευή κεραίας θεωρείται µη νόµιµη και εφαρµόζεται
η ισχύουσα νοµοθεσία επιβολής κυρώσεων εάν:
α) εντός της προθεσµίας απορριφθεί η αίτηση για την κατασκευή κεραίας ή
β) παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία και δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.
7. Για τις µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες έχει ήδη
είτε υποβληθεί σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. είτε αυτεπαγγέλτως διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ολοκληρώνεται η διαδικασία
επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νοµικό πλαίσιο και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες σε αυτό κυρώσεις.
8. Τα δικαιολογητικά και οι σχετικές αιτήσεις για τη λήψη των
απαιτούµενων αδειών κατατίθενται από τον κάτοχο της κατασκευής ή από τον νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του,
που µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο
όνοµα και για λογαριασµό του κατόχου της κατασκευής.
9. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µπορούν να µεταβιβαστούν
κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής.
Άρθρο 32
Παροχή πληροφοριών για δίκτυα
1. Οι δηµόσιες αρχές που χορηγούν Δικαιώµατα Διέλευσης,
καθώς και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σε ηλεκτρονική µορφή τα παρακάτω στοιχεία,
τόσο στη φάση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διέλευσης όσο και µετά την υλοποίηση του δικτύου:
α) Οριζοντιογραφία οδού/οδών και τυπική διατοµή τοµής.
β) Ρυµοτοµικό σχέδιο, εφόσον προβλέπεται, µε επισηµασµένη
την όδευση.
γ) Σχέδια µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες στα ιδιάζοντα σηµεία της όδευσης (ενδεικτικά αναφέρονται διαβάσεις οδών, διασταυρώσεις, πεζοδρόµια, άλλα δίκτυα).
δ) Σχέδιο κατασκευαστικών λεπτοµερειών των ευκολιών, που
περιλαµβάνει υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς
εκτέλεση έργων και του εξοπλισµού (ιδίως υπαίθριες µονάδες
δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες τυπικών διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου,
τις λεπτοµέρειες των φρεατίων, τα µέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθµό και τη θέση των δένδρων, των οποίων ο πάροχος αιτείται την κοπή, τις λεπτοµέρειες, σε περίπτωση
εγκατάστασής τους, υπαίθριων µονάδων δικτύου και οικίσκων.
ε) Πιστοποίηση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών
που αφορούν τις εγκαταστάσεις δικτύων εκτός κτιρίων ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης
72146/2316/2008 «Καθορισµός των τεχνικών προδιαγραφών των
εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών
δικτύων εκτός κτιρίων» (Β’ 21) όπως ισχύει.
2. Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και για τα υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου δίκτυα.
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης της παραγράφου 2, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων παραπέµπει την υπόθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την
επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. O Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να
ζητεί πληροφορίες από φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις µεταγενέστερες συµπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του
µε το άρθρο 51 παρ. 1 του ν.1892/1990, οι οποίοι αναπτύσσουν
πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδοµένων
των εν λόγω δικτύων και µπορεί να επιβάλλει τη διέλευση από
αυτά οπτικής ίνας, προς µελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευ-
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ρυζωνικότητας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις για την υποβολή των στοιχείων σε ηλεκτρονική
µορφή της παραγράφου 1, καθώς και κάθε σχετικό θέµα µε το
παρόν άρθρο.
Άρθρο 33
Λοιπές διατάξεις
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
π.δ. 208/2002 (Α’ 194), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 337/2003 (Α’ 291), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωµα πρακτικής εκπαίδευσης µόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες, ανάλογα
µε τα οχήµατα των οποίων η Σχολή κατέθεσε σε φωτοαντίγραφα
τις άδειες κυκλοφορίας τους.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για
φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων του άρθρου 21 του π.δ.
79/2004 παρατείνεται µέχρι 31.12.2014.»
Άρθρο 34
Οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 70 του
ν. 4002/2011 (Α’ 180) παρατείνονται έως την 30ή Ιουνίου 2012.
Άρθρο 35
1. Το άρθρο 28 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 28
Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού
προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισµός µεταξύ περιορισµένου
αριθµού προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δηµόσιου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται
µόνο:
α) Όταν πρόκειται για σύµβαση έργου που υπάγεται στο
άρθρο 118. Η σύµβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη µε απόφαση του Πρωθυπουργού.
β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.»
2. Στο τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
2744/1999 (Α’ 222) προστίθενται τα εξής:
«ή εφόσον οι δραστηριότητες της παραγράφου 4 εδάφιο α’
του παρόντος άρθρου ασκούνται από θυγατρικές εταιρίες της
ΕΥΔΑΠ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 (Α’ 87). Στην τελευταία αυτή περίπτωση στις θυγατρικές εφαρµόζεται το σύνολο του νοµοθετικού και ρυθµιστικού
πλαισίου της ΕΥΔΑΠ, µε εξαίρεση την τιµολογιακή πολιτική του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η οποία θα καθορίζεται µε τις ως
άνω προγραµµατικές συµβάσεις.»
Άρθρο 36
Παρατείνεται από τη λήξη της και µέχρι τις 31.5.2012 η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(Α’ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προθεσµία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.
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Άρθρο 37
Στο άρθρο 14 του ν. 3592/2007 προστίθεται νέα παράγραφος
µε αριθµό 8 ως εξής:
«8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται
εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, µπορεί κατά περίπτωση να καθορίζονται ηµεροµηνίες διακοπής εκποµπών τηλεοπτικού προγράµµατος µε αναλογική τεχνολογία από τα επιτρεπτά κέντρα
ψηφιακής εκποµπής που προβλέπονται στο Παράρτηµα V της
κ.υ.α. 21161/2008 (Β’ 1680), όπως ισχύει, ή στην προβλεπόµενη απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3592/2007
(Α’161).»
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις θεµάτων Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε., Ο.ΣΥ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
1. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 (Α’ 60), όπως αυτή
προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 3891/2010 (Α’
188 ), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αναφερόµενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηµατοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών,
προσδιορίζεται ειδικότερα µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και προκαταβάλλεται ανά
µήνα στον Διαχειριστή Υποδοµής. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού λαµβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδοµής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή
ΔΕΚΟ κατά το ν. 3429/2005.»
2. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 6
του άρθρου 6 του ν. 3920/2001 (Α’ 33):
«Η εν λόγω επιδότηση προκαταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Α. ανά
µήνα.»
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 (Α’ 188)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων για ΥΔΥ στις επιβατικές
σιδηροδροµικές µεταφορές δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη
2011, 2012 και 2013 και προκαταβάλλεται ανά µήνα. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που
σχετίζεται µε την αποζηµίωση του προηγούµενου εδαφίου, πλην
του οικείου φόρου εισοδήµατος, βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.
Μετά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το
επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού αποζηµιώσεων για ΥΔΥ
θα συµφωνεί πλήρως µε την ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία
για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο και εκτέλεση των δηµοσιονοµικών του Κράτους.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010, που έχει
προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970
(Α’ 91), τροποποιείται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίµων, συνεργείων οχηµάτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και χώρων στάθµευσης που εξυπηρετούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς των
εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και αυτών που υπάγονται
στο ν. 2963/2001 (Α’ 268), καθώς και των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός των αµαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, παραµένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί
πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυόµενων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίµων των παραπάνω αναφερόµενων εταιρειών, καθώς
και η προσαρµογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις
αυτής.»

Άρθρο 39
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις του.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπολογισµός καθαρού κόστους της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας
Μέρος Α’: Προσδιορισµός Καθολικής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας
Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδροµική υπηρεσία περιλαµβάνει ενιαίες τιµές τουλάχιστον ανά συγκεκριµένη γεωγραφική
περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα
εξής:
1. περισσότερες ηµέρες διανοµής από τις προβλεπόµενες στο
άρθρο 6,
2. ελάχιστο αριθµό προσιτών σηµείων πρόσβασης, και
3. παροχή ορισµένων δωρεάν υπηρεσιών για άτοµα τυφλά ή
µε σοβαρά προβλήµατα όρασης.
Μέρος Β’: Υπολογισµός καθαρού κόστους
Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο
για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του
καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας του άρθρου 6 µε υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και του κόστους
λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών
χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Κατά τον υπολογισµό συνεκτιµώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων άυλων οφελών και
οφελών της αγοράς που αποκοµίζει φορέας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας, του δικαιώµατος για εύλογα κέρδη και
των κινήτρων της αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το κόστος.
Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίµηση των
στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισµένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας,
εάν δεν ήταν επιφορτισµένος µε την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας. Κατά τον υπολογισµό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιµώνται τα άυλα οφέλη του
φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας.
Ο υπολογισµός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:
i) στοιχεία των καθορισµένων υπηρεσιών οι οποίες µπορούν
να παρέχονται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα. Η κατηγορία αυτή είναι
δυνατόν να περιλαµβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόµενες στο µέρος Α’,
ii) ειδικούς χρήστες ή οµάδες χρηστών που µπορούν να εξυπηρετούνται µόνο µε ζηµία ή µε συνθήκες κόστους που δεν εµπίπτουν στα συνήθη εµπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους
παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων
και ενδεχοµένων ενιαίων τιµών.
Ο υπολογισµός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των
υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας διενεργείται
χωριστά, ώστε να µην υπολογίζονται διπλά ενδεχόµενα άµεσα ή
έµµεσα οφέλη και στοιχεία κόστους. Το συνολικό καθαρό κόστος
των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισµένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδροµικής
υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισµα του καθαρού κόστους που
προκύπτει από τις επί µέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του
καθαρού κόστους ανήκει στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Ο φορέας ή οι φορείς
παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας οφείλουν να συ-
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νεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει τον υπολογισµό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Μέρος Γ’: Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων
καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Η κάλυψη ή η χρηµατοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µπορεί να συνεπάγεται την αποζηµίωση του ή των
καθορισµένων φορέων παροχής του άρθρου 6 για τις προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχουν από µη εµπορικές συνθήκες.
Η αποζηµίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό ή/και θα επιµερίζεται στους φορείς παροχής ταχυδροµικής υπηρεσίας ή / και των χρηστών κατά τρόπο
που θα εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια, η αµεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες
δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και στη ζήτηση των
χρηστών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό
διασυνοριακό ταχυδροµείο
Οι ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό
ταχυδροµείο σε κάθε χώρα ορίζονται σε σχέση µε τη διάρκεια
διεκπεραίωσης ταχυδροµικών αποστολών της ταχύτερης τυποποιηµένης κατηγορίας, υπολογιζόµενης απ’ άκρου εις άκρον1,
σύµφωνα µε τον τύπο D + n, όπου D η ηµεροµηνία κατάθεσης2
και n ο αριθµός εργάσιµων ηµερών που παρεµβάλλονται ανάµεσα σε αυτήν την ηµεροµηνία και την ηµεροµηνία παράδοσης
στον παραλήπτη.
Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό
ταχυδροµείο
Διάρκεια
Στόχος
D+3
85% των αποστολών
D+5
97% των αποστολών
Οι προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται όχι µόνο για το σύνολο της ενδοκοινοτικής κίνησης αλλά και για κάθε διµερή ροή
µεταξύ των δύο κρατών - µελών.

1
Η «διάρκεια διεκπεραίωσης υπολογιζόµενη απ’ άκρου εις
άκρον» είναι το χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται ανάµεσα
στο σηµείο πρόσβασης στο δίκτυο και στο σηµείο παράδοσης
στον παραλήπτη.
2
Ως ηµεροµηνία κατάθεσης λαµβάνεται η ίδια η ηµεροµηνία
της κατάθεσης του ταχυδροµικού αντικειµένου, αν αυτό κατατεθεί πριν από την τελευταία αναγραφόµενη ώρα συλλογής για το
συγκεκριµένο σηµείο πρόσβασης στο δίκτυο. Αν το αντικείµενο
κατατεθεί µετά από αυτό το χρονικό όριο, τότε ως ηµεροµηνία
κατάθεσης λαµβάνεται η επόµενη ηµέρα συλλογής.”

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Υπουργείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχόµενου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις
εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παραπάνω νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την απόφαση την οποία έλαβε η Διαρκής Επιτροπή, ύστερα
από πρόταση του αρµοδίου Υπουργού, συζητείται µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 76, παράγραφος 4 του
Συντάγµατος και το άρθρο 109 του Κανονισµού της Βουλής.
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Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε αυτήν τη διαδικασία, η συζήτηση ολοκληρώνεται επί της αρχής και επί των άρθρων σε µία συνεδρίαση που διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δέκα
ώρες.
Στη συζήτηση µετέχουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές,
ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους. Η οµιλία τους περιορίζεται στο 1/2 του χρόνου που προβλέπεται από
τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, προτείνω να λάβουν το λόγο δύο οµιλητές ορισµένοι
από το ΠΑΣΟΚ, δύο οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία, ένας οµιλητής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και ένας οµιλητής
από το ΛΑΟΣ, ένας οµιλητής από τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς και τέσσερις
οµιλητές από τους Ανεξαρτήτους, οι οποίοι θα εγγραφούν µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα µέχρι το τέλος της οµιλίας των δύο εισηγητών.
Εποµένως στη συζήτηση επί της αρχής οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ λεπτά, οι Υπουργοί
εννέα λεπτά, ο Πρωθυπουργός και οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας δέκα
λεπτά, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΛΑΟΣ και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ οκτώ λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
έξι λεπτά και οι ορισθέντες από τα κόµµατα οµιλητές τέσσερα
λεπτά. Η δευτερολογία περιορίζεται στο µισό του χρόνου της
πρωτολογίας.
Στη συζήτηση επί των άρθρων, όπως ορίζεται στα άρθρα 109
παράγραφος 7 και 103 του Κανονισµού της Βουλής, οι εισηγητές
και οι ειδικοί αγορητές έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτά. Οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων και οι Υπουργοί έχουν
χρόνο οµιλίας δύο λεπτά την πρώτη φορά και από δύο κάθε επόµενη φορά. Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν χρόνο οµιλίας δύο λεπτά την πρώτη φορά και µέχρι δύο λεπτά µέχρι δύο
φορές ακόµη. Η διάρκεια οµιλίας των ορισθέντων οµιλητών είναι
δύο λεπτά.
Εφόσον τα άρθρα συζητηθούν σε ενότητες οι χρόνοι αυτοί διπλασιάζονται. Θέλω να σας ενηµερώσω ότι το νοµοσχέδιο έχει
οκτώ άρθρα.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 109, η Βουλή µπορεί µετά από
πρόταση του Προέδρου της να καθορίσει το χρόνο που θα διατεθεί για την κατ’ αρχήν και την κατ’ άρθρον συζήτηση και αν δεν
ληφθεί αυτή η απόφαση διατίθενται τέσσερις ώρες για την κατ’
αρχήν και έξι ώρες για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ
το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Βενιζέλο, εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε αυτήν την κατάχρηση του κατεπείγοντος µε την οποία µετατρέπεται το Κοινοβούλιο σε
πρωτοκολλητή αποφάσεων της Κυβέρνησης και της τρόικας.
Αλλά είµαστε πολύ περίεργοι να δούµε τι επιχείρηµα θα βρείτε
τώρα για να θεµελιώσετε το κατεπείγον στο κόψιµο µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων ανεργίας. Γιατί, δηλαδή, είναι κατεπείγον να
γδέρνονται τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα και δυόµισι χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτε για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής,
της γραφειοκρατίας, της πελατειακής σπατάλης, της ατιµωρησίας της διαφθοράς;
Για το PSI µας λέγατε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί η πρόταση.
Τώρα ποιο είναι το επιχείρηµα; Χθες το γερµανικό κοινοβούλιο
ψήφισε χωρίς να είναι ψηφισµένος αυτός ο νόµος. Η περίφηµη
Σύνοδος Κορυφής που ήταν προγραµµατισµένη για τις 2 Μαρτίου, απ’ ό,τι διαβάζω, αναβλήθηκε. Γιατί, λοιπόν, να ευτελίζεται
έτσι το Κοινοβούλιο σε διαδικασίες «ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσαµε»; Ξέρω το τυπικό ότι αυτό κρίθηκε στην επιτροπή, αλλά
επιτέλους έχετε µετατρέψει τον ευτελισµό του Κοινοβουλίου σε
κανόνα και την καταφυγή στο κατεπείγον, που είναι εξαιρετική
διαδικασία, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, σε µόνιµη διαδικασία του νοµοθετείν. Περιµένουµε ουσιαστικές απαντήσεις.
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Είναι δεδοµένη, κύριε Πρόεδρε, η κατηγορηµατική µας αντίθεση σε αυτόν τον ευτελισµό του Κοινοβουλίου -τον κατ’ εξακολούθηση συστηµατικό- αλλά τώρα πια δεν υπάρχουν καν
επιχειρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι το θέµα του κατεπείγοντος έχει λυθεί ήδη, µε απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής.
Ο κ. Κουρουµπλής έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δίνετε µόνο
τέσσερα λεπτά στον κάθε οµιλητή. Το κατανοώ και εγώ, αφού
έχει κριθεί ήδη αυτή η διαδικασία, αλλά διαφωνώ µε αυτήν. Είναι
πολύ κρίσιµα τα θέµατα που πρόκειται να συζητήσουµε. Ας δεχθούµε, λοιπόν, ότι έχει κριθεί στην αρµόδια επιτροπή. Μέσα σε
τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, τι µπορεί να πει κανείς; Μπορεί
να τοποθετηθεί και να τεκµηριώσει εν πάση περιπτώσει, την
άποψή του, είτε συµφωνεί µε την Κυβέρνηση είτε όχι; Δεν είναι
ένας τρόπος µε τον οποίο εµφανίζεται µία εικόνα του Κοινοβουλίου απέναντι στον ελληνικό λαό, η οποία είναι προσβλητική για
τον Έλληνα Βουλευτή; Δηλαδή, πόση ικανότητα να έχει κανείς,
κύριε Πρόεδρε, για να µπορεί µέσα σε τέσσερα λεπτά να τοποθετηθεί σε οκτώ κρίσιµα άρθρα που κατεδαφίζουν κοινωνικά δικαιώµατα, κοινωνικές κατακτήσεις, και βάζουν έναν ολόκληρο
κόσµο σε δίνη και σε απόγνωση;
Πώς το κατανοείτε και προτείνετε τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, για να τοποθετηθούµε εµείς οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές;
Γιατί ως προς τα κόµµατα, ας δεχθούµε ότι θα έχει το καθένα
τον εισηγητή του και άλλους δύο συναδέλφους Βουλευτές. Ο
χρόνος που µας δίνεται µας προσβάλλει. Εγώ έτσι αισθάνοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, δεν
είναι πρόταση δική µου τα τέσσερα λεπτά, αλλά προκύπτουν
υποχρεωτικά από τον Κανονισµό, εφόσον εισάγεται το νοµοσχέδιο µε τη µορφή του κατ’ επείγοντος. Αν όµως οµόφωνα το αποφασίσουµε, θα µπορούσαµε να διπλασιάσουµε τους χρόνους
συζητώντας και επί της αρχής και επί των άρθρων από κοινού.
Συµφωνούν όλες οι πτέρυγες, ώστε να διπλασιάσουµε τους
χρόνους;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εποµένως το Σώµα συµφώνησε οµοφώνως. Ό,τι ανέφερα προηγουµένως θα είναι σε διπλάσιο χρόνο.
Συµφωνεί και η Κυβέρνηση;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να µιλήσω
επί του θέµατος της συµµετοχής. Βλέπετε ότι στην Αίθουσα δεν
συµµετέχουν Βουλευτές –γιατί δεν έχουν το λόγο- αλλά αντιπροσωπείες των κοµµάτων. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο Κανονισµός
πρέπει να αναθεωρηθεί στο ζήτηµα της συµµετοχής για να µπορεί να έχουν το λόγο πολλοί περισσότεροι οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να µη συζητήσουµε
τώρα το θέµα του Κανονισµού. Όταν θα τεθεί θέµα Κανονισµού,
ευχαρίστως να το συζητήσουµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν όµως, όλες οι
πτέρυγες της Βουλής ζητούν διευρυµένη αντίληψη περί του Κανονισµού, µπορούµε να πούµε ότι διευρύνεται και η συµµετοχή
των Βουλευτών. Άρα θα πρέπει να είµαστε ελαστικοί και σε
αυτήν την προοπτική.
Ένα δεύτερο ζήτηµα πολύ σηµαντικό, που είναι θέµα ηθικής
αρχής για την έναρξη του διαλόγου αυτού του καίριου ζητήµατος, είναι ότι ως Προεδρείο του ελληνικού Κοινοβουλίου οφείλετε να πάρετε πάνω από τα κεφάλια όλων των Βουλευτών αυτήν
τη µεγάλη ντροπή του ονόµατος κάποιου που έκανε µια παράβλεψη: κατέθεσε στο εξωτερικό χρήµατα και δηµιούργησε ζήτηµα ηθικής τάξης για όλους τους Βουλευτές. Θα πρέπει για να
µην αναφερόµαστε στο ζήτηµα αυτό ξανά, να κλείσει προ της
έναρξης της διαδικασίας της συζήτησης αυτής το θέµα. Δεν είναι
δυνατόν η κοινή γνώµη έξω έναν-έναν που βλέπει να τον στιγµα-
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τίζει. Πρέπει να προστατέψετε το κύρος του Κοινοβουλίου, την
αξιοπιστία των θεσµών και δεν νοµίζω ότι υπάρχει πλέον άλλη
περίοδος χάριτος στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής σάς ενηµερώνει ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως
ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης ενηµερώνει τον Πρόεδρο της Βουλής
ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, ως οµιλητής ο κ.
Αστέριος Ροντούλης και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ.
Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
Τέλος, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ενηµερώνει
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ότι κατά τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδικό αγορητή τον
κ. Δηµήτριο Παπαδηµούλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη και ως οµιλητή τον κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο για να θέσω θέµα αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όταν έρθει η ώρα.
Όπως ξέρετε ο Κανονισµός ορίζει µετά την έναρξη της συζήτησης. Η συζήτηση θα ξεκινήσει µε την κ. Παπαθανάση και αµέσως
µετά µπορείτε να λάβετε το λόγο για να θέσετε το θέµα της αντισυνταγµατικότητας.
Κυρία Παπαθανάση, σύµφωνα µε τα όσα προείπα, θα σας
δώσω δώδεκα λεπτά, αλλά θα έχετε ανοχή έως και το διπλάσιο
χρόνο.
Μόλις αρχίσει η κ. Παπαθανάση, κύριοι συνάδελφοι, µπορείτε
να εγγραφείτε.
Ορίστε, κυρία Παπαθανάση, έχετε το λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µε την τελευταία απόφαση του Eurogroup της 20ης
και 21ης Φεβρουαρίου και σε συνέχεια των αποφάσεων που πάρθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου του 2011, γίνεται ένα µεγάλο βήµα για την ασφαλή πορεία της χώρας, µε την
έγκριση ενός νέου προγράµµατος στήριξης µέχρι το τέλος του
2014, τη δέσµευση της Ευρωζώνης ότι η Ελλάδα θα στηριχθεί
και µετά το τέλος του προγράµµατος, ώστε να µπορέσει να γυρίσει στις αγορές, τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας
µε 130 δισεκατοµµύρια ευρώ για τα επόµενα τρία χρόνια, καθώς
και τη µείωση του δηµοσίου χρέους µέσω του PSI κατά περίπου
110 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αποτέλεσµα αυτών είναι η µείωση του δηµοσίου χρέους σε
σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας στο 120% περίπου ως το 2020.
Με τις αποφάσεις αυτές και την υλοποίηση του PSI δίνονται
στην ελληνική οικονοµία νέες ευκαιρίες, ούτε αβασάνιστα όµως
ούτε νοµοτελειακά, αλλά µε προσήλωση σε στόχους και νέους
κανόνες και συνεχή προσπάθεια για την έξοδο της χώρας από
την κρίση, έχοντας ως αφετηρία το γεγονός ότι θα έχουµε ένα
µικρότερο χρέος και άρα κάθε χρόνο µικρότερη δαπάνη για τόκους, οι οποίοι µόνο το 2011 ξεπέρασαν τα 11 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Στρατηγική µας πρέπει να είναι η χώρα να αποκαταστήσει την
ανταγωνιστικότητά της. Θα πρέπει να κινητοποιήσει τις δυνάµεις
του υγιούς ανταγωνισµού και της ανάπτυξης. Η χώρα θα πρέπει
να ξεφύγει από τα ελλείµµατα, να αντισταθεί στις στρεβλώσεις
και τη δύναµη της ακινησίας –που αποτέλεσε και πολιτική έκφραση τα τελευταία χρόνια- και να κατανείµει µε ορθολογισµό
τους διαθέσιµους πόρους που έχει.
Η υλοποίηση της προσπάθειας γίνεται µε µία συντεταγµένη
πορεία, µε πολιτική απόφαση και δική µας και των εταίρων µας,
για τη θέση και την παραµονή µας εντός της Ευρωζώνης. Αίρονται συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας και κερδίζουµε χρόνο και
πόρους, που θα επιτρέψουν τη διαδικασία προσαρµογής της οικονοµίας µε καλύτερες συνθήκες και όρους και µε µεγαλύτερο
βαθµό ασφάλειας, κυρίως όταν για µήνες είχαµε απέναντί µας
µια διαρκή αβεβαιότητα.
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Σηµαντική, επίσης, µεταβλητή είναι η διαδικασία εξυγίανσης
και ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήµατος και η καθολική παραδοχή ότι άµεσα πρέπει να υπάρξουν κινήσεις ενίσχυσης και ρευστότητας στην αγορά. Στο τραπέζι βλέπουµε
τελευταία να τίθενται, ουσιαστικά, και θέµατα κοινωνικής συνοχής και δικαίου, µε προτάσεις για την εξυπηρέτηση των δανείων
των καταναλωτών και τη διαδικασία αποµείωσής τους, θέµατα
για τα οποία θα πρέπει να ακούσουµε τη σαφή θέση και το σχετικό χρονοδιάγραµµα των ενεργειών της Κυβέρνησης.
Με τις αποφάσεις αυτές του Eurogroup της 20ης – 21ης Φεβρουαρίου και την υλοποίηση του PSI δίνονται επίσης στην ελληνική πλευρά νέες ευκαιρίες. Δίνεται η σηµαντική δυνατότητα
του να είµαστε παρόντες στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων
της Κοινότητας τους επόµενους κρίσιµους µήνες, όταν εκ νέου
τεθούν τα θέµατα και ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όταν ληφθούν
αποφάσεις για τα χρηµατοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία που
για χρόνια είχε ανάγκη η Κοινότητα.
Κατανοούµε όλοι ότι η έξοδος της χώρας από την κρίση ούτε
εύκολη ούτε άµεση θα είναι ούτε και θα γίνει χωρίς θυσίες. Γιατί
τα βήµατα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και οι θυσίες των
Ελλήνων πολιτών µάς έφθασαν σήµερα ως εδώ: στην αποµείωση
του χρέους κατά 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο νέο δάνειο και
στις νέες δυνατότητες αλλά και στις πολύ µεγαλύτερες ευθύνες
που έχουµε µπροστά µας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων υπάρχει µία
δέσµη νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Είναι οι εφαρµοστικοί νόµοι
που συζητούνται σήµερα και αύριο στη Βουλή, κατεπείγοντος
χαρακτήρα, που πρέπει να υιοθετηθούν από την ελληνική Βουλή
και τις ελληνικές αρχές πριν από το Eurogroup της 1ης Μαρτίου.
Και τώρα µένει να δούµε τι θα γίνει και µε τη Σύνοδο Κορυφής,
αν τελικά θα υλοποιηθεί στις 2 Μαρτίου.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας και τη συµφωνία µεταξύ Ελλάδος και θεσµικών εταίρων,
πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι προαπαιτούµενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του PSI. Στις 12
Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των οµολόγων. Στις 9
Μαρτίου θα γίνει η αξιολόγηση του επιπέδου συµµετοχής στο
PSI και µεταξύ 9ης και 12ης Μαρτίου πρέπει να είναι εφικτή η
χρηµατοδότησή του, δηλαδή η καταβολή ενός µέρους του χρέους σε ρευστό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήρθε η στιγµή, δυστυχώς, µεταξύ Οκτωβρίου του 2009 και Μαΐου του 2010 να δούµε σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τις πραγµατικές συνθήκες, τα µηνύµατα των αγορών που από το 2008 παραβλέπαµε, τις δεσµεύσεις που από την είσοδό µας στο ευρώ δεν τηρήσαµε, το κόστος
που σήµερα δηµιούργησε για την κοινωνία η απροθυµία σε παρελθόντα χρόνο ανάληψης πολιτικού και προσωπικού κόστους.
Η κοινωνία, δυστυχώς, και το πολιτικό σύστηµα πληρώνει σήµερα την ατολµία των πολιτικών για την εύκολη, µέχρι πρότινος,
µεταφορά των ευθυνών τους στο µέλλοντα χρόνο, γιατί ποτέ τα
τελευταία σαράντα χρόνια δεν πήραµε τα απαραίτητα και διαρκή
µέτρα απέναντι στην πορεία εξέλιξης και µεγέθυνσης του δηµόσιου χρέους, ενός χρέους που το βλέπαµε.
Ακούγονται φωνές, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά,
υπέρ της ακινησίας των πραγµάτων στη χώρα, υπέρ του να µείνουµε στα γνωστά και δεδοµένα, φωνές απέναντι σε κάθε αλλαγή, απέναντι σε κάθε υπερβολή, στην εκτίµηση για το κόστος
που υιοθετήσαµε για τις µελλοντικές γενιές, απέναντι σε κάθε
δύσκολο και κρίσιµο και επώδυνο κοινωνικά και πολιτικά δηµοσιονοµικό µέτρο.
Υπάρχει η αντίληψη ότι δεν µας ενδιαφέρει η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή προοπτική και ας γυρίσουµε στη δραχµή. Υπάρχει,
όµως, και η άλλη άποψη: Ναι, στην ευρωπαϊκή προοπτική, ναι,
στο ευρώ, αλλά όλα αυτά χωρίς τα βάσανα των θυσιών. Μόνο
που δεν είµαστε µόνοι µας στη σκακιέρα αυτή. Δεν κάνουµε
µόνοι µας τις κινήσεις. Δεν έχουµε µόνο εµείς και τα άσπρα και
τα µαύρα πιόνια, έχοντας άπειρο και άπλετο χρόνο. Υπάρχουν
συσχετισµοί δυνάµεων, υπάρχουν εταίροι, θεσµοί και διαδικασίες, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός πολιτικός συσχετισµός που τη
δεδοµένη στιγµή έχει συντηρητική αντίληψη.
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Υπάρχουν τα κοινοβούλια των άλλων κρατών, που πρέπει να
εγκρίνουν το πρόγραµµά µας ενάντια στην κοινή γνώµη των πολιτών τους. Υπάρχουν Υπουργοί Οικονοµικών που πρέπει να δανειστούν ακριβότερα για να µας δανείσουν φτηνότερα. Αυτές
είναι οι πραγµατικές συνθήκες και καµµιά προοδευτική ανάλυση
και στάση δεν µπορεί να το παραγνωρίζει ή να το αξιολογεί.
Υπάρχει η άλλη άποψη. Η θέση της Νέας Δηµοκρατίας: Κανένα λάθος δεν ανήκει σε εµάς, τυχαία και χωρίς καµµιά ευθύνη
φτάσαµε στο µεγαλύτερο έλλειµµα της Μεταπολίτευσης, στο έλλειµµα του 2009, τυχαία και χωρίς κανένα λόγο δεν κάναµε τίποτα το 2004 ως το 2009 για να προλάβουµε την κατάσταση,
συνεχίζει ένα ανέξοδο «κατηγορώ» για τα δύο τελευταία χρόνια
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τελευταία στέλνει συγγνώµες
προς το κοµµατικό ακροατήριο. Είναι, όµως, σωστή επιλογή,
έστω και καθυστερηµένα να στηριχτεί µια εθνική υπόθεση.
Κληρονοµιά του παρελθόντος είναι δύο ερωτήσεις: Γιατί τα
πράγµατα έπρεπε να οδηγηθούν εδώ; Γιατί οι θεσµοί και το πολιτικό σύστηµα επέτρεψαν τη συσσώρευση ενός τόσο µεγάλου
χρέους και γιατί ποτέ δεν δηµιουργήθηκαν οι µηχανισµοί ελέγχου που θα δηµιουργούσαν διαδικασίες παρέµβασης;
Τα παραπάνω, όµως, ποτέ δεν συνέβησαν και η περιδίνηση της
χώρας δοµήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες σ’ ένα σύστηµα µε παροχές και δανεικά εντός µιας Ευρωπαϊκής, Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης µε συστηµικά προβλήµατα στο ευρώ και,
δυστυχώς τελευταία εντός µιας Ευρώπης µε κρίση αξιών.
Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν δύο ακόµη βασικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν την πορεία της χώρας την τελευταία διετία: ποτέ δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος και η βεβαιότητα και
ασφάλεια των επιλογών, γιατί το πεδίο ήταν πάντα ρευστό και
αχαρτογράφητο.
Με τις διατάξεις του πρόσφατου ν. 4046/2012 εγκρίθηκαν τα
σχέδια συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι εκταµιεύσεις της ενίσχυσης προς της Ελλάδα υπόκεινται σε τριµηνιαίες
αξιολογήσεις των όρων καθ’ όλη τη διάρκεια της συµφωνίας. Η
αποδέσµευση των δόσεων βασίζεται στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε µια θετική αξιολόγηση της προόδου.
Το σχέδιο µνηµονίου συνεννόησης περιλαµβάνει τη δέσµευση
ότι το 2012 το ετήσιο πρωτογενές έλλειµµα της Κυβέρνησης δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 2,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ για τα
έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές πλεόνασµα θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον της τάξης των 3,6 δισεκατοµµυρίων και των 9,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ αντιστοίχως.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προβλεφθεί συγκεκριµένα µέτρα
πριν από την πρώτη εκταµίευση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης
και έχει αναληφθεί η δέσµευση να εφαρµοστούν πρόσθετες περικοπές δαπανών ύψους 325.000.000 ευρώ. Αυτές οι ρυθµίσεις
καθίστανται αναγκαίες για λόγους δηµοσίου συµφέροντος
καθώς από τη νοµοθέτησή τους εξαρτάται η υπογραφή των συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης και εκταµίευσης των αναγκαίων πόρων στην πιο κρίσιµη καµπή της µεγαλύτερης
οικονοµικής κρίσης που αντιµετώπισε ποτέ η χώρα.
Περνάµε στα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Τα άρθρα 1 και 6 αφορούν τις συντάξεις. Μειώνεται από
1/1/2012 κατά 12% το ποσό της κύριας µηνιαίας σύνταξης των
συνταξιούχων του δηµοσίου, των συνταξιούχων της Τράπεζας
της Ελλάδας και των λοιπών φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που υπερβαίνει τα
1300 ευρώ. Η µείωση αυτή αφορά µεσαίες και υψηλές συντάξεις
και όχι τις χαµηλές, εξαιρώντας ταυτόχρονα συνταξιούχους που
φέρουν αναπηρία ή βαρύνονται µε την προστασία ανάπηρου συζύγου ή ανάπηρου τέκνου. Στη χώρα δίνονται περίπου δύο εκατοµµύρια επτακόσιες ενενήντα συντάξεις. Τα µέτρα αυτά
επηρεάζουν περίπου το 13% και η εκτιµώµενη µείωση είναι από
25 έως 40 ευρώ το µήνα.
Το άρθρο 6 αφορά τις µειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.
Μειώνονται οι επικουρικές από 1-1-2012 κατά ποσοστό 10% για
συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 15% για συντάξεις έως
300 ευρώ και κατά ποσοστό 20% για συντάξεις από 300 ευρώ
και πάνω. Τίθενται κι εδώ ασφαλιστικές δικλίδες ως προς το κα-
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τώτατο ύψος της επικουρικής σύνταξης. Και οι µειώσεις αυτές
δεν αφορούν τα επικουρικά ταµεία αυτοαπασχολούµενων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Οι περικοπές αυτές, πρέπει να είµαστε σαφείς και ειλικρινείς,
δεν διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του συστήµατος, δίνεται όµως
η ευκαιρία και η δυνατότητα στο σύστηµα να ανασυνταχθεί. Η
βιωσιµότητα του συστήµατος δεν µπορεί να βασίζεται στη µείωση των συντάξεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη. Ο µόνος τρόπος, λοιπόν, για να σωθεί το σύστηµα το κοινωνικό και το
ασφαλιστικό, είναι να σωθεί η οικονοµία.
Στο άρθρο 2 τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισµός του
οικονοµικού έτους 2012, συνέπεια της απόκλισης των στόχων
λόγω της µεγαλύτερης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας. Υπάρχει ανάγκη επανακαθορισµού των µεγεθών του προϋπολογισµού
του 2012, ώστε να είναι εφικτή η σύγκλιση µε τους στόχους που
έχουν τεθεί µε το αναθεωρηµένο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής που έχει εγκριθεί από τη Βουλή.
Με τις παρεµβάσεις, οι εκτιµήσεις των µεγεθών και οι στόχοι
του προϋπολογισµού για το 2012 διαµορφώνονται ως εξής: Ο
στόχος για το έλλειµµα της κεντρικής κυβέρνησης αναπροσαρµόζεται στο 6,7% του ΑΕΠ από το 5,4% του ΑΕΠ, ο στόχος για
το πρωτογενές έλλειµµα ύψους 488 εκατοµµυρίων ευρώ, έναντι
πρόβλεψης για πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 2,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίστε παρακαλώ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαµορφωθεί στα 7,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ έναντι πρόβλεψης 7,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Στο άρθρο 3 ορίζονται τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του ενιαίου µισθολογίου, τη χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης
και προβλέπεται από 1-1-2012 ότι µειώνεται κατά 10% η αντιµισθία των αιρετών της αυτοδιοίκησης, ενώ περιορίζεται από 1-12013 ο αριθµός των αντιδηµάρχων που δικαιούνται αντιµισθία σε
δήµους µε πληθυσµό µέχρι διακόσιες χιλιάδες κατοίκους.
Στο άρθρο 4 ρυθµίζονται θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων, θέµατα για τη διαδικασία
της διοικητικής επίλυσης διαφοράς µεταξύ του υπόχρεου και του
προϊσταµένου της οικονοµικής εφορίας.
Στο άρθρο 5 ρυθµίζονται τα θέµατα του Υπουργείου Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ουσιαστικά µειώνεται
κατά είκοσι πέντε ο αριθµός των ινστιτούτων και των ερευνητικών
φορέων, τα οποία συγχωνεύονται. Οι προτεινόµενες διατάξεις
αποτελούν την πρώτη φάση συγχώνευσης ινστιτούτων και κυρίως εντός των ορίων των ερευνητικών κέντρων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ώριµες και άµεσα υλοποιήσιµες.
Έχουµε λάβει παρατηρήσεις από το «Δηµόκριτο» και από το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τις οποίες θα παρακαλέσουµε την Κυβέρνηση και την αρµόδια Υπουργό να εξετάσει.
Σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόµενες διατάξεις θα προκύψει εξοικονόµηση δαπάνης 1,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την αναµόρφωση
του προϋπολογισµού, 70 εκατοµµύρια ευρώ από το σχεδιασµό
των εκλογικών δαπανών, 66 εκατοµµύρια ευρώ από τη µείωση
των συντάξεων και των χορηγιών του δηµοσίου, 31 εκατοµµύρια
ευρώ από τους ΟΤΑ, εξοικονόµηση 80 εκατοµµυρίων ευρώ από
τη µείωση του 12% της κύριας σύνταξης των συνταξιούχων, εξοικονόµηση 370 εκατοµµυρίων ευρώ από τη µείωση των επικουρικών συντάξεων και εξοικονόµηση 1,5 εκατοµµύρια ευρώ από τα
κέντρα έρευνας, το οποίο είναι κάτι που και στη συνέχεια θα πρέπει να δούµε, γιατί αιχµή της κοινωνίας και αιχµή της ανάπτυξης
είναι η έρευνα και οι νέοι άνθρωποι, οι επιστήµονες.
Έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες. Στην πρώτη και πολύ σηµαντική τροπολογία γίνεται αναφορά στην ανακεφαλαιοποίηση
του τραπεζικού συστήµατος. Η ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να
γίνει µε όρους διαφάνειας και µε τη µέγιστη δυνατή απόδοση
στο ελληνικό δηµόσιο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να βγει η χώρα
από την κρίση χωρίς ένα υγιές και ένα ισχυρά κεφαλαιοποιηµένο
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τραπεζικό σύστηµα.
Ήδη έχουν δοθεί 5 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη ρύθµιση του
2008 µέσω προνοµιούχων µετοχών και πάνω από 130 δισεκατοµµύρια ευρώ εγγυήσεις προς τις τράπεζες.
Οφείλουµε να διασφαλίσουµε ότι την επόµενη ηµέρα, µε την
εξυγίανση του συστήµατος και µε την πώληση των µετοχών µετά
από ένα εύλογο διάστηµα, το ελληνικό δηµόσιο θα ανακτήσει
όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα από αυτά τα οποία θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Δεν είναι κεντρικός στόχος να κάνουµε τις τράπεζες ΔΕΚΟ, να
ανατρέψουµε την υφιστάµενη αρχιτεκτονική. Πρέπει, όµως, να
υπάρξει έλεγχος και πρέπει να γνωρίζουµε επιπλέον αν ο έλεγχος της «BLACKROCK» πήγε και στις θυγατρικές εταιρείες εκτός
της χώρας και στις offshore εταιρείες των τραπεζών.
Με τις διατάξεις στις τροπολογίες, στο άρθρο 1 ρυθµίζονται
θέµατα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυµάτων. Ορίζονται ρητά τα εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών
ιδρυµάτων που είναι οι κοινές µετοχές και οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
καθορίζονται οι όροι µετατροπής των οµολογιών και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Καθορίζεται το δικαίωµα ψήφου που
ασκεί το ταµείο ως µέτοχος των πιστωτικών ιδρυµάτων στις περιπτώσεις που η ιδιωτική συµµετοχή είναι µεγαλύτερη ενός
ορίου, το οποίο όριο θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργείου
Οικονοµικών και το οποίο µε καµµιά απόφαση δεν µπορεί να είναι
µικρότερο του 10%.
Στην περίπτωση αυτή το ταµείο ασκεί δικαιώµατα ψήφου στη
Γενική Συνέλευση για τα θέµατα που σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία απαιτούν αυξηµένη απαρτία πλειοψηφίας και αφορούν στρατηγικές επιλογές για τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση των όρων του
σχεδίου αναδιάρθρωσης, το ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα
ψήφου χωρίς τους παραπάνω περιορισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στις περιπτώσεις που η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είναι µικρότερη του ορίου που
θα τεθεί µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνεπάγεται και τον περιορισµό των δικαιωµάτων ψήφου του ταµείου, του
οποίου η συµµετοχή µπορεί να διαρκέσει έως και πέντε χρόνια.
Σε αντίθετη περίπτωση η συµµετοχή του ταµείου στις τράπεζες
µπορεί να διαρκέσει µόνο δύο χρόνια µε δυνατότητα ισόποσης
παράτασης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, να ολοκληρώσετε.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ: Με τη δεύτερη τροπολογία, που
έχει κατατεθεί, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έγκριση σχεδίου δέσµευσης και την εµπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία.
Παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Πρωθυπουργό να εκπροσωπεί την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέσµευση για την εµπιστοσύνη ως προς τα
στατιστικά στοιχεία της χώρας, η οποία θα υπογραφεί και από
όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη διαβεβαίωση
αυτή πρέπει να την έχουµε πριν από την εκταµίευση της δόσης
του νέου προγράµµατος.
Θα συνεχίσουµε µετά τη συζήτηση και στη δευτερολογία. Θα
αναφερθούµε στο τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια του προγράµµατος και στο ότι το πρόγραµµα από µόνο του δεν αρκεί να βγάλει την οικονοµία από την κρίση. Αυτό που χρειάζεται είναι
ανάπτυξη και πολιτικές κοινωνικής συνοχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
παρακολουθούν τη συνεδρίασή, αφού ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από Γενικό Λύκειο Κρεµαστής Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Λαφαζάνη, θέλετε να αναπτύξετε επί πενταλέπτου την
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αντισυνταγµατικότητα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν προβληθεί αντιρρήσεις
συνταγµατικότητας και ζητείται να αποφανθεί η Βουλή. Θα εφαρµόσουµε, λοιπόν, την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του Κανονισµού της Βουλής. Έχουν δικαίωµα να µιλήσουν ο λέγων, ο
αντιλέγων, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι αρµόδιοι Υπουργοί, καθένας
για πέντε λεπτά της ώρας
Εποµένως το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άποψή µας -και νοµίζω ότι δεν είναι αυθαίρετη- είναι ότι αυτό
το απαράδεκτο νοµοσχέδιο και επί της διαδικασίας και επί της
ουσίας καταστρατηγεί το Σύνταγµα και µάλιστα κατάφωρα και
απροσχηµάτιστα θα έλεγα. Επί της διαδικασίας, διότι ακολουθείται για άλλη µία φορά η λογική του κατεπείγοντος.
Το κατεπείγον είναι µία εξαιρετική διαδικασία για ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή. Εδώ, όµως, τι βλέπουµε; Ότι το επείγον και το
κατεπείγον έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό ο κανόνας αντί να
είναι η εξαίρεση. Όλα τα κρίσιµα και στρατηγικής σηµασίας θέµατα, θα έλεγα και ιστορικά θέµατα, τα οποία βασανίζουν τον
τόπο αυτήν την περίοδο επιλύονται διά νοµοσχεδίων κατ’ επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία δεν έχει το χρόνο η Βουλή να εξετάσει αναλυτικά, βιάζεται, η προσπάθεια που πρέπει να
καταβάλουν οι Βουλευτές είναι τεράστια και κυρίως δεν είναι δυνατόν να ενηµερωθεί η κοινή γνώµη και ο ελληνικός λαός.
Η κατάχρηση, λοιπόν, του δικαιώµατος του κατεπείγοντος αµφισβητεί την ίδια την ουσία του Κανονισµού της Βουλής, ένα νοµοθέτηµα το οποίο είναι, ως γνωστόν, κατοχυρωµένο µε
ιδιαίτερα βαρύνοντα τρόπο διά του Συντάγµατος.
Πέραν αυτού εδώ δεν έχουµε ένα νοµοθέτηµα. Μας φέρατε
και µας καταθέσατε ένα νοµοσχέδιο αλλά διά τροπολογιών.
Έχουµε δύο απαράδεκτες τροπολογίες: Η µία αφορά την ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η άλλη αφορά την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στην ουσία το ένα νοµοσχέδιο γίνεται τρία νοµοσχέδια. Έχουµε τρία νοµοσχέδια στη συσκευασία του ενός διά δύο τροπολογιών, οι οποίες µέσα στο
τριήµερο εµφανίστηκαν και οι οποίες είναι απόλυτα κρίσιµες και
αυτές. Ιδιαίτερα τα θέµατα που αφορούν την Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία, που ξέρετε πόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον τόπο, αλλά
και τα θέµατα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπου µιλάµε για ποσά 50 δισεκατοµµύρια, έπρεπε να συζητηθούν χωριστά, αναλυτικά, προκειµένου να έχουµε τη δυνατότητα να
καταθέσουµε τις απόψεις µας, όπου δεν µπορούµε τώρα όταν ο
χρόνος τρέχει και µιλάµε για λίγα λεπτά.
Επίσης, ο προϋπολογισµός αναθεωρείται, τροποποιείται πλήρως διά του νοµοσχεδίου. Όπως ξέρετε, ο προϋπολογισµός είναι
το κορυφαίο νοµοθέτηµα. Στον προϋπολογισµό αφιερώνει η
Βουλή µία εβδοµάδα για να τον συζητήσει και να τον ψηφίσει κι
εδώ ερχόµαστε µε τη µορφή του κατεπείγοντος να ακυρώσουµε
στην ουσία αυτές τις διαδικασίες, τον ίδιο τον Κανονισµό και το
ίδιο το Σύνταγµα πηγαίνοντας µε κατεπείγουσα µορφή να αλλάξουµε άρδην και συνολικά όλον τον προϋπολογισµό και µάλιστα
χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση της µέχρι τώρα πορείας και κατάθεση απολογισµού, όπως προβλέπει ο νόµος. Διότι εφόσον
τροποποιείτε τον προϋπολογισµό, θα έπρεπε να συνοδευτεί µε
κατάθεση του µέχρι τώρα απολογισµού.
Τέλος -και ίσως το κυριότερο- θα έλεγα ότι αυτό το νοµοσχέδιο παραβιάζει ωµά και απροσχηµάτιστα το άρθρο 73 παράγραφο 1 του Συντάγµατος όσον αφορά τις συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Τι λέει το άρθρο 73 παράγραφος 1; Λέει: «Νοµοσχέδια που
αναφέρονται οπωσδήποτε στην απονοµή σύνταξης και στις προϋποθέσεις της, υποβάλλονται µόνο από τον Υπουργό Οικονοµικών ύστερα από γνωµοδότηση του Ελεγκτικού Συνέδριου. Αν
πρόκειται για συντάξεις που επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων
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δηµοσίου δικαίου, υποβάλλονται από τον αρµόδιο Υπουργό και
τον Υπουργό Οικονοµικών. Τα νοµοσχέδια για συντάξεις πρέπει
να είναι ειδικά» -αυτή είναι η ρητή αναφορά του Συντάγµατος«Δεν επιτρέπεται µε ποινή την ακυρότητα να αναγράφονται διατάξεις για συντάξεις σε νόµους, που αποσκοπούν στη ρύθµιση
άλλων θεµάτων».
Εδώ έχουµε ρητή παραβίαση του Συντάγµατος. Εδώ στο νοµοσχέδιο που µας έχετε καταθέσει, όχι απλώς αναγράφονται
διατάξεις που αφορούν σειρά από άλλα θέµατα, αλλά οι συντάξεις αποτελούν τα δύο µόνο άρθρα, ενώ όλα τα υπόλοιπα αφορούν µια σειρά από άλλα άσχετα θέµατα.
Ρυθµίζονται θέµατα γενικής γραµµατείας φορολογίας, συγχωνεύσεων ερευνητικών κέντρων, τροποποίησης προϋπολογισµού,
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ποια σχέση έχει, λοιπόν, το άρθρο
του Συντάγµατος µε τις δικές σας πρακτικές;
Γι’ αυτό, άλλωστε, βλέπουµε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο –µια
ισχυρή µειοψηφία του Ελεγκτικού Συνεδρίου- αµφισβήτησε τη
συνταγµατικότητα του σχετικού νοµοσχεδίου, ακριβώς επικαλούµενη το άρθρο 73, παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Διαφώνησαν –διαβάζουµε- µια σειρά σύµβουλοι. Νοµίζω ότι είναι
πρωτοφανής σε έκταση ο αριθµός τους, δεν θέλω να αναφερθώ
στα ονόµατά τους, δεν έχει καµµία σηµασία αυτήν την ώρα, η
ουσία µετράει.
Η επίκληση της πλειοψηφίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για
να δηλώσει τη συµβατότητα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου µε
το Σύνταγµα, είναι ότι οι διατάξεις περί συνταξιοδότησης περιέχονται σε ειδικό κεφάλαιο. Το Σύνταγµα, όµως, δεν λέει να περιέχονται σε ειδικό κεφάλαιο οι διατάξεις περί συνταξιοδότησης.
Λέει να περιέχονται σε ειδικό νόµο και να µην υπάρχουν και άλλα
συναφή ή µη συναφή θέµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο. Αυτό, όµως, δεν το καλύπτετε. Και εδώ υπάρχει θέµα
ακυρότητας πλέον, όπως ρητά αναγράφει το Σύνταγµα επ’
αυτού του θέµατος. Προφανώς ο συνταγµατικός νοµοθέτης
έθεσε έτσι το θέµα µε τις συντάξεις, για να κατοχυρώσει τη βαρύτητα και την ουσιαστικότητα της συζήτησης για συνταξιοδοτικά θέµατα και να µην την εµπλέκει µε άλλα πράγµατα, τα οποία,
όπως καταλαβαίνετε, υποβαθµίζουν το θέµα στη συζήτηση και
στην απόφαση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη. Μιλάτε ήδη επτάµισι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία ειδική αναφορά εδώ στη σύµβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κ. Δέσποινα Κωνσταντάρα-Καββαδία, η οποία εξέφρασε την ακόλουθη γνώµη και παρακαλώ
όλους τους Βουλευτές να την προσέξουν και να την προσµετρήσουν στις τελικές τους αποφάσεις. Τι λέει, λοιπόν, η κ. Κωνσταντάρα-Καββαδία; Λέει ότι «οι κρινόµενες διατάξεις µε τις οποίες
µειώνονται ήδη για τέταρτη φορά από το έτος 2010 οριζοντίως
οι συντάξεις του δηµοσίου, ιδίως χωρίς προσδιορισµό χρονικού
ορίζοντα και χωρίς συνεκτίµηση των αιφνίδιων οικονοµικών επιβαρύνσεων που επεβλήθησαν, παραδείγµατος χάριν, οι πολλαπλές φορολογίες κ.λπ., δεν πλήττουν απλώς τις αρχές του
κοινωνικού κράτους, όπως απορρέουν από το Σύνταγµα, αλλά
κατατείνουν στην κατάλυσή τους, αφού οδηγούν σε τέτοια επιδείνωση την οικονοµική κατάσταση των συνταξιούχων, ώστε να
κινδυνεύει ακόµα και η από το Σύνταγµα προστατευόµενη ανθρώπινη αξιοπρέπεια».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελειώνετε, παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι όλο αυτό το νοµοσχέδιο και επί
της διαδικασίας και επί της ουσίας µε πολύ έγκυρο και ουσιαστικό τρόπο οφείλουµε να το κρίνουµε ως αντισυνταγµατικό και,
εποµένως, κατόπιν αυτού, η Κυβέρνηση οφείλει να το πάρει πίσω
αµέσως ή να φέρει κάτι το διαφορετικό, το οποίο τουλάχιστον
από άποψη διαδικασίας και ουσίας να έχει σχετική συµβατότητα
µε τις συνταγµατικές διατάξεις.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας ως αντιλέγων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το
θέµα του κατεπείγοντος νοµίζω ότι αυτό έχει λυθεί και στην επιτροπή. Αναρωτιέµαι αν υπάρχει κανείς άνθρωπος στην Ελλάδα
που να µην καταλαβαίνει την αίσθηση του κατεπείγοντος, τη
στιγµή που βρισκόµαστε σήµερα.
Φαντάζοµαι ότι είδαµε όλοι τι έγινε την περασµένη βδοµάδα
µε τις διαδικασίες του Eurogroup, είδαµε όλοι τι έγινε στη γερµανική Βουλή και φαντάζοµαι ανάλογα θα έχουµε και στα άλλα
κοινοβούλια, κυρίως δε της Ολλανδίας και της Φινλανδίας. Φαντάζοµαι ότι είδαµε το βαθµό των διαφωνιών που υπάρχουν. Όλοι
έχουµε καταλάβει και σε ποια φάση βρίσκεται η χώρα.
Αν ο κ. Λαφαζάνης, λοιπόν, αρνείται ή ο οιοσδήποτε άλλος να
συνειδητοποιήσει το κατεπείγον της διαδικασίας, προκειµένου η
χώρα να τηρήσει βασικές υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε, για
να µπορέσει να ανακουφιστεί, να ορθοποδήσει, να βάλει τις βάσεις για την ανόρθωσή της και την παραπέρα αναπτυξιακή της
πορεία, λυπούµαι πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτονόητο. Νοµίζω ότι
έχουµε κουραστεί σ’ αυτήν την Αίθουσα να συζητάµε για το αυτονόητο σε σχέση µε ορισµένες κατεπείγουσες διαδικασίες.
Πάµε, όµως και στα υπόλοιπα ζητήµατα. Κατ’ αρχάς, το θέµα
µε τις συντάξεις το έχουµε λύσει σε περασµένο νοµοσχέδιο.
Υπάρχει και απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία ο
ίδιος ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε. Όµως, θέλω να θυµίσω ότι σε
προηγούµενη φάση –αν θυµάµαι καλά, πριν από µερικούς µήνεςέγινε ξανά ακριβώς η ίδια κουβέντα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Και τότε εκτίµησε η Βουλή ότι από τη στιγµή που στο σχέδιο
νόµου υπάρχει ειδικό κεφάλαιο το οποίο αφορά τις συντάξεις
του δηµοσίου, αυτό δίδει τη δυνατότητα να υπάρξουν και άλλες
διατάξεις σε άλλα κεφάλαια τα οποία ο νοµοθέτης θέτει. Το
έχουµε συζητήσει, το έχουµε ξανασυζητήσει, έχουµε αποφασίσει.
Σήµερα, επανέρχεται ο κύριος συνάδελφος. Κακώς επανέρχεται. Το θέµα έχει λυθεί και έχει συµφωνήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Όµως και η ίδια η Βουλή έχει ψηφίσει ήδη σχετική
διαδικασία σε άλλο συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο που αφορούσε
το δηµόσιο.
Τρίτον, είµαι σίγουρος ότι ο κ. Λαφαζάνης, ακριβώς επειδή
είναι επιµελέστατος, όπως προσέξαµε ήδη και προς τιµήν του,
ξέρει την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής στη
σελίδα 3, η οποία λέει ότι σε κάθε περίπτωση οιαδήποτε µείωση
της παρεχόµενης προστασίας, πρέπει αφ’ ενός να τηρεί τις
αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, αφ’ ετέρου να δικαιολογείται από το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον –δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία- ή από αδήριτη οικονοµική αναγκαιότητα
που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αναφέρει, µάλιστα, τις περιπτώσεις στις οποίες τέτοια ζητήµατα µπορεί να τεθούν, ουσιαστικά συµφωνώντας µε την
πράξη της εκτελεστικής εξουσίας του Υπουργείου που µας φέρνει το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου.
Για όλους αυτούς τους λόγους και για λόγους τήρησης των
διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται, αλλά πάνω απ’ όλα µε σεβασµό στη φάση που περνά η χώρα και στην ανάγκη να είµαστε
εµείς πρώτοι συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχουµε αναλάβει,
ώστε να µπορέσουµε να ορθοποδήσουµε, να σταθεροποιήσουµε
τη χώρα και να βάλουµε τις βάσεις για την ανακούφιση του δηµόσιου χρέους µέσα από τη διαδικασία του PSI και την παραπέρα ανόρθωσή της, νοµίζω ότι η αίσθηση και το θέµα του
κατεπείγοντος απαντιέται από µόνο του.
Γι’ αυτόν το λόγο απορρίπτουµε την αίτηση αντισυνταγµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Παφίλης εκ µέρους
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και αυτή η περίοδος
προσφέρεται στους εργαζόµενους να βγάλουν ορισµένα συµπεράσµατα για την Αστική Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και την τεράστια υποκρισία, ακόµα και σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις
διαδικασίες που έχουν σχέση µε τον Κανονισµό της Βουλής, µε
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το Σύνταγµα και µε την ερµηνεία του ίδιου του Συντάγµατος, η
οποία βέβαια είναι «λάστιχο». Και κρίνεται πολιτικά. Άλλωστε, ο
κύριος Υπουργός έχει πει ανοικτά ότι αυτό που προέχει αυτή τη
στιγµή είναι η πολιτική απόφαση και έτσι θα ερµηνεύσουµε και
όλα τα άρθρα του Συντάγµατος που είναι διατυπωµένα έτσι που
να βολεύουν κάθε φορά την κυβερνητική εξουσία.
Όσον αφορά το θέµα του κατεπείγοντος, να σταµατήσετε τουλάχιστον να κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό! Όλα κατεπείγοντα
είναι! Για ποιον είναι κατεπείγοντα; Για τους εργαζόµενους; Είναι
κατεπείγον να τους τσεκουρώσετε τώρα κι άλλο µε τις συντάξεις! Είναι κατεπείγον να καταργήσετε τις συλλογικές συµβάσεις! Για ποιους είναι κατεπείγον; Είναι κατεπείγον για τα
συµφέροντα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Και
όλος αυτός ο συνεχής εκβιασµός και η απειλή απέναντι στους
εργαζόµενους, δηλαδή τι θα κάνει ο κ. Γιούνκερ, τι θα πουν οι
«εταίροι» µας –εντός εισαγωγικών η λέξη- να ξέρετε ότι θα σας
γυρίσει µπούµερανγκ και πάρα πολύ σύντοµα!
Εµείς, λοιπόν, κατ’ αρχάς θεωρούµε ότι αυτές οι διαδικασίες
είναι απαράδεκτες και έχουµε τοποθετηθεί επανειληµµένα. Δεν
έχει και νόηµα, άλλωστε. Εδώ µιλάµε σε ώτα µη ακουόντων. Δεν
υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα από την πλευρά του κυβερνητικού συνασπισµού!
Και σε ό,τι αφορά το θέµα της αντισυνταγµατικότητας, έχουµε
τοποθετηθεί επανειληµµένα και, µάλιστα, πολιτικά, για το αν είναι
συνταγµατικό ή αντισυνταγµατικό και το σηµερινό νοµοσχέδιο
και όλα τα προηγούµενα.
Υποστηρίζουµε, λοιπόν, αυτήν την αίτηση, αν και λέµε ότι είναι
µαταιότης! Ο ίδιος ο λαός πρέπει να τα καταργήσει στην πράξη
µε την πάλη του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης έχει το λόγο εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ που φθάσαµε µε ευθύνη και της Αριστεράς, δεν υπάρχει αβλαβής διέλευση. Είµαστε υποχρεωµένοι
να πιούµε το πικρό χάπι µίας λανθασµένης συνταγής. Το ένα
µέρος της ευηµερίας που αφαιρείται µπορεί να ανακτηθεί µόνο
µέσα στην Ευρωζώνη. Κάθε άλλη εναλλακτική λύση απειλεί και
το άλλο.
Ως εκ τούτου, για µας το θέµα είναι πολιτικό και όχι νοµικό.
Άλλωστε και η Διεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής
δεν έχει θέσει θέµα συνταγµατικότητας.
Για µας, σε περιπτώσεις όπως αυτές, κρίσιµες και επώδυνες
για τη χώρα, δεν υπάρχει «άρθρο 99». Συνεπώς δεν τίθεται θέµα
αντισυνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος
έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς οι αναλογιστικές µελέτες είναι έτοιµες. Έχουν γίνει όλες εκείνες οι προετοιµασίες µίας συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης. Και, βέβαια,
αυτά προκύπτουν από τη λογική µη βιωσιµότητας των ταµείων,
τα οποία έχουν χάσει τα χρήµατά τους από παραγεγραµµένη
απιστία προηγούµενων Υπουργών, οι οποίοι κατασπατάλησαν το
δηµόσιο χρήµα και την εισφορά του εργαζόµενου στο Χρηµατιστήριο, στις άτοκες καταθέσεις στις τράπεζες και στα δοµηµένα
οµόλογα. Ως εκ τούτου, θεωρείται από τους νοµοθετούντες και
εισηγούµενους αυτόν το νόµο άνευ σηµασίας, γιατί εν ονόµατι
της κοινής ωφελείας, εν ονόµατι της διάσωσης των τραπεζών,
µπορεί να θυσιαστεί ο ελληνικός λαός.
Έτσι, λοιπόν, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αν το Σύνταγµα
ορίζει ειδικό νόµο, διότι κατά παρέκκλιση και λόγω ανωτέρας
βίας και υπεράσπισης της κοινής ωφελείας, το παραβιάζουν. Η
ισχυρή, όµως, µειοψηφία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αιτιολογεί –
και πρέπει να πούµε το επιµύθιο- ότι χάνεται και η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια µ’ αυτό που νοµοθετούµε. Κατά συνέπεια ακυρώνει
την ίδια την υπόσταση του νοµοσχεδίου, το οποίο θα έπρεπε να
είναι ξεχωριστό και δίχως άλλες διατάξεις.
Το παιχνίδι που γίνεται σ’ αυτήν την Αίθουσα να έρχονται
άλλες διατάξεις και να προστίθενται στις συγκεκριµένες διατάξεις, σαφώς δεν τους ενδιαφέρει. Θα έπρεπε να είναι χωριστά
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νοµοσχέδια. Δεν το έπραξαν. Επ’ αυτού –για τους τύπους αναφερόµαστε- υπάρχει αντισυνταγµατικότητα. Στην ουσία, καταλύεται το Σύνταγµα σε σχέση µε την υπεράσπιση της ίδιας της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου, το οποίο καλείται να υπερασπιστεί.
Έτσι, λοιπόν, ως προς τη νοµολογία, όπως περιγράφεται από
τις διάφορες εισηγήσεις, ότι δηλαδή τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας δήθεν, αλλά εξαιρείται κάτω από τις
ειδικές συνθήκες, εκεί τα έχουν καταφέρει. Και εκεί, βεβαίως,
όλοι λένε «ναι, να πληρώνουν πάντα οι έχοντες και κατέχοντες».
Σ’ αυτήν την περίπτωση, όµως, έχουµε να κάνουµε µε µία κατάφωρη ληστεία. Αναφέροµαι, βέβαια, στις επικουρικές όπου κάποιοι έχουν βάλει όλα τα χρήµατα από την τσέπη τους και δεν
τα παίρνουν πίσω.
Είναι ξεκάθαρο το ζήτηµα ότι δεν τηρείται το Σύνταγµα σ’
αυτές τις συγκεκριµένες διατάξεις και οι αιτήσεις ακυρότητας
θα είναι ισχυρές και από τους συνδικαλιστικούς φορείς και από
τους εργαζόµενους, οι οποίοι θίγονται από το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα που έρχεται εδώ πρώτα-πρώτα εν συνόλω και όχι ως
χωριστό νοµοσχέδιο, όπως επιχειρηµατολόγησαν και άλλοι συνάδελφοι και, δεύτερον, µε περιεχόµενο το οποίο αντιβαίνει στον
τελικό σκοπό. Δεν µπορεί να σωθεί το έθνος µας, το κράτος µας,
εάν δεν σωθεί ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός εξαθλιωθεί,
αυτός ο στόχος που επικαλούνται δεν υφίσταται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρ’ ότι ο κ. Λαφαζάνης έχει ισχυρή λενινιστική παιδεία –εξ ου και η αγάπη του
για τη λέξη «ISKRA»- εν τούτοις ο κ. Παφίλης είναι αυτός ο
οποίος ήταν πιο κοντά στη µαρξιστική αντίληψη για το Σύνταγµα
σ’ αυτά που είπε. Είµαι βέβαιος ότι θυµάται πολύ καλά δύο µνηµειώδη κείµενα του Μαρξ για το Σύνταγµα και τη λειτουργία του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: «Πασουκάνις» να διαβάσετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ένα είναι κεφάλαιο της «18ης
Μπριµέρ του Λουδοβίκου του Βοναπάρτη» και ένα άλλο είναι κεφάλαιο από το έργο του «Ο Εµφύλιος Πόλεµος στη Γαλλία».
Έρχοµαι τώρα στα τυπικά θέµατα που έθεσε ο κ. Λαφαζάνης.
Πρώτον, το κατεπείγον το εξαντλήσαµε στην επιτροπή. Επιπλέον, όµως, των όσων είπαµε στην επιτροπή θέλω να επαναλάβω και στην Ολοµέλεια κάτι που είχα πει εξαρχής στη
συζήτηση για το νέο πρόγραµµα. Το νέο πρόγραµµα έχει συζητηθεί επί µακρόν, έχει ψηφιστεί µε ισχυρή ψηφοφορία περίπου
δύο τρίτων και τώρα, η Ολοµέλεια της Βουλής µε το νοµοσχέδιο
αυτό και µε το αυριανό µετατρέπει σε νοµοθετικό λόγο το ήδη
ψηφισµένο νέο πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
Δεν περιλαµβάνεται τίποτα στο νοµοσχέδιο αυτό που να µην έχει
ήδη ψηφιστεί µε πολύ ισχυρή πλειοψηφία από τη Βουλή.
Στην πραγµατικότητα, για λόγους συστηµατικούς, για λόγους
ενότητας της νοµοθετικής ύλης, η Βουλή σήµερα ξαναψηφίζει,
διατυπωµένα µε ένα πιο συστηµατικό και αρθρωµένο νοµοτεχνικά τρόπο, αυτά που ήδη έχει ψηφίσει. Δεν τίθενται νέα ζητήµατα. Το κατεπείγον εξαρτάται από το απλό γεγονός ότι
βρίσκεται σε εξέλιξη µία γιγαντιαία, µοναδική στα χρονικά, διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων, δηλαδή, δραστικής µείωσης και
αναδιάρθρωσης του ελληνικού δηµοσίου χρέους, η οποία θα
ολοκληρωθεί στις 9 Μαρτίου, σε λίγες µέρες, από πλευράς προσφορών και στις 12 Μαρτίου από πλευράς απάντησης του ελληνικού δηµοσίου και πρέπει µεθαύριο, 1η Μαρτίου, το Eurogroup
να επιβεβαιώσει ότι έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι νοµοθετικές
ενέργειες που έχει αναλάβει να πραγµατοποιήσει η χώρα µας.
Όταν µεγάλοι κυβερνητικοί συνασπισµοί, όπως ο γερµανικός
κυβερνητικός συνασπισµός, δοκιµάζονται πάνω στο πρόγραµµα
βοήθειας προς την Ελλάδα, θα έλεγα ότι είναι πραγµατικά αντιφατικό και οξύµωρο η ελληνική Βουλή να διστάζει να ψηφίσει
αυτά τα νοµοθετήµατα που αποτελούν προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση ενός προγράµµατος πολιτικά αποφασισµένου από
τη Βουλή των Ελλήνων.
Οι δε τροπολογίες, στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Λαφαζάνης,
είναι τροπολογίες στις οποίες έχω κατά κόρον αναφερθεί στην
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επιτροπή, έχω προειδοποιήσει την επιτροπή, έχω µιλήσει στην
Ολοµέλεια στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής
πριν από λίγες µέρες, προειδοποιώντας για την κατάθεση της
τροπολογίας για τα στατιστικά στοιχεία. Στη δε τροπολογία περί
τραπεζών δεν υπάρχει τίποτα που να µην είναι ήδη αντικείµενο
του προγράµµατος, εγκεκριµένο και ψηφισµένο από τη Βουλή.
Μόνο τεχνικές λεπτοµέρειες για τον κώδικα δεοντολογίας του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα µπορούσαν να
αποτελούν αντικείµενο υπουργικής απόφασης, αλλά για λόγους
κύρους και ταχύτητας, τις ψηφίζει η Βουλή για να µπορούµε να
πούµε ότι έχουµε αλλάξει τον τρόπο διοίκησης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο συµπληρωµατικός προϋπολογισµός, ξέρετε, θα µπορούσε
και να µην εισαχθεί στη Βουλή, διότι ο Υπουργός Οικονοµικών
έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί µε αποφάσεις του τον Κανονισµό, κάτι που γίνεται κατά κόρον αλλά είπαµε για πρώτη φορά
στα χρονικά η Βουλή να ψηφίσει για το 2012 προϋπολογισµό της
γενικής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το 2012 είναι το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχει
ψηφισµένος, πινακοποιηµένος προϋπολογισµός της γενικής κυβέρνησης και ο προϋπολογισµός αυτός είναι ειλικρινής.
Άρα σεβασµό στο Κοινοβούλιο υποδηλώνει η ψήφιση της σχετικής διάταξης του σχετικού άρθρου του νοµοσχεδίου, το οποίο
κάλλιστα θα µπορούσε να είναι αντικείµενο µιας υπουργικής
απόφασης ή ούτε καν µιας υπουργικής απόφασης, αλλά µιας
ενηµερωτικής εγκυκλίου για το πώς διαµορφώνονται οι αριθµοί
µετά από πολλές επιµέρους αποφάσεις περικοπής ή αναδιανοµής κονδυλίων στους επιµέρους κωδικούς, κάτι που γίνεται κατά
κόρον, πολλές φορές τη µέρα, το τελευταίο τρίµηνο του έτους.
Έρχοµαι τώρα στην ιστορία των συντάξεων. Μα, είναι δράµα
να αναγκάζεται η Βουλή να περικόψει συντάξεις, ιδίως σχετικά
µικρές ή χαµηλές ή µεσαίες συντάξεις. Είναι δράµα να κόβεις
ακόµη και υψηλές συντάξεις, όταν αυτές αντιστοιχούν σε καταβολές, σε εισφορές του εργαζοµένου, είτε αυτός είναι εργαζόµενος στον ιδιωτικό τοµέα είτε είναι δηµόσιος υπάλληλος είτε
είναι συνταξιούχος του δηµοσίου.
Γιατί η πολιτεία, η Βουλή βρίσκεται στην ανάγκη αυτή; Διότι
ακόµη και φέτος ο προϋπολογισµός µας είναι ελλειµµατικός,
διότι έχουµε δηµοσιονοµικό έλλειµµα, διότι προσθέτουµε χρέος
στο χρέος. Και διότι, αν δεν ανατρέψουµε την κατάσταση αυτή
και αν δεν αρχίσουµε να έχουµε πλεονασµατική πρωτογενή διαχείριση - ελπίζω από του χρόνου- παρ’ ότι θα έχουµε και πάλι δηµοσιονοµικό έλλειµµα του χρόνου - θα έχουµε πρωτογενές
πλεόνασµα µικρό, αλλά δηµοσιονοµικό έλλειµµα - αν δεν το πετύχουµε αυτό, θα οδηγηθούµε στην απόλυτη καταστροφή, σε
αδυναµία καταβολής µισθών και συντάξεων ή σε δραµατική περικοπή µεγάλων ποσοστών των µισθών και των συντάξεων.
Συµφωνώ µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον εισηγητή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλη που είπε ότι µόνο µέσα
στην Ευρωζώνη µπορούµε να αναπληρώσουµε τις απώλειες.
Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος προτείνει ένα δρόµο εκτός Ευρωζώνης, εκτός ευρώ, προτείνει ένα δρόµο καταστροφής. Θα αποδεκατιστούν οι αδύναµοι, οι «µεσαίοι», η µεσαία τάξη.
Και όλα αυτά διανθίζονται, ενώ πρόκειται για µία σύγκρουση
φιλοσοφιών και ο λαός πρέπει να καταλάβει τι προτείνει η Αριστερά, τι προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα, τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι προτείνει η Δηµοκρατική Αριστερά του κ. Κουβέλη. Την
έξοδο από το ευρώ µε ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς πτώσης του εισοδήµατος, απαξίωσης των περιουσιών, κινδύνου για
το επίπεδο ζωής.
Ενώ, λοιπόν, υπάρχει µια σύγκρουση πολιτική και θεµελιώδης,
αυτή διανθίζεται µε συνταγµατικά επιχειρήµατα. Μάλιστα, ο κ.
Λαφαζάνης µπαίνει στο παρακινδυνευµένο πεδίο της νοµολογίας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. Λαφαζάνης παραπλάνησε –προφανώς άθελά του- τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, διότι η µειοψηφία των έξι συµβούλων
από τους είκοσι εννέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου είπε ότι εφόσον
πρόκειται περί περικοπής και όχι απονοµής συντάξεων, δεν πρέπει να γνωµοδοτήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο και ότι µπορεί να
κάνει η Βουλή ό,τι θέλει. Αυτό είπαν οι έξι σύµβουλοι και όχι ότι
είναι αντισυνταγµατική η ρύθµιση, αλλά ότι δεν χρειάζεται να
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αποφανθούν οι ίδιοι, διότι οι ίδιοι αποφαίνονται µόνο περί απονοµής και όχι περί περικοπής. Αυτό είπαν.
Είκοσι οκτώ, όµως, στους είκοσι εννέα συµβούλους της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου λένε ότι η ρύθµιση είναι σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου. Και µία σύµβουλος στους είκοσι εννέα είπε ότι προσβάλλει το κοινωνικό κράτος. Μία στους είκοσι εννέα! Και το είπε
αυτό, διατυπώνοντας µία άποψη η οποία είναι άποψη πολιτική και
όχι νοµική. Είναι µια εκτίµηση η οποία δεν προκύπτει από κανένα
στοιχείο της νοµολογίας του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για µια αυθαίρετη τοποθέτηση, η οποία αντιβαίνει στην
πάγια νοµολογία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που απηχεί το κοινό µέτρο του ευρωπαϊκού
νοµικού πολιτισµού. Αν θέλετε να µιλήσουµε στο πεδίο της νοµικής επιστήµης και των δικανικών συλλογισµών, πώς είναι δυνατόν
η Βουλή να ακολουθήσει µία γνώµη στις είκοσι εννέα και όχι τις
είκοσι οκτώ στις είκοσι εννέα και την πάγια νοµολογία;
Όµως, αφήστε το αυτό. Δεν συµφέρει το πεδίο. Πάµε στο
πεδίο της ουσίας. Το πεδίο της ουσίας είναι αυτό το τραγικό,
απλό, πρακτικό δίληµµα. Μη δίνετε µία µάχη τακτικού χαρακτήρα. Μην προχωράτε σε κοινοβουλευτικό τακτικισµό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Εκ της άλλης πλευράς τώρα παλινδροµεί και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Υπάρχει µια συνάντηση αυτών των απόψεων. Αυτά συµβαίνουν σε διάφορες
ιστορικές περιόδους κρίσης. Τι να κάνουµε; Τα έχουµε διδαχθεί
αυτά πολλές φορές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μαζί ήσασταν στην κυβέρνηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ναι. Εµείς ήµασταν στην κυβέρνηση και είµαστε στην κυβέρνηση. Εµείς ξέρουµε τι κάνουµε.
Έχουµε σταθερή γραµµή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αλλού αυτά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θέλετε τώρα τη σύµπλευση.
Έτσι; Δεν σας αρέσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αλλού αυτά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα, εξ αντικειµένου υπάρχουν
αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όχι και έτσι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Εξ αντικειµένου. Και σε άλλες περιόδους της ιστορίας έχουν εµφανιστεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Βεβαίως!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μελετήστε το γερµανικό µεσοπόλεµο στη Βαϊµάρη, για να δείτε πώς έγινε ακριβώς. Ποιο κόµµα
πρότεινε τι πριν την άνοδο στην εξουσία του Χίτλερ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιος έδωσε την εξουσία στον Χίτλερ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Η Σοσιαλδηµοκρατία στήριξε τον Χίτλερ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Αφήστε τη Σοσιαλδηµοκρατία. Δεν
έφταιγε η Σοσιαλδηµοκρατία για τη Βαϊµάρη! Άλλοι!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Τι να ακούσουµε; Είναι ανιστόρητο
αυτό που λέτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Είναι ανιστόρητο; Διαβάστε την
ιστορία! Διαβάστε προσεκτικά την ιστορία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Πιο πολύ από εσάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, µην
κάνετε άλλες διακοπές περί ιστορικών θεµάτων. Μιλήστε µόνο
επί της συνταγµατικότητας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Εσείς διαβάζετε µε το ταξικό σας κριτήριο!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Ακούστε µε! Φιλικά τα λέµε εδώ,
όπως ξέρετε, διότι σας παρακολουθώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κάνετε κατάχρηση του βήµατος και της
ανισοτιµίας..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε. Αφήστε τον κύριο Αντιπρόεδρο να ολοκληρώσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δηµοκρατική Αριστερά του κ. Κουβέλη και σε αυτήν τη φάση της παλινδρόµησης ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, τι προτείνετε στον
ελληνικό λαό; Την έξοδο από το ευρώ, την έξοδο από την Ευρωζώνη, την επιστροφή στο εθνικό νόµισµα, στη δραχµή, τη δραστική µείωση κατά 60%, 70% µισθών και συντάξεων, την
καταστροφή της εθνικής οικονοµίας, το αδιέξοδο. Δεν έχετε να
προτείνετε τίποτα άλλο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές καταθέσαµε …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Τι θα γίνει στις 20 Μαρτίου; Πώς
θα πληρωθούν, όχι τα τοκοχρεολύσια, αλλά οι µισθοί και οι συντάξεις; Τα ερωτήµατα είναι απλά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μην εξανίσταστε.
Με αυτούς τους λόγους και γι’ αυτούς τους λόγους δεν είναι
µόνο η ένσταση αντισυνταγµατικότητας που πρέπει να απορριφθεί, αλλά πρέπει να απορριφθεί η ανεύθυνη αντιλαϊκή και καταστροφική πολιτική που προτείνετε στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής για την αντισυνταγµατικότητα
του νοµοσχεδίου.
Οι αποδεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας, δηλαδή
ότι το νοµοσχέδιο δεν είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα, παρακαλώ
να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι)
Προφανώς ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Συνεπώς η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος
Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
πατρίδα µας βρίσκεται στην κρισιµότερη καµπή της µεταπολιτευτικής της ιστορίας και ζει τις πιο δραµατικές στιγµές από τις
οποίες θα κριθεί η πορεία της στο µέλλον.
Η χώρα µας ζει σε έναν ασφυκτικό κλοιό και η επιβίωσή της
εξαρτάται από τις αποφάσεις που καλούµαστε να λάβουµε. Αποφάσεις που υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλες περιστάσεις κανείς από εµάς δεν θα ήθελε να εγκρίνει.
Η αλήθεια είναι ότι λάβαµε σκληρές αποφάσεις και επώδυνες
για τους Έλληνες πολίτες, παραµερίζοντας και µη υπολογίζοντας πολιτικό και προσωπικό κόστος, ιδεολογικές θέσεις και προσωπικές απόψεις.
Δεν υπολογίσαµε το πολιτικό κόστος, αλλά προτάξαµε το ένα
και µοναδικό: τη σωτηρία της πατρίδας. Βάλαµε την πατρίδα, βάλαµε το έθνος, τους Έλληνες πολίτες πάνω από κοµµατικά
οφέλη και προσωπικές ενστάσεις.
Αναµφίβολα η απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου υπήρξε σηµαντική, καθώς η χώρα µας κέρδισε σηµαντικά πολύτιµο χρόνο
και αποµακρύνθηκε από τον ορατό κίνδυνο µιας άτακτης χρεοκοπίας. Κερδίσαµε χρόνο και περιθώρια για να αλλάξουµε τη
λάθος πορεία της πατρίδας, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθούσε και να βρούµε το δρόµο της ανάπτυξης και της εθνικής ανάτασης.
Με την απόφαση αυτή και µε τη γενναία στάση που επέδειξε
η Νέα Δηµοκρατία διασφαλίστηκε η ευρωπαϊκή προοπτική της
Ελλάδας και δόθηκε η δυνατότητα, έτσι ώστε το χρέος να γίνει
βιώσιµο και βέβαια να οδηγηθούµε γρήγορα σε εκλογές, που
τόσο ανάγκη έχει η ελληνική κοινωνία.
Οι αποφάσεις που έλαβε το ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν αποφάσεις-ορόσηµο για τη χώρα, που απεµπόλησαν τον κίνδυνο της
ολικής κατάρρευσης και διασφάλισαν την ευρωπαϊκή πορεία της
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χώρας.
Η πρόσφατη επίσης απόφαση του Eurogroup υπήρξε εξίσου
σηµαντική και θετική, καθώς µπαίνει ένα τέλος στην αβεβαιότητα
και την ανασφάλεια. Η σπουδαιότητα της απόφασης αυτής –της
απόφασης του Eurogroup- και τα οφέλη που αποκτά η χώρα µας
είναι σηµαντικά. Σε πρώτο επίπεδο παρέχεται σταθερότητα και
ασφάλεια στο τραπεζικό µας σύστηµα, στοιχεία σηµαντικότατα,
προκειµένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των τραπεζών και να
υπάρξει ένα ασφαλές, υγιές οικονοµικό περιβάλλον.
Δευτερευόντως, η χώρα µας κερδίζει ανεπιφύλακτα πολύτιµο
χρόνο από τον οποίον µπορεί να προκύψουν πολύτιµα οφέλη.
Τώρα είναι η ώρα των µεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Η εφαρµογή
αυτών των µεταρρυθµίσεων θα οδηγήσει στη σταδιακή ανάκαµψη της εθνικής µας οικονοµίας. Ο ελληνικός λαός ξαναποκτά
το δικαίωµα στην ελπίδα και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο
µέλλον, όπου θα έχει περιοριστεί η ύφεση, θα έχει αυξηθεί η
απασχόληση, θα έχουν επιτευχθεί οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Βέβαια, πολλοί είναι αυτοί που το τελευταίο χρονικό διάστηµα
αγνοούν τις πραγµατικές συνθήκες και µας προσάπτουν κατηγορίες: ότι αλλάξαµε, ότι γίναµε µνηµονιακοί, ότι ξεχάσαµε όσα
λέγαµε στο παρελθόν και µεταβάλλαµε τη στάση µας απέναντι
στο µνηµόνιο. Οφείλουµε όµως να καταστήσουµε σαφές σε
όλους ότι ούτε στάση αλλάξαµε ούτε απόψεις µεταβάλλαµε ούτε
το µνηµονιακό µανδύα φορέσαµε. Οι απόψεις της Νέας Δηµοκρατίας και του Προέδρου µας, του Αντώνη Σαµαρά, από την
πρώτη κιόλας στιγµή ήταν γνωστές και σαφείς. Αντιταχθήκαµε
στο πρώτο µνηµόνιο γιατί γνωρίζαµε ότι ήταν λάθος συνταγή.
Από κανέναν πλέον δεν αµφισβητείται ότι το πρώτο µνηµόνιο
απέτυχε παταγωδώς. Ούτε από τους Ευρωπαίους αξιωµατούχους, αλλά ούτε και από τους κορυφαίους Υπουργούς και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και να θέλαµε, λοιπόν, να αλλάξουµε στάση
δεν µπορούσαµε, δεν µπορούµε, όταν βλέπουµε τις ολέθριες συνέπειες της εφαρµογής του πρώτου µνηµονίου. Είναι γεγονός
αναµφισβήτητο ότι το πρώτο µνηµόνιο έπεσε σε όλα έξω. Επιδείνωσε την ύφεση, εκτόξευσε το χρέος καθιστώντας το µη βιώσιµο, µείωσε την ανταγωνιστικότητα, οδήγησε σε ραγδαία
αύξηση την ανεργία, τους νέους ανθρώπους να ψάχνουν για
δουλειά στο εξωτερικό και βέβαια οδήγησε σε πλήθος λουκέτων
την αγορά. Με λίγα λόγια οδήγησε την ελληνική κοινωνία σε εξαθλίωση και αυτό το αντιλαµβανόµαστε όλοι καθηµερινά γύρω
µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Πώς ισχυρίζονται, λοιπόν, σήµερα ορισµένοι ότι άλλαξε η
στάση µας όταν όλα αυτά έγκαιρα τα βλέπαµε και τα επισηµαίναµε; Πόσες φορές ο Πρόεδρος µας, Αντώνης Σαµαράς, δεν
προειδοποίησε την κυβέρνηση Παπανδρέου για τα χειρότερα
που θα έρχονταν µε την υπογραφή του πρώτου µνηµονίου το
Μάιο του 2010; Πόσες φορές δε σας τονίσαµε ότι η πολιτική που
ακολουθείτε είναι προς τη λάθος κατεύθυνση και οδηγεί σε αδιέξοδο; Πώς, εποµένως, µετά από όλα αυτά και µετά από δύο χρόνια της συγκεκριµένης, αποτυχηµένης πολιτικής µπορούµε να
αλλάξουµε στάση υποστηρίζοντας το µνηµόνιο;
Η θέση µας, η άποψή µας, η πίστη µας δεν άλλαξαν. Αυτά που
άλλαξαν ήταν τα δεδοµένα και οι συνθήκες. Και όταν, αγαπητοί
συνάδελφοι, αλλάζουν τα δεδοµένα σε µια χώρα και η χώρα αυτή
οδηγείται προς τον γκρεµό, οφείλουµε µε γενναιότητα και υπευθυνότητα να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να λάβουµε όλες εκείνες τις δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις που
θα δώσουν ελπίδα και αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Μα, πάνω
απ’ όλα θα δώσουν τη δυνατότητα να ελπίζουµε όλοι µας ότι θα
συνεχιστεί η επιβίωση της χώρας.
Αυτό, λοιπόν, έκανε η Νέα Δηµοκρατία. Με την υπεύθυνη
στάση που έδειξε όλο αυτό το διάστηµα απέδειξε ότι ήταν η µόνη
υπεύθυνη και αξιόπιστη δύναµη που µπορούν να εµπιστευθούν
οι Έλληνες πολίτες. Ναι, λοιπόν, ψηφίσαµε τη δανειακή σύµβαση, γιατί η κατάσταση άλλαξε άρδην και δεν ήταν αυτή που
ήταν πριν από δύο χρόνια.
Το 2009 το χρέος της χώρας µας ήταν µεν µεγάλο αλλά ταυτόχρονα ήταν βιώσιµο. Τώρα έγινε µη βιώσιµο παρά τις τότε δια-
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βεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ περί του αντιθέτου. Στις αρχές του 2010
η χώρα µας µπορούσε να βγει στις αγορές και να δανειστεί σε
λογικά επιτόκια. Ενώ τώρα αυτό είναι πλέον αδύνατο. Ως τον περασµένο Οκτώβριο οι Ευρωπαίοι εταίροι µας είχαν την πίστη ότι
η πατρίδα µας µπορεί να σωθεί. Έπειτα όµως από τη φαεινή
ιδέα, την καταστροφική πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου για διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, οι Ευρωπαίοι έχασαν κάθε ίχνος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και η χώρα µας έγινε η πλέον
αναξιόπιστη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν όλα αυτά δεν είναι αλλαγή των δεδοµένων και των συνθηκών τότε τι είναι; Προκειµένου λοιπόν, να µην επέλθει η πλήρης
κατάρρευση των πάντων πήραµε τη δύσκολη απόφαση και υποστηρίξαµε τη δανειακή σύµβαση µε την οποία η χώρα µας αποκτά χρόνο και ελπίδα. Από ένα εύκολο «όχι» που θα µας
οδηγούσε στην αναπόφευκτη καταστροφή και στην άτακτη χρεοκοπία, επιλέξαµε το δύσκολο «ναι» της ελπίδας, έτσι ώστε η
χώρα µας να βρει το βηµατισµό της να αποµακρυνθεί από τη λεηλασία και να επιστρέψει στην ανάπτυξη και την οµαλότητα.
Η καταστροφική πολιτική των δυόµισι τελευταίων ετών από τις
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεµού.
Τις τελευταίες ηµέρες αποφύγαµε τα χειρότερα, την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Επιδείξαµε, λοιπόν, ως υπεύθυνο και αξιόπιστο
κόµµα γενναιότητα και σοβαρότητα επιλέγοντας το δύσκολο
δρόµο, προκειµένου η χώρα να σταθεί και πάλι στα πόδια της.
Τώρα πρώτον, η δροµολόγηση της διαδικασίας του PSI και το
κούρεµα του ελληνικού χρέους που σηµατοδοτεί η πρόσφατη
απόφαση του Eurogroup και δεύτερον, το νέο πρόγραµµα δανειοδότησης της ελληνικής οικονοµίας µέχρι το 2014 έχουν ως
στόχο να µπει ξανά σε βιώσιµη πορεία η ελληνική οικονοµία, να
διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους και βεβαίως
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της εθνικής µας οικονοµίας.
Αυτά, όµως, δεν µπορούν να γίνουν εάν δεν ληφθούν ισχυρά
αναπτυξιακά κίνητρα και πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναστραφεί
το, ήδη, βεβαρηµένο κλίµα και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα.
Διότι χωρίς ανάκαµψη και επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας ούτε οι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα επιτευχθούν, ούτε το
χρέος θα γίνει µακροχρόνια βιώσιµο. Η εφαρµογή µιας αναπτυξιακής πολιτικής που θα βάλει ένα τέλος στον κατήφορο της ελληνικής οικονοµίας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά
αναγκαία.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω τις διαφορές, αλλά
παράλληλα και τις οµοιότητες του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου. Πρώτα - πρώτα, οι διαφορές είναι δύο και είναι πάρα
πολύ σηµαντικές. Μ’ αυτό το πρόγραµµα, το µνηµόνιο 2, κερδίζουµε χρόνο και ανάσα. Κερδίζουµε χρόνο γιατί θα πληρώνουµε
µόνο τόκους και ανάσα γιατί το χρέος κουρεύτηκε και τα επιτόκια
θα πέσουν. Με το πρώτο µνηµόνιο ούτε χρόνο κερδίζαµε, ούτε
το χρέος κουρευόταν. Ανέβαιναν τα επιτόκια και πάνω απ’ όλα η
πολιτική του µνηµονίου 1 σκότωνε και τελικά σκότωσε την οικονοµία. Θα ήθελα ακόµη, δε, να επισηµάνω ότι εξαιτίας της πολιτικής αυτής κοντέψαµε και κινδυνέψαµε να βγούµε από το ευρώ.
Από την άλλη, η οµοιότητα του µνηµονίου 1 µε το πρόσφατο
µνηµόνιο είναι ότι εξακολουθεί να λείπει το σηµαντικότερο στοιχείο, ο πυλώνας της ανάπτυξης. Η πολιτική πίεση που υπάρχει
σήµερα στην Ευρώπη για µέτρα ανάκαµψης είναι διαρκώς αυξανόµενη. Απαιτούνται γενναία µέτρα ανάκαµψης, ειδικά στοχευµένα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία που
πλήττονται περισσότερο από όλες. Απαιτούνται µέτρα, τα οποία
θα έχουν διπλό στόχο: αφ’ ενός την ανάσχεση της ύφεσης και
αφ’ ετέρου τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε,
αυτά τα οποία χρειάζεται η χώρα µας είναι: η εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η
ανάταση της εθνικής µας οικονοµίας.
Έρχοµαι τώρα στο παρόν νοµοθέτηµα, στο συγκεκριµένο
εφαρµοστικό νόµο και στα άρθρα που έχουν σχέση µε την πρόσφατη απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο. Στο άρθρο 1, αλλά
και στο άρθρο 6, προβλέπεται η µείωση των µεσαίων και υψηλών
συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ κατά 12%, εξαιρώντας βέβαια
µια σειρά από ευπαθείς οµάδες. Επιπλέον, προβλέπονται µειώσεις και στις επικουρικές συντάξεις.
Θεωρώ θετικό, κατ’ αρχάς, να αναφέρω ότι καταφέραµε για
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πρώτη φορά στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης -και αυτό χάρη
στην πρωτοβουλία και στη συµµετοχή στη διαπραγµάτευση του
Προέδρου µας, του Αντώνη Σαµαρά- να µην πειραχθούν οι χαµηλοσυνταξιούχοι κύριας ασφάλισης και υπήρχε ένα πλαφόν, το
πλαφόν των 1.300 ευρώ, κάτω από το οποίο δεν πειράχτηκε καµµία σύνταξη.
Ωστόσο, θέτουµε δύο προβληµατισµούς. Πρώτον, για το ΝΑΤ,
ότι δηλαδή για το ΝΑΤ δεν υπάρχει το πλαφόν των 1.300 ευρώ
και προβλέπεται µια οριζόντια µείωση 7% για όλους τους συνταξιούχους. Θεωρώ ότι είναι ένα θέµα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Είναι
ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, που θα πρέπει να υπάρξει µια αντιµετώπιση, έτσι ώστε να υπάρχει ένα πλαφόν κάτω από το οποίο δεν
θα πειράζονται οι συντάξεις και για τους απόµαχους του Ναυτικού Ταµείου.
Δεύτερος προβληµατισµός, που ζητούµε και την παρέµβαση
του αρµόδιου Υπουργείου, για το γεγονός ότι για πολλούς συνταξιούχους η επικουρική σύνταξη είναι σχεδόν ισοδύναµη µε την
κύρια, η οποία είναι πολύ χαµηλή. Θα πρέπει, λοιπόν, για λόγους
κοινωνικής µέριµνας να υπάρχει ένα πλαφόν και αν η κύρια και
επικουρική σύνταξη µαζί δεν ξεπερνάνε αυτό το ποσό να µην
υπάρχει µείωση στην επικουρική. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κύρια
σύνταξη 500 ευρώ και επικουρική 300 ευρώ να µη γίνεται περικοπή στην επικουρική σύνταξη, γιατί τότε πραγµατικά δηµιουργείται ένα σοβαρό πρόβληµα.
Πέραν αυτού οι περικοπές αυτές γίνονται για να βοηθηθεί η
βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων. Ωστόσο, µεγαλύτερο
πλήγµα δέχονται τα ταµεία από την τεράστια ανεργία που έχει
ξεπεράσει το ένα εκατοµµύριο πολίτες και τα τεράστια ποσά που
δεν εισπράττονται, πλέον, ως εισφορές. Θα πρέπει, λοιπόν, αντί
να καταφεύγει η Κυβέρνηση στην εύκολη λύση των περικοπών,
να εξετάσουµε πως θα τονωθεί η απασχόληση και πως θα αποκτήσουν έσοδα τα ταµεία.
Επίσης, να τονίσω ότι οι οριζόντιες περικοπές είναι άδικες για
τους ανθρώπους που έχουν συµπληρώσει τις τριακονταπενταετίες για να βγουν στη σύνταξη, έχουν δώσει όλες τις εισφορές
τους και τώρα είναι οι πλέον χαµένοι.
Στο άρθρο 2 έχουµε την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισµού του 2012. Είναι γεγονός ότι η ύφεση του 2011, η οποία
ήταν πολύ µεγαλύτερη από τα προβλεπόµενα και η πρόβλεψη
ότι η ύφεση του 2012 θα είναι µεγαλύτερη από τα προβλεπόµενα
στον προϋπολογισµό του 2012, µας αναγκάζει να έχουµε περιστολή δαπανών κατά 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θεωρούµε, όµως, ότι το Υπουργείο θα πρέπει να µελετήσει
κάποιες επιµέρους δαπάνες. Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες: Τα
επιδόµατα των πολυτέκνων, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη ένα
ισχυρό πλήγµα µε τις περικοπές του αφορολόγητου και των λοιπών παροχών τους. Δεύτερον, τις περικοπές των αναπληρωτών
στην εκπαίδευση, καθώς θα κινδυνεύουν τα σχολεία, εκτός από
βιβλία, να µην έχουν πλέον και δασκάλους. Τρίτον, τις περικοπές
και το κλείσιµο των σχολείων του εξωτερικού καθώς οδηγούµαστε στο να χαθεί η συνέχεια της γλώσσας και της ελληνικής παιδείας για τους Έλληνες µετανάστες, ειδικά τώρα που έχουµε µια
αυξηµένη κίνηση και µια αυξηµένη νέα γενιά µεταναστών. Τέταρτον, την περικοπή της φαρµακευτικής δαπάνης. Εµείς συµφωνούµε µε το συµµάζεµα της σπατάλης, αλλά είµαστε αντίθετοι
στην κατάργηση της παροχής φαρµάκων στον Έλληνα πολίτη.
Και επειδή η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, ανησυχούµε διότι η
διαδικασία που πάει να εφαρµοστεί θα οδηγήσει τους Έλληνες
που ήδη έχουν υποστεί σηµαντικές περικοπές στα εισοδήµατά
τους να χάσουν ακόµη και αυτήν την παροχή των φαρµάκων.
Στο άρθρο 3 ορίζονται οι µειώσεις στις αποδοχές των αιρετών
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ µειώνεται και ο
αριθµός των αντιδηµάρχων που δικαιούνται αντιµισθία. Αυτό
είναι ένα ζήτηµα όπου υπάρχει ένας διάλογος µεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και του αρµόδιου Υπουργείου.
Θέλω να πιστεύω ότι σύντοµα θα τακτοποιηθεί το θέµα αυτό.
Θα ήθελα, όµως, να σταθώ στο άρθρο 3 και να θίξω µια παράλειψη -κατά την άποψή µου- που υπάρχει, ότι δηλαδή, το εκλογικό επίδοµα που θα έπρεπε να παίρνουν οι εργαζόµενοι του
Εθνικού Τυπογραφείου δεν προβλέπεται. Αυτό είναι άδικο, κύριε
Υπουργέ. Θα πρέπει να το προσέξετε αυτό. Οι εργαζόµενοι του
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Εθνικού Τυπογραφείου εµπλέκονται ενεργά στην προετοιµασία
και στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό,
λοιπόν, µην τους εξαιρείτε από την παροχή του επιδόµατος
αυτού.
Στο άρθρο 4 υπάρχει µια ρύθµιση για την ταχύτερη απόδοση
των ποσών που καταβάλλονται για το τέλος της ΔΕΗ. Όπως τονίσαµε, όµως και στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών, η Κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει το συγκεκριµένο ζήτηµα µε
δεδοµένο ότι το σύνολο των νοικοκυριών αγκοµαχεί ή αδυνατεί
να πληρώσει τον άδικο αυτό φόρο. Εξετάστε, λοιπόν, µε προσοχή το ζήτηµα αυτό και βρείτε άλλα ισοδύναµα µέτρα, έτσι
ώστε να καταργηθεί αυτό το άδικό χαράτσι σε όλη την ελληνική
κοινωνία.
Όσον αφορά το άρθρο 5, η Κυβέρνηση προχωράει σε µια
σειρά από συγχωνεύσεις και αλλαγές στην υπόσταση και στη λειτουργία δεκάδων ερευνητικών κέντρων και φορέων. Θέσαµε τον
προβληµατισµό µας στην αρµόδια Επιτροπή Οικονοµικών και τον
θέτουµε και πάλι. Γιατί πρέπει σε ένα κατεπείγον νοµοσχέδιο που
στην ψήφισή του επαφίεται η έγκριση του PSI να περάσουν τόσο
δραµατικές αλλαγές σε τόσο κρίσιµους φορείς; Τι και ποιον εξυπηρετεί αυτό;
Εσείς, το κόµµα του ΠΑΣΟΚ που ήσασταν υπέρµαχοι του 5%
και της αύξησης των δαπανών για την παιδεία, σήµερα οδηγείτε
δεκάδες ερευνητικά ιδρύµατα σε λουκέτο ή στην αβεβαιότητα
χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα να ερευνήσουµε τη σκοπιµότητα
όλων αυτών των αλλαγών, καθώς και το τι επιδιώκουµε µε τα νέα
σχήµατα. Θα έπρεπε, λοιπόν, όλες αυτές οι αλλαγές να έρθουν
σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο, όπου θα έχουµε τη δυνατότητα και να
ενηµερωθούµε καλά, αλλά και να προχωρήσουµε σε ουσιαστικές
παρεµβάσεις.
Σας προτείναµε, λοιπόν –και εµµένουµε σε αυτό- την απόσυρση του συγκεκριµένου άρθρου, έτσι ώστε να το επαναφέρετε
αργότερα πλήρες µετά από διεξοδικό διάλογο µε την επιστηµονική κοινότητα σε ένα άλλο ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι δεν θα σταµατήσουµε να τονίζουµε ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του προγράµµατος θα πρέπει να θέσουµε ως βασική
προτεραιότητα την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Χωρίς
ανάκαµψη δεν θα υλοποιήσουµε τους στόχους µας. Ο ελληνικός
λαός δοκιµάζεται, περνάει δύσκολα και υποφέρει. Ανακόπτοντας
κάθε ελπίδα από τους Έλληνες πολίτες, θα οδηγηθούµε σε σίγουρη αποτυχία.
Εµείς, η Νέα Δηµοκρατία, ο Πρόεδρός µας ο Αντώνης Σαµαράς είµαστε έτοιµοι για τη µεγάλη και κρίσιµη µάχη για την ανάκαµψη της Ελλάδας µε αποφασιστικότητα. Με σταθερότητα και
µε υπευθυνότητα θα χαράξουµε πορεία για µια νέα Ελλάδα, την
Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας, την Ελλάδα της εξωστρέφειας
και της εθνικής υπερηφάνειας.
Η δέσµη µέτρων και πολιτικών µπορεί να επέλθει και να υλοποιηθεί µόνο µε µια ισχυρή και αυτοδύναµη κυβέρνηση που θα
προκύψει από τις εκλογές που πρέπει το συντοµότερο δυνατό
να διεξαχθούν.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι έτοιµη, είναι υπεύθυνη –και το απέδειξε ήδη- να δώσει και πάλι την ελπίδα, την αισιοδοξία και την
προοπτική στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρο Καράογλου.
Καλείται να λάβει το λόγο ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της συµµαχίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας
µε κατεπείγουσες διαδικασίες και στο συγκεκριµένο εφαρµοστικό νόµο προχωρά στο σφαγιασµό του βιοτικού επιπέδου των
εργαζοµένων και των συνταξιούχων, στο σφαγιασµό του βασικού
δικαιώµατος της λαϊκής οικογένειας να µπορεί να ζει µε αξιοπρέπεια. Και όλα αυτά, στο όνοµα να υλοποιηθεί και να εφαρµοστεί
το νέο µνηµόνιο, η νέα δανειακή σύµβαση που επιβάλλει νέες θυσίες, χωρίς µέτρο, χωρίς τέλος για το λαό.
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Βεβαίως, όλες αυτές τις ηµέρες παρατηρήσαµε µία φιλότιµη
προσπάθεια, όχι µόνο από τη µεριά της Κυβέρνησης, αλλά και
διαφόρων άλλων στο πλαίσιο να διαµορφωθεί το κατάλληλο
κλίµα και να δηµιουργηθεί ένα αίσθηµα ανακούφισης στα λαϊκά
στρώµατα: ότι, τέλος πάντων, οι θυσίες πιάνουν τόπο, ότι ξεπεράσαµε τον κάβο και τώρα πλέον θα µπορέσει το καράβι να βαδίσει σε ήρεµα νερά. Όµως, προσπαθούν µέσα απ’ αυτόν τον
τρόπο να αποκρύψουν ότι ο λαός τραβά το Γολγοθά του και µάλιστα χωρίς την προσδοκία Ανάστασης. Βρίσκεται δηλαδή, σε
µία µόνιµη και διαρκή σταύρωση. Ένα Γολγοθά χωρίς τέλος,
όπως το µαρτύριο του Σίσυφου, µόνο που ο Σίσυφος είναι η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η κερδοφορία του καπιταλισµού και της καπιταλιστικής οικονοµίας. Θα σηκώνει δηλαδή, τα
βάρη και της κρίσης, αλλά και της ανάπτυξης ο λαός διαχρονικά,
αενάως: µία ανάπτυξη που προσπαθείτε τώρα και µε ευκαιρία τη
συνάντηση Μπαρόζο-Παπαδήµου-να δείξετε ότι πλέον είναι προ
των θυρών. Είναι, όµως, µία ανάπτυξη την οποία τη διαµορφώνετε σε συνθήκες γαλέρας για την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα
λαϊκά στρώµατα, µία ανάπτυξη που θα απαιτεί όλο και µεγαλύτερες θυσίες από το λαό, µία ανάπτυξη δηλαδή, για να αυξάνονται τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών.
Έτσι, λοιπόν, µε βάση αυτά, υπάρχει µία ακόµη επιβεβαίωση:
ότι αυτές οι φιλότιµες προσπάθειες τις οποίες κάνετε για να διασώσετε την ελληνική οικονοµία, αποσκοπούν απλά και µόνο στο
να διασώσετε τους κεφαλαιοκράτες, τους µονοπωλιακούς οµίλους και το σύστηµά τους, δηλαδή το κεφαλαιοκρατικό, καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο έχει εξαντλήσει πλέον τα ιστορικά του
όρια και γίνεται όλο πιο βάρβαρο, πιο αντιδραστικό και αποκρουστικό. Μάλιστα για να τα επιτύχετε αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να θυσιάσετε τα λαϊκά συµφέροντα, να θυσιάσετε µε
κάθε τρόπο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, οδηγώντας τη
λαϊκή οικογένεια σε άτακτη χρεοκοπία.
Βεβαίως, παρ’ όλα αυτά δεν µπορούν να αναιρεθούν και τα
αδιέξοδα τα οποία αντιµετωπίζει όχι µόνο η ελληνική οικονοµία,
αλλά και η οικονοµία σε ευρωενωσιακό και συνολικότερα σε καπιταλιστικό επίπεδο, όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία
που έδωσε στη δηµοσιότητα η EUROSTAT, µε τα οποία επιβεβαιώνεται η επιδείνωση των ρυθµών ανάπτυξης σε ευρωενωσιακό επίπεδο.
Μάλιστα προβλέπει ότι για το 2012 σε επίπεδο Ευρωζώνης, θα
υπάρχουν υφεσιακοί ρυθµοί: Ζήτηµα το οποίο πυροδοτεί ακόµη
περισσότερο την όξυνση των ανταγωνισµών και της ανισοµετρίας σε επίπεδο Ευρωζώνης, την ενίσχυση ακόµη περισσότερο
των φυγόκεντρων τάσεων, αλλά και επιβεβαιώνει ότι παρ’ όλες
τις φιλότιµες προσπάθειες Κυβέρνησης-τροϊκανών και των υπόλοιπων προθύµων, τόσο οι πολιτικές επιλογές της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, όσο και της επεκτατικής αντίστοιχα πολιτικής,
είναι αδιέξοδες. Δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν την κρίση και
απ’ αυτήν την άποψη είναι αναποτελεσµατικές και θα απαιτούν
ακόµη περισσότερες θυσίες για το λαό.
Με το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα
έχουµε έναν ακόµα εφαρµοστικό νόµο του νέου µνηµονίου, το
οποίο προέκυψε από τη δανειακή σύµβαση των 130 επιπλέον δισεκατοµµυρίων ευρώ, που θα εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και
µόνο τα συµφέροντα των πιστωτών, τα συµφέροντα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά και συνολικότερα των κεφαλαιοκρατών. Με βάση το
συγκεκριµένο εφαρµοστικό νόµο προχωρά η Κυβέρνηση σε µια
αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισµού µόλις εβδοµήντα
ηµέρες µετά την υπερψήφισή του. Αυτό το κάνει ακριβώς γιατί
µέσα από την προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται για ακόµα µια φορά η όξυνση και το βάθεµα της κρίσης στην
ελληνική οικονοµία.
Οι προβλέψεις της Κυβέρνησης και της τρόικα που κάνουν
λόγο από κοινού για ύφεση 2,8% το 2012, πετάχτηκαν γρήγορα
στο καλάθι των αχρήστων µιας και οι νέες προβλέψεις µιλούν για
ύφεση περίπου 5%. Βεβαίως και αυτή ενδεχοµένως το επόµενο
διάστηµα θα αναθεωρηθεί ακόµη προς τα κάτω. Από αυτή την
άποψη υπάρχει ανάγκη από πλευράς της Κυβέρνησης να αναδιατυπώσει στόχους και µεγέθη όσον αφορά αυτά που προέβλεπε στον κρατικό προϋπολογισµό που βεβαίως θα έχουµε και
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το επόµενο χρονικό διάστηµα νέα συνέχεια, νέα αναδιατύπωση
στόχων και απ’ αυτή την άποψη µια νέα ευκαιρία, µια νέα αφορµή
κλιµάκωσης και γενίκευσης της αντιλαϊκής επίθεσης. Και όλα
αυτά γίνονται µε βασικό στόχο την προσπάθεια να διατηρηθεί η
ελληνική οικονοµία σε συνθήκες πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Αναδεικνύουν δηλαδή, σε ένα τεχνικό στοιχείο µυθικές διαστάσεις: ότι µέσα από την επιτυχία των πρωτογενή πλεονασµάτων
θα µπορέσουµε πλέον να αντιµετωπίσουµε όλα τα προβλήµατα.
Αποκρύπτουν όµως, ηθεληµένα δύο πολύ σηµαντικά ζητήµατα.
Πρώτο ζήτηµα: Από ποιον θα προέλθουν αυτά τα πρωτογενή
πλεονάσµατα; Ποιος δηλαδή, θα θυσιαστεί και τι κονδύλια θα θυσιαστούν για να µπορέσετε να έχετε πρωτογενή πλεονάσµατα;
Είναι φανερό ότι θα προέλθουν µέσα από µια νέα φοροεπιδροµή
στα λαϊκά εισοδήµατα, τη στιγµή µάλιστα που συζητάει το οικονοµικό επιτελείο, µαζί µε την αγαστή συµφωνία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µειώσετε
κι άλλο, ακόµα περισσότερο, τους φορολογικούς συντελεστές
του κεφαλαίου στο 15% και λιγότερο.
Άρα, το πρωτογενές πλεόνασµα θα προέλθει από µια αποκλιµάκωση της φοροεπιδροµής στα λαϊκά εισοδήµατα και δεύτερον, από µια ακόµη µεγαλύτερη συµπίεση µισθών, συντάξεων
αλλά και δαπανών τα οποία αφορούν την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, του πολιτισµού ή του ελεύθερου χρόνου για το λαό. Από εκεί θα προέλθει
το πρωτογενές πλεόνασµα. Άρα, είναι ένα βάρβαρο µέτρο για το
λαό. Και τι θα κάνετε µε το πρωτογενές πλεόνασµα, τα έσοδα τα
οποία θα σας περισσεύουν; Θα µπορείτε να χρηµατοδοτείτε
ακόµη πιο µαζικά, ακόµη πιο αποφασιστικά τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών. Άρα, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος µπορεί να
ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθηµα και τις λαϊκές ανάγκες.
Δεύτερον, ακόµη και αν επιτευχθεί, το πρωτογενές πλεόνασµα, δεν σηµαίνει ότι θωρακίζεται η ελληνική οικονοµία από τις
κρίσεις, διότι το χρέος καθίσταται βιώσιµο γιατί και στο πρόσφατο παρελθόν έχουµε δει πρωτογενή πλεονάσµατα που δεν
απέτρεψαν αυτή την πορεία τόσο στην ελληνική οικονοµία όσο
και σε ευρωνοσιακό επίπεδο.
Από αυτή την άποψη λοιπόν, δροµολογείτε, στο όνοµα της επιτυχίας των πρωτογενών πλεονασµάτων, ένα νέο τσεκούρι στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις, µε τις µειώσεις που προβλέπει
το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Υπολογίζετε περίπου ότι από
αυτό το τσεκούρι θα αντλήσετε νέα 510 εκατοµµύρια ευρώ, τα
οποία θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των συνταξιούχων και αυτό
το κάνετε βεβαίως στο όνοµα της εξοικονόµησης πόρων. Άρα
για τα ελλείµµατα και τα χρέη φταίνε οι συνταξιούχοι, οι µισθωτοί
και όχι οι κεφαλαιοκράτες. Και στο όνοµα της εξοικονόµησης των
πόρων θα έχουµε και συνέχεια.
Θα έχουµε συνέχεια γιατί όλα αυτά τα εντάσσετε στην υπόθεση βιωσιµότητας των ασφαλιστικών ταµείων. Όµως, η βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων δεν είναι ένα αυτοτελές
µέγεθος, µια αυτοτελής διαδικασία. Συνδέεται άµεσα µε τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.
Όταν, λοιπόν, η ανεργία ξεπερνάει το ένα εκατοµµύριο εργαζόµενους, όταν η µερική απασχόληση και οι άτυπες µορφές εργασίας γενικεύονται, η «µαύρη» εργασία ξεπερνάει κάθε όριο και
φραγµούς και όταν µε συνειδητές σας επιλογές και νοµοθετικές
ρυθµίσεις απαλλάσσετε τους κεφαλαιοκράτες από τις εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, τότε είναι φανερό ότι τα
ασφαλιστικά ταµεία θα βρίσκονται µόνιµα στο κόκκινο µε αποτέλεσµα να επιβάλλετε και να επιλέγετε τη συνέχιση και την κλιµάκωση των αντιασφαλιστικών µέτρων. Δηλαδή, θα έχουµε συνέχεια
νέο ασφαλιστικό νόµο τους επόµενους µήνες που θα αυξάνει
ακόµη περισσότερο τα όρια συνταξιοδότησης, θα µειώνει, θα
αναιρεί µια σειρά κατακτήσεις και παροχές προς τους ασφαλισµένους και θα µειώνει τις συντάξιµες αποδοχές.
Αυτός, λοιπόν, ο φαύλος κύκλος δεν πρόκειται να σπάσει, αντίθετα θα γενικευτεί. Άλλωστε αυτή η εµπειρία υπάρχει και από
τη συζήτηση που γενικεύεται αυτό το διάστηµα και σε ευρωενωσιακό επίπεδο και δεν αφορά καθόλου ούτε τις υπερχρεωµένες
οικονοµίες ούτε τα υπερχρεωµένα ασφαλιστικά ταµεία.
Δεύτερο ζήτηµα: προχωράτε σε µείωση δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού που αφορούν όµως, κοινωνικές ανάγκες.
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Διακόσια πέντε εκατοµµύρια ευρώ θα εξοικονοµήσετε από τις
νέες αλλαγές στα ειδικά µισθολόγια. Πεντακόσια τριάντα επτά
εκατοµµύρια ευρώ θα εξοικονοµήσετε από τη µείωση των επιχορηγήσεων στα ασφαλιστικά ταµεία. Εξακόσια ογδόντα εκατοµµύρια ευρώ θα εξοικονοµήσετε από την περίθαλψη και το
φάρµακο. Εκατόν τριάντα εκατοµµύρια θα εξοικονοµήσετε από
τη µείωση των αποδόσεων τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, χρήµατα τα οποία εισπράττει το κράτος για
λογαριασµό της τοπικής διοίκησης τα µειώνετε κι αυτά και τα παρακρατάτε παράνοµα. Εκατό εκατοµµύρια ευρώ είναι η µείωση
των δαπανών για την παιδεία. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο προχωράτε στη συγχώνευση των ερευνητικών κέντρων που δεν είναι
αποκλειστικά –µε πρόσχηµα το κάνετε- για την υπόθεση του
εξορθολογισµού των ασφαλιστικών κέντρων.
Όλες αυτές οι κατευθύνσεις –δηλαδή, η συγχώνευση των εξεταστικών κέντρων- είναι µια προσπάθεια να υποταχθούν οι εξελίξεις στο χώρο της έρευνας στη χώρα µας µε βάση τις ανάγκες,
τις επιταγές της δηµιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου
έρευνας: δηλαδή, τις κατευθύνσεις οι οποίες έχουν καθοριστεί
την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντανακλούν τους ενδοϊµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονοµία η
πλέον ανταγωνιστική οικονοµία σε παγκόσµιο και διεθνές καπιταλιστικό επίπεδο.
Άρα, µε αυτό τον τρόπο θέλετε ακόµη περισσότερο να επιβάλετε την οργανικότερη σύνδεση της έρευνας µε τις ανάγκες των
κεφαλαιοκρατών, µε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών
οµίλων και µε την κερδοφορία τους. Και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο
ένα από τα συστατικά στοιχεία αποτελούν οι συγχωνεύσεις των
υπολοίπων που είναι υπόθεση της αριστείας. Δηλαδή, άριστη
έρευνα και αριστεία έχει να κάνει µόνο µε το δείκτη κερδοφορίας
και συµβολής στην κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων και
στην άµεση πρόσδεσή τους. Έχει να κάνει µε την ανάγκη προώθησης της συνέργειας, δηλαδή κοινών µορφών εταιρικής σχέσης ανάµεσα στους ερευνητικούς φορείς και στις επιχειρήσεις
και µε την έννοια της κινητικότητας, δηλαδή ότι δεν πρέπει να
υπάρχουν στεγανά στους ερευνητές. Άρα, πρέπει να αυξηθεί η
κινητικότητά τους και να γίνονται συµβασιούχοι µερικής απασχόλησης για να µπορούν να είναι πιο ωφέλιµοι για τους κεφαλαιοκράτες.
Δεν είναι, λοιπόν, αθώες οι προθέσεις σας για τη συγχώνευση,
αλλά υπηρετούν τη συνολικότερη στρατηγική, µια στρατηγική η
οποία δεν µπορεί να αποκρυφτεί και παίρνετε διάφορα µέτρα
όπως, για παράδειγµα, ακόµη και εκεί που τα µεγέθη όσο κι αν
τα µαγειρεύετε δεν σας ικανοποιούν, προχωράτε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία για την ΕΛΣΤΑΤ να ξεπεράσετε τα επιστηµονικοφανή κριτήρια αποτύπωσης των στατιστικών µεγεθών και
να καθορίζονται αυθαίρετα τα µεγέθη ανάλογα µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου, των πιστωτών, των τροϊκανών συνεταίρων
σας. Γι’ αυτό ακριβώς και φέρατε αυτή την τροπολογία.
Όπως επίσης, και η τροπολογία που αφορά το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και Αναίρεσης δεν έχει τίποτα άλλο
παρά να προσαρµοστεί στις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και µάλιστα να απαντήσετε στην
διαπάλη, η οποία ανοίγει ανάµεσα στους κύκλους του κεφαλαίου
για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ανακεφαλαιοποιηµένων τραπεζών και για το χαρακτήρα των συγχωνεύσεων.
Εµείς σ’ αυτήν τη συζήτηση, αν θα είναι αυτές οι µετοχές κοινές ή προνοµιούχες, δεν συµµετέχουµε από την άποψη ότι είτε
µε κοινές είτε µε προνοµιούχες µετοχές, το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα αποτελεί µοχλό θωράκισης και ανάπτυξης του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος και των αναγκών των µονοπωλιακών
οµίλων και όχι των λαών. Και επειδή ακριβώς βλέπετε ότι ακόµα
ευρύτερα λαϊκά στρώµατα ανακαλύπτουν το βάρβαρο, το αντιλαϊκό, το αδιέξοδο των πολιτικών σας, έτσι επανέρχονται µαζί µε
το καρότο του απάνεµου λιµανιού και τα εκβιαστικά διλήµµατα,
όπως για παράδειγµα, αυτό που επανέφερε ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης τώρα: το δίληµµα «ευρώ ή δραχµή». Μα, αυτό είναι
ψεύτικο δίληµµα. Τι θα βάλετε στο λαό να επιλέξει, ανάµεσα στη
Σκύλα και τη Χάρυβδη; Αυτό θα τον βάλετε να επιλέξει; Ευρώ ή
δραχµή, είναι το δίληµµα ανάµεσα στη Σκύλα και τη Χάρυβδη.
Δηλαδή, το πώς θα αποτυπώνεται η φτώχεια, η εξαθλίωση των
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λαών, σε ευρώ ή σε δραχµή, αυτό είναι το ζήτηµα; Το βασικό
ερώτηµα είναι αν θα είσαι µε τα µονοπώλια και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αυτήν τη λυκοσυµµαχία, ή αν θα είσαι µε τα συµφέροντα
του λαού. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει ο λαός και µε αυτήν
την απάντηση να κατατάξει το πολιτικό προσωπικό της αστικής
τάξης αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα.
Βεβαίως συνεχίζονται οι εκβιασµοί, όπως οι κατάπτυστες δηλώσεις του κ. Γιούγκερ, ο οποίος απειλεί αν δεν υλοποιηθούν, αν
δεν υπάρχει το αντίστοιχο πολιτικό προσωπικό, µε λιµούς, σεισµούς και καταποντισµούς το λαό, κάνοντας µια προκλητική
προσπάθεια να παρέµβει, να χειραγωγήσει το λαό. Δεν του φτάνει δηλαδή, που ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία έχουν υπογράψει
ότι θα τα εφαρµόσουν αυτά, δεν του φτάνουν οι δηλώσεις της κ.
Μπακογιάννη ότι στηρίζει τα µέτρα αυτά, δεν του φτάνει ότι δεν
αµφισβητείται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και από το
κόµµα του Κουβέλη η νέα δανειακή σύµβαση και το µνηµόνιο που
απορρέει από αυτήν. Θέλει παρ’ όλα αυτά να χειραγωγήσει το
λαό, να κατευθύνει, ακόµα και την ψήφο του, ακόµα και αναβάλλοντας τις εκλογές. Να, λοιπόν, ακόµα µια αποκάλυψη ότι αυτή
είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, µία λυκοσυµµορία, µία συµµαχία του
κεφαλαίου ενάντια στους λαούς.
Από αυτήν την άποψη αποκτά ακόµα µεγαλύτερη επικαιρότητα
και αναγκαιότητα η λαϊκή απαίτηση σήµερα για εκλογές, για να
τσακιστεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας, αυτού του µαύρου µετώπου και των στηριγµάτων του, των τροϊκανών. Να δώσει, λοιπόν, ο λαός και µε τους
αγώνες και µε την ψήφο του ισχυρό πλήγµα στα αστικά κόµµατα
αλλά και στα υπόλοιπα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, να συµπορευτεί και να στηρίξει και στην κάλπη και στους αγώνες το
ΚΚΕ, γιατί µετά από καλύτερες θέσεις µπορεί να αντιπαλέψει
αυτήν την πολιτική, να οργανώσει την πάλη του και µε φερεγγυότητα να απαντήσει στους νέους εκβιασµούς. Γιατί βεβαίως το
Κοµµουνιστικό Κόµµα δεν θέλει να βάλει στόκο στις ρωγµές του
αστικού πολιτικού συστήµατος, να χειραγωγηθεί και να ευνουχηθεί το κίνηµα, αλλά από καλύτερες θέσεις να επιβάλει την ανατροπή αυτού του σάπιου πολιτικού και κοινωνικοοικονοµικού
συστήµατος.
Όσο θα µας προκαλεί ο δήµιος των λαϊκών συµφερόντων, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, τόσο εµείς θα του απαντάµε ότι
έχουµε πρόταση. Είναι η µόνη ρεαλιστική πρόταση και γι’ αυτό
επειδή είναι η µόνη ρεαλιστική πρόταση και το ξέρει, θα συνεχίζει
να τη συκοφαντεί και να τη συσκοτίζει, να την εντάσσει µε άλλες
προτάσεις, που αποτελούν επιλογές του συστήµατος. Δεν µπορεί να απαντήσει, δεν έχει κανένα πειστικό επιχείρηµα για να
αποτρέψει το ρεαλιστικό χαρακτήρα της πρότασης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι σήµερα αντικειµενικά υπάρχουν
όλες οι δυνατότητες για να καλύψει ο λαός το σύνολο των κοινωνικών του αναγκών, να αξιοποιήσει το σύνολο των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων του και ότι το µόνο που του το
αποτρέπει είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής.
Αυτό είναι το βασικό και αυτό πρέπει να ξεµπερδεύει µε την καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ανατροπή της εξουσίας, της δικτατορίας των µονοπωλίων και
δηµιουργία µιας εξουσίας της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων κοινωνικών στρωµάτων, συµµάχων, που θα µπορέσουν να
αναπτύξουν την οικονοµία όχι µε κριτήριο το κέρδος αλλά µε κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς καταψηφίζουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και καταθέτουµε πρόταση για ονοµαστική
ψηφοφορία επί της αρχής, αλλά και επί των βασικών άρθρων
αυτού του σχεδίου νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επειδή βρισκόµαστε όλοι µπροστά στην αλήθεια και πρέπει να
την κοιτάµε κατάµατα, θα ξεκινήσω κι εγώ, σε συνέχεια του
λόγου τού πριν από λίγο κατελθόντος του Βήµατος αυτού κ. Καραθανασόπουλου, λέγοντας ότι και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνα-
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γερµός –εξαρχής το ξεκαθαρίζουµε- θα καταθέσει αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας και µάλιστα θα συµπεριλάβει τα άρθρα
1,2,5,6 και τις δύο τροπολογίες.
Βέβαια, η ανάπτυξη του λόγου µου και η κατάθεση των απόψεών µας θα καταδείξουν για ποιον λόγο γίνεται αυτό, γιατί είναι
µία ύψιστη πράξη κριτικής και ευθύνης και δεν µπορεί να είναι
άνευ αιτιολογίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ακράδαντα -και νοµίζω ότι µεταφέρω την άποψη του µέσου πολίτη- ότι βιώνουµε µία παραφροσύνη. Αλήθειες και ψέµατα µαζί, δεοντολογία, ηθική,
καθοδήγηση, παράδειγµα, νοµιµότητα, λέξεις που εµπλέκονται
στο λεξιλόγιο πολιτικών και πολιτών δεν µπορούν να αποδώσουν
τα µηνύµατα που πρέπει, όπως δεν µπορούν να στείλουν τα µηνύµατα που πρέπει στην ελληνική κοινωνία.
Πριν από λίγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού έθεσε εκ νέου το θέµα του ενός εκατοµµυρίου. Προφανώς δεν µου αρέσει η επανάληψη και ο λαϊκισµός σ’ αυτό το θέµα. Από την άλλη όµως είναι απερίγραπτη
αυτή η πραγµατικότητα που βιώνουµε εδώ και µία εβδοµάδα.
Φωνή βοώντος εν τη ερήµω. Είναι δυνατόν να κωφεύει ακόµη η
Βουλή; Θα το ανακοινώσει σήµερα, αύριο κ.λπ.. Έτσι διασύρεται
ο πολιτικός κόσµος και αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώµη.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας –µάλιστα, κατά
σύµπτωση µπροστά µου βρίσκεται ένας και πολύ αγαπηµένος
συνάδελφος- δεν φταίω εγώ που θα πω κάποιες αλήθειες. Είναι
απίστευτο αυτό που συµβαίνει. Για την αξιοπιστία του πολιτικού
κόσµου όλοι κοπτόµεθα, όλοι ενδιαφερόµαστε και τελικά δεν κάνουµε τις αυτονόητες πράξεις.
Λέγεται το εξής: Ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας απαγόρεψε στους συναδέλφους Βουλευτές να δηλώσουν εκουσίως ότι
επιθυµούν την έρευνα για το αν υπάρχουν καταθέσεις στην Ελβετία. Σε τι αποσκοπεί άραγε; Στη διάσωση της αξιοπρεπείας,
όταν πλέον έχουµε διασυρθεί άπαντες από εκατοµµύρια που κυκλοφορούν στον αέρα και βρίσκονται κατατεθειµένα, σε µια περίοδο που καταδυναστεύεται και δοκιµάζεται ο Έλληνας
πολίτης;
Ακούγονται τόσα για καταθέσεις στο εξωτερικό, για διαφυγή,
για µαύρο χρήµα. Είναι δυνατόν αυτή να είναι σοβαρή στάση;
Απαγορεύεται στους συναδέλφους να δηλώσουν ότι επιθυµούν
την έρευνα; Ποιον θέλουν να κοροϊδέψουν άραγε µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα;
Το αντίθετο συνέβη µε την ΕΛΣΤΑΤ. Λένε, δεν ψηφίζουµε γιατί
τάχα το ΠΑΣΟΚ ή οποιοσδήποτε έχει µία –που δεν έχει- πλειοψηφία θέλει να σκεπάσει κάποια πράγµατα. Είναι δυνατόν να πορεύεται µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα ο πολιτικός κόσµος κατ’
αυτόν τον τρόπο;
Εδώ έστειλαν πόρισµα δύο εισαγγελείς και το έπραξαν µε τον
καλύτερο τρόπο. Το έστειλαν αµελλητί, δηλαδή µόλις ενεπλάκησαν ονόµατα Υπουργών έφεραν αυτό που έπρεπε να φέρουν, το
πόρισµα, σ’ αυτήν τη Βουλή. Και έρχονται κόµµατα να πουν ότι
τάχα υφίσταται σκοπιµότητες και ακυρώνεται κατ’ αυτόν τον
τρόπο η όποια προσπάθεια των άξιων δικαστικών λειτουργών;
Είναι απίστευτα πράγµατα αυτά που συµβαίνουν και αν δεν ξεκαθαρίσουµε µε σωφροσύνη και µε γενναιότητα αυτά τα ζητήµατα, αγαπητοί συνάδελφοι, µαταιοπονούµε ότι µπορούµε να
σταθούµε όρθιοι µέσα στην κοινωνία και φοβούµαι ότι θα βιώσουµε χειρότερα απ’ αυτά που συνέβησαν σε κάποιους συναδέλφους.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχει ξεκαθαρίσει την ιδεολογική και πολιτική θέση του. Δεν είµαστε ούτε σοσιαλκοµµουνιστές ούτε δεξιοφιλελεύθεροι. Έχουµε πρόταγµα τον πατριωτικό
και κοινωνικό παρεµβατισµό. Κι ο πατριωτισµός τελικώς, τον
οποίο επικαλούνται όλοι -για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε
σ’ αυτήν την Αίθουσα και να το ξεκαθαρίσουµε-, τι είναι άραγε;
Όλοι θυµήθηκαν ξαφνικά την έννοια του έθνους, το εθνικό συµφέρον, την έννοια της πατρίδας και τον πατριωτισµό. Άρα, είναι
χόµπι ο πατριωτισµός; Είναι µεσοαστική συνήθεια ο πατριωτισµός; Είναι κάτι το οποίο απαγγέλλεται και διακηρύττεται;
Η απάντηση είναι µία κι είναι ξεκάθαρη: Ο πατριωτισµός είναι
βίωµα, βιώνεται -αν δεν βιώσεις τον πατριωτισµό, δεν δικαιούσαι
να οµιλείς- κι έχει αγώνες και θυσίες, έχοντας αναφορά εις το
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έθνος και πρόταγµα τον αγώνα για την πατρίδα και το λαό. Εµείς
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, λοιπόν, δεν επενδύουµε
ούτε στην εξαθλίωση του λαού, για να αποκτήσουµε εκλογική
δύναµη ούτε φοβόµαστε τον πόλεµο όταν πρόκειται για το δίκαιο
και την αξιοπρέπεια.
Η Ελλάς, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι -όχι κατά τη διακήρυξη
αλλά κατά την ιστορική καταγραφή- το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Η Ευρώπη µάς ανήκει. Δεν πρέπει εδώ µέσα να ακούγονται ερωτήµατα για το αν θα µείνουµε ή δεν θα µείνουµε στην
Ευρώπη. Η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όµως δεν
ανήκει στη γερµανική Ευρώπη! Αυτή είναι η αλήθεια. Και εσείς,
αγαπητοί κύριοι της Κυβερνήσεως, δυστυχώς µε τη σύµπλευση
της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα, σε µία σύγκλιση περίεργη πλέον,
που έχει να κάνει µε θέσεις πολιτικές κι όχι µε ανάγκη των καιρών, προσπαθείτε να τροµοκρατήσετε τους πολίτες και δεν σκέφτεστε ότι έπρεπε να τροµοκρατείτε τους εχθρούς της πατρίδος
ή να πείθετε τους φίλους της πατρίδος. Είναι απίστευτο αυτό
που συµβαίνει. Εσείς έπρεπε να έχετε και plan b και δεύτερο σχέδιο και τρίτο σχέδιο και να το σηκώνετε ψηλά στις διαπραγµατεύσεις κι όχι να τροµοκρατείτε τον Έλληνα πολίτη και τους
συναδέλφους µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Προφανώς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός έχουµε πρόταγµα µες στον αγώνα µας αυτόν, ότι την ιδιοκτησία, τις καταθέσεις και το τεχνοεπιστηµονικό επίπεδο που κατακτήθηκε από
τους Έλληνες πολίτες κατά τη διαχρονική διαδροµή του ελληνικού λαού, όποιος κι αν τον κυβέρνησε, θέλουµε να τα υπερασπιστούµε και θέλουµε να τα υπερασπιστούµε εντός της
Ευρωζώνης. Ποιος είπε ότι τάχα είναι µονόδροµος οι προτάσεις
που ακούγονται από την Κυβέρνηση κι από τον εκάστοτε
Υπουργό; Δεν ακούσατε τον Πρόεδρό µας, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, να επαναλαµβάνει σαν µοναχικός διαβάτης, συνεχώς,
για την πενταετή περίοδο χάριτος και κατόπιν την ανακεφαλαίωση του χρέους και την εξόφλησή του; Χωρίς ποτέ να µας πει
κανένας τίποτα, µε υπερηφάνεια να τους πούµε ότι «ό,τι είναι
να πληρώσουµε, θα το πληρώσουµε». Δέκα δισεκατοµµύρια το
χρόνο µετά από µία περίοδο χάριτος µπορούµε να τα αποδώσουµε.
Θα µείνουµε στο ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα τολµούσα
να πω της Συµπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, όταν
παράγουµε για να διατηρήσουµε ό,τι είχαµε, για να διατηρήσουµε τον παραγωγικό µας ιστό. Και προκειµένου να παράγουµε
και να µπορέσουµε αυτό το προϊόν που θα παράγουµε να το
αξιοποιήσουµε, αυτό πρέπει να γίνει µε ενισχύσεις και χαµηλό
κόστος, αγαπητοί συνάδελφοι, µε µία περιφερειακή και νησιωτική πολιτική που είναι πραγµατικότητα γι’ αυτόν τον τόπο. Η
Ελλάς δεν µπορεί να ζήσει χωρίς περιφερειακή και νησιωτική πολιτική. Δεν µπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα, ακόµη
και στον πρωτογενή τοµέα, άνευ ενισχύσεων. Έτσι µπορούµε να
ελπίζουµε ότι θα αναθερµάνουµε την οικονοµία και βήµα - βήµα
θα οδηγηθούµε, αγαπητοί συνάδελφοι, και σ’ αυτήν την πολυθρύλητη ανάπτυξη, που σε λίγο πράγµατι από την επίκληση και
τη συχνή αναφορά της ο ελληνικός λαός, κατά τη γνωστή παροιµία και το παραµύθι, δεν θα µας πιστεύει, σαν το βοσκό µε το
λύκο. Αυτή τη φορά το καλό θα του λέµε, αλλά δεν θα πιστεύει
ότι θα έρθει ποτέ αυτή η ανάπτυξη που την άκουσε από τόσα
χείλη πολιτικών και τόσο διαψεύστηκε.
Και έρχονται, κύριοι της Κυβερνήσεως, και οι τροπολογίες.
Τροπολογία για την ΕΛΣΤΑΤ. Υπάρχει δε η επίκληση κάπου και
στις συζητήσεις που γίνονται, ότι αυτό γίνεται γιατί έτσι αποφασίστηκε και ότι και οι Πρωθυπουργοί των υπολοίπων κρατώνµελών µπορεί να αναφέρουν και αυτοί ότι τα στατιστικά τους
δεδοµένα έχουν καλώς. Εδώ όµως, δεν γνωρίζει κανένας τι συµβαίνει; Δεν γνωρίζει το πρόβληµα το οποίο υφίσταται µε την ΕΛΣΤΑΤ, ότι έχει καταντήσει ενός ανδρός αρχή, ότι δεν υφίσταται
συµβούλιο εδώ και καιρό, ότι προχωρούµε µάλιστα και σε αυτήν
την εξεταστική επιτροπή; Είναι δυνατόν ποτέ να έρχεται νοµοθέτηµα που να παραβιάζει το Σύνταγµα; Εδώ και αν δεν παραβιάζεται στην καρδιά του το Σύνταγµα. Εδώ υπάρχει µια Κυβέρνηση,
υπάρχει ένας Πρωθυπουργός, έχει ψηφιστεί από διακόσιους πενήντα πέντε συναδέλφους µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, πήρε
ψήφο εµπιστοσύνης και δεν έχει αυτός τη νοµιµότητα, ο Πρωθυ-
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πουργός της χώρας, να µιλήσει για τα στοιχεία µιας αρχής που
τη λέµε και ανεξάρτητη και να εξασφαλίσει την ελληνική αξιοπιστία;
Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν, αγαπητοί συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας. Και αν δεν σηκώσετε το
ανάστηµά σας σε τέτοια στοιχειώδη γεγονότα θεσµικά, πότε
άραγε µπορεί αυτός ο τόπος και αυτοί οι πολίτες να περιµένουν
από τους καθοδηγητές του; Αν είναι καθοδηγητές, γιατί ο καθοδηγητισµός έχει ακυρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Ούτε παράδειγµα
ούτε καθοδηγητισµός υπάρχει. Υπάρχει µία βουβαµάρα, ένας
συµβιβασµός που έχει γεννήσει συµβιβασµένους πολιτικούς.
Αυτό βλέπουν οι Έλληνες πολίτες.
Έρχοµαι στη δεύτερη τροπολογία για την ανακεφαλαίωση
τραπεζών. Πού είναι το κούρεµα, κύριοι της Κυβερνήσεως, των
δανείων του Έλληνα πολίτη; Πού είναι το κούρεµα των δανείων;
Κουρέψαµε τους µισθούς, κουρέψαµε τις συντάξεις µε νόµους
τρεις και τέσσερις φορές. Δεν έπρεπε να ακολουθήσει κάτι σχετικό που το έκανε και η Ισλανδία και το έκαναν και άλλες χώρες;
Δεν δικαιούται ο Έλληνας πολίτης κούρεµα του δανείου του, που
µε άλλες συνθήκες το έλαβε, άλλες συνθήκες του προέκυψαν,
όχι µε δική του υπαιτιότητα; Είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει.
Και τι λέει η τροπολογία; Πού είναι η ανακεφαλαίωση; Πού
είναι αυτά που έπρεπε να πάνε στα ασφαλιστικά ταµεία που θα
χαθούν, να πάρουν µετοχές και να έχουν κάποιο αποκούµπι για
να πιστέψουν οι συνταξιούχοι ότι στο µέλλον θα έχουν συντάξεις,
όχι λόγια και διακηρύξεις; Όχι µόνο αυτό δεν κάνατε, αλλά έρχεστε και κουρεύετε τα οµόλογα των ιδιωτών. Άκουσον-άκουσον!
Και µάλιστα όχι µόνο των µικροκαταθετών, που εδώ χάνεται η
εµπιστοσύνη προς το κράτος, είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει, αλλά έρχεστε και κουρεύετε τα οµόλογα όλων αυτών που
φορτώθηκαν επάνω τους το χρέος του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι ασύλληπτο.
Δεν µπορεί να σταθεί καµµία Κυβέρνηση έτσι, δεν µπορείτε να
πείσετε κανέναν. Και αν φοβάστε να αντιταχθείτε, παραιτηθείτε.
Αν φοβάστε να πείτε ότι υπάρχει και άλλο σχέδιο και άλλη πορεία
σε αυτόν τον τόπο, παραιτηθείτε. Δεν µπορώ να ακούω συνέχεια
τον Αντιπρόεδρο να επικαλείται ή το ένα ή άτακτη χρεοκοπία.
Ποιος τα είπε αυτά τα πράγµατα, ότι ή το ένα θα συµβεί ή το
άλλο θα συµβεί; Εδώ και δύο χρόνια ποιος διακήρυξε αυτές τις
οικονοµικές θεωρίες άραγε σε αυτόν τον τόπο και γελάνε ακόµα
και οι πρωτοετείς των οικονοµικών πανεπιστηµίων, ότι τάχα δεν
υπάρχουν άλλοι δρόµοι και άλλες διαδροµές;
Ο κ. Ζολώτας -το είπα πολλές φορές, επειδή είστε εσείς εδώ,
κύριε Οικονόµου- το 1990 για να µην καταστήσει το ελληνικό
χρέος εξωτερικό, για να νιώθει ότι µπορεί να έχει την εθνική του
κυριαρχία και την εθνική του ανεξαρτησία, κατέστησε το χρέος
εθνικό, το έδωσε στα χέρια των Ελλήνων πολιτών. Το πλήρωσε
πανάκριβα µε 27% επιτόκιο. Και η Κυβέρνηση του ΙανουαρίουΜαρτίου του 2010 περπατούσε συρόµενη. Καλύτερα βέβαια ταιριάζει άλλη λέξη, σέρνοντας και µπουσουλώντας, αντί να κάνει
πράγµατα τα οποία έπρεπε να τα προβλέψει και υπήρχε η κοντινή διδαχή του εγγύτερου παρελθόντος, να διδαχθεί από το
1990. Μειώνουµε συντάξεις, µειώνουµε και µισθούς στον ιδιωτικό
τοµέα. Μεγάλη εφεύρεση αυτό.
Σήµερα διαβάζω για 9 δισεκατοµµύρια. Δεν δέχοµαι το 9 δισεκατοµµύρια. Εγώ σας λέω, 5 δισεκατοµµύρια έλλειµµα, κύριοι
Υπουργοί, από τη µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα. Και
δεν είναι µόνο το έλλειµµα το δηµοσιονοµικό που θα αυξηθεί.
Πώς θα σας πιστέψουν ότι µπορεί να υπάρχει τύχη µε αυτήν την
πολιτική; Προσέξτε τι ακυρώνετε. Ακυρώνετε σε αυτήν την ιστορική στιγµή, την ευκαιρία που δίδεται στην ελληνική πατρίδα να
ξανασηκωθεί στα πόδια της έχοντας οδηγό τον ιδιωτικό τοµέα.
Η Ελλάς αναπτύχθηκε όταν ήταν περιζήτητος ο ιδιωτικός τοµέας
για εργασία. Όταν το ΠΑΣΟΚ κατέστησε περίλαµπρη την δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, τότε εκφυλιστήκαµε, τότε άρχισε η οπισθοδρόµηση. Και αντί να δοθεί αυτή η δυνατότητα αυτήν τη
στιγµή τουλάχιστον, µιας εξισορρόπησης του ιδιωτικού και του
κρατικού, για να µπορέσουµε να γίνει το άλµα του ιδιωτικού
τοµέα και να υπάρχει πλέον, η προοπτική ότι ο ιδιωτικός τοµέας
θα σύρει την ανάπτυξη προς τα πάνω, έρχεστε και τον µειώνετε
εκεί που τελικά πάει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και ζητάτε
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να συνηγορήσουµε. Ε, αυτό όχι µόνο δεν είναι πατριωτικό, όχι
δεν είναι κοινωνικό αλλά εκφεύγει κάθε φαντασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Και κοιτάξτε, κύριοι της Κυβερνήσεως, τι κόβετε. Και προφανώς, επειδή δεν έγινε καµµία αναφορά από κανέναν, φοβούµαι
ότι έχει διαφύγει από πολλούς συναδέλφους, γιατί ίσως δεν είναι
απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, δεν γνωρίζουν.
Κόβετε εξήντα εκατοµµύρια ευρώ την εξισωτική των φτωχών
αγροτών και κτηνοτρόφων. Εξήντα εκατοµµύρια ευρώ των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, αυτό είναι η εξισωτική. Και το
έχετε µέσα στον κατάλογο και το κόβετε. Πώς θα υπάρξει ανταγωνισµός; Πώς θα υπάρξει στον πρωτογενή τοµέα προϊόν αγροτικό που θα µπορεί να ανταγωνιστεί τη βουλγαρική, τη ρουµανική
και κάθε άλλη γειτονική παραγωγή;
Με τον ΕΟΠΥΥ, κάπου εδώ δεν βγαίνει η αριθµητική, κύριοι
της Κυβερνήσεως. Έχετε αναφορά, πεντακόσια εκατοµµύρια
µόνο στον ΕΟΠΥΥ, περίπου ένα δισεκατοµµύριο στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, άλλο ένα δισεκατοµµύριο για
φάρµακα και επικουρικές. Για σταµατήστε! Δυόµισι δισεκατοµµύρια από τα 3,2 δισεκατοµµύρια τα φορτώνετε πάνω στον
ΕΟΠΥΥ και πάνω στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πώς θα αντέξει; Δηλαδή σε ποιο λαό απευθύνεστε; Ανθρώπους
δηλαδή, οι οποίοι ρακένδυτοι, αναξιοπαθείς, θα σύρονται, θα
άγονται και θα φέρονται;
Μειώνετε δε και τα ινστιτούτα. Μίλησα, αλλά «φωνή βοώντος
εν τη ερήµω»! Ένα ινστιτούτο είναι στη Θράκη, αυτό µε την τεχνολογική πολιτιστική εξέλιξη και πάτε να το συρρικνώσετε. Ένα
έχει η Θράκη, η Αχίλλειος πτέρνα του ελληνισµού –όχι µόνο της
Ελλάδος, αλλά του ελληνισµού- και δεν µπορείτε να το κρατήσετε. Δεν έχετε καν τη γενναιότητα να πείτε ότι «δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, δεν το διαπραγµατευόµαστε».
Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, και προπάντων, κύριοι της Κυβερνήσεως, δανειζόµαστε χρόνο για να µας καταπλακώσει η
φτώχεια. Κλέβουµε τη ζωή των επόµενων γενεών. Κλέβουµε τη
ζωή των παιδιών µας. Και αυτό όχι µόνο δεν είναι πατριωτικό, δεν
είναι τίµιο, δεν είναι καθαρό, αλλά και η ιστορία δεν θα σας το
συγχωρέσει.
Εµείς, οι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, συνεπείς και
στον πατριωτικό και στον κοινωνικό παρεµβατισµό, δεν είναι δυνατόν να συνυπογράψουµε. Λέµε, όχι µόνο ένα µεγάλο «όχι»,
αλλά απευθύνουµε µια καταγγελία να εγερθεί αυτή η Αίθουσα
και την ύστατη στιγµή να δώσει τα µαθήµατα που πρέπει και σε
αυτούς ακόµη εκεί στην Ευρώπη, αν θέλουν να µιλούν για Ευρώπη του πολιτισµού, για Ευρώπη του ελληνικού, του ρωµαϊκού
και του χριστιανικού πολιτισµού.
Ειδάλλως, θα έχετε ατυχήσει όλοι µαζί και ο ελληνικός λαός
προφανώς, δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτήν την απρέπεια και αυτήν
την αγένεια, την οποία τού επιδεικνύετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κιλτίδη, ειδικό αγορητή του ΛΑΟΣ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον κ. Παπαδηµούλη, έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα νόµο: «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις».
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος
Παπαδηµούλης, να λάβει το λόγο.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελικά το σίριαλ του εκατοµµυρίου Βουλευτή, κατέληξε στον γνωστό πλέον πολυεκατοµµυριούχο σύζυγο. Όµως, η µεγαλύτερη πρόκληση αυτών των ηµερών
είναι ότι πίσω από το ένα εκατοµµύριο ευρώ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία προσπαθούν να κρύψουν επί µία εβδοµάδα πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ που κόβονται κυριολεκτικά µε τον µπαλτά
από εκατοµµύρια µισθωτούς, συνταξιούχους και ανέργους.
Γι’ αυτό το κακόγουστο σίριαλ του ενός εκατοµµυρίου ευρώ
που κλείνει σχεδόν µία εβδοµάδα και τη σύγχυση που προκάλεσε
ασφαλώς υπάρχουν ευθύνες και αναπάντητα ερωτηµατικά. Και
ο αρµόδιος Εισαγγελέας κ. Νικολούδης και η κ. Μπακογιάννη και
ο κ. Κούβελος, ο καθένας στον τοµέα της ευθύνης του, οφείλουν
περαιτέρω εξηγήσεις και γι’ αυτά που είπαν και γι’ αυτά που δεν
είπαν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Όµως, η ουσία που απασχολεί εκατοµµύρια Έλληνες είναι ότι
αυτές τις ώρες, αυτές τις µέρες µειώνεται κατά 22% ο κατώτατος µισθός, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που αποφασίζει
αυτή την ώρα το υπουργικό συµβούλιο. Μειώνεται κατά 32% ο
κατώτατος µισθός για τους νέους. Μπαίνει τσεκούρι µεγαλύτερης µείωσης στα επιδόµατα ανεργίας γι’ αυτούς που κυρίως
είναι άνεργοι, τους οικοδόµους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και
ενταφιάζεται το τέλος των κλαδικών συµβάσεων.
Η Κυβέρνηση και µε αυτό το νόµο που ψηφίζεται σήµερα µε
τις απαράδεκτες διαδικασίες του κατεπείγοντος και µε την πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου που αποφασίζει σήµερα το υπουργικό συµβούλιο και µε τις εγκυκλίους που ετοιµάζει θα προκαλέσει περαιτέρω µειώσεις εισοδηµάτων στο πιο αδύναµο κοµµάτι
της ελληνικής κοινωνίας.
Τα επίσηµα στοιχεία, κύριε Τιµοσίδη, λένε ότι στα τρία χρόνια
-2009, 2010 και 2011- οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι αυτής της
χώρας έχουν ήδη χάσει πάνω από το 1/3 του εισοδήµατός τους,
ένα µέρος µε περικοπές στις ονοµαστικές τους αµοιβές, ένα
µέρος µέσω του ροκανίσµατος που προκαλεί ο πληθωρισµός και
ένα µέρος µέσω της αύξησης της φορολογίας. Όλα αυτά που
συζητούµε τώρα, οι καινούργιες περικοπές θα έλθουν επιπλέον.
Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση, µε την αγαστή σύµπνοια του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ξεπλένει έναντι πινακίου
φακής –απ’ ό,τι πληροφορούµαι- µεγάλα σκάνδαλα όπως η «SIEMENS».
Η εξεταστική επιτροπή είχε λογαριάσει τη ζηµία του δηµοσίου
σε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε πρόταση των συναδέλφων του
ΠΑΣΟΚ και τώρα, έναντι ενός ποσού δεκάδες φορές µικρότερου
σε πραγµατικό ρευστό, θέλετε να κλείσετε την υπόθεση µετατρέποντας την Κυβέρνηση Παπαδήµου σε πλυντήριο, παίρνοντας ψίχουλα και την ίδια ώρα συνοµολογείτε και δίνετε
πιστοποιητικό εντιµότητας και νοµιµότητας στη «SIEMENS»,
χωρίς να παίρνετε τίποτα από ονόµατα και από στοιχεία και για
τα ταµεία των κοµµάτων και την αµαρτωλή υπόθεση του 2% -που
είναι πιστοποιηµένη, µε απόφαση του γερµανικού δικαστηρίουκαι για τα πρόσωπα που εµπλέκονται σε αυτό το µεγάλο και πολύχρονο σκάνδαλο.
Να πάµε στο άλλο θέµα; Οι περίφηµη συµφωνία µε την Ελβετία. Εδώ και µήνες ο κ. Βενιζέλος απαντούσε ότι όπου να είναι
έρχεται η συµφωνία για κύρωση. «Εντός των προσεχών ηµερών»
µου έλεγε πέρυσι το Σεπτέµβριο. Μου έλεγε «θα πάρουµε και
πολλά χρήµατα, µε τη φορολόγηση των τόκων και των καταθέσεων και ονόµατα για να ελέγξουµε ποιοι µεγαλόσχηµοι και χρυσοκάνθαροι έβγαλαν δισεκατοµµύρια στην Ελβετία και αλλού».
Πριν λίγες µέρες, την Παρασκευή, ο κ. Βενιζέλος εδώ αυτοδιαψεύστηκε και είπε ότι παραπέµπεται στις καλένδες η διµερής
συµφωνία µε την Ελβετία, καθώς είναι θέµα γενικότερης συµφωνίας.
Μέσα στην εβδοµάδα, ξεκινώντας από το σηµερινό υπουργικό
συµβούλιο, έρχονται κι άλλα: πάγωµα των ωριµάνσεων, δηλαδή
των αυξήσεων που παίρνει µε την πάροδο του χρόνου, µε βάση
συµβάσεις, µε βάση το µισθολόγιο ο κάθε εργαζόµενος, διά βίου.
Ξέρετε τι λέει το πρόγραµµα που έχετε ψηφίσει, κύριοι του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας; Παγώνουν οι ωριµάνσεις
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µέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%. Η ανεργία σύµφωνα µε
τα επίσηµα στοιχεία είναι πολύ πάνω από 20% και θα πάρει χρόνια, δεκαετίες, να φτάσει σε τέτοια ποσοστά. Μέσα στην εβδοµάδα αποφασίζετε το κλείσιµο της εργατικής εστίας και της
εργατικής κατοικίας ξεθεµελιώνοντας τα τελευταία υπολείµµατα
ενός κοινωνικού κράτους. Και βάζετε και άλλο ένα γερό τσεκούρι
στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων κόβοντας άλλα 400 εκατοµµύρια ευρώ, πράγµα που θα έχει ως µαθηµατική συνέπεια
την ακόµα βαθύτερη ύφεση.
Έρχοµαι στα άρθρα του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Άρθρο 1 και άρθρο 6: Γερό τσεκούρι στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και µάλιστα αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου.
Δηλαδή, το Πάσχα οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι µε την
αναδροµική εφαρµογή θα πάρουν ψίχουλα. Κόβετε άγρια συντάξεις για να µαζέψετε 325 εκατοµµύρια ευρώ.
Στο άρθρο 2, τινάζετε στον αέρα και αναπροσαρµόζετε όλα
τα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους που
ψηφίσατε πριν από µόλις δύο µήνες σ’ αυτήν τη Βουλή. Η ύφεση
από 2,8% που την προβλέπατε, θα περάσει το 5% -ορισµένοι
λένε ότι θα περάσει το 6%- για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά. Η
ύφεση αθροιστικά υπερβαίνει το 20%. Δεν υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τέτοιο πράγµα. Δεν έχει ξανασυµβεί στην Ελλάδα
µετά την περίοδο του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Τέτοιο µέγεθος
ύφεσης προβλέπεται φέτος µόνο στο Σουδάν. Αλλάζετε και τα
πάντα. Επειδή έχει πέσει έξω ο προϋπολογισµός το 2011, - τα
έσοδα στο ΦΠΑ είναι -19%- λέτε ότι θα έχετε χαµηλότερα έσοδα.
Και επειδή δεν µπορείτε να περιορίσετε φοροδιαφυγή ή κρατική
σπατάλη, κόβετε από το κοινωνικό κράτος και από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων.
Έρχοµαι στο άρθρο 5. Είναι µνηµονιακή υποχρέωση οι συγχωνεύσεις και ο εξορθολογισµός κάποιων φορέων που κάνουν
έρευνα; Από πού προκύπτει; Κάνατε ποτέ διαβούλευση σοβαρή
γι’ αυτό το θέµα;
Άρθρο 7, νέα παράταση µέχρι τον Ιούνιο στις ρυθµίσεις για τα
αυθαίρετα. Ως µηχανικός σας λέω ότι αυτές οι διαρκείς παρατάσεις τροφοδοτούν ένα νέο κύµα, µια νέα γενιά αυθαιρέτων. Γιατί
όσοι είναι µέσα στα σχετικά κυκλώµατα επωφελούνται της νέας
παράτασης για να ρίξουν όπως-όπως µια πλάκα και να νοµιµοποιήσουν αυτό που θα φτιάξουν ως αυθαίρετο. Ή κάνετε ότι δεν
καταλαβαίνετε;
Διότι, αυτή τη φορά η παράταση συµπίπτει και µε την προεκλογική περίοδο που παραδοσιακά τις προεκλογικές περιόδους γίνεται το όργιο της παρανοµίας.
Θα δώσω σ’ ένα θέµα δίκιο στον Αντιπρόεδρο, όχι φυσικά σ’
αυτήν την κινδυνολογία ότι όποιος είναι εναντίον του µνηµονίου,
εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, εναντίον του διδύµου Μερκοζί, εναντίον του Σόιµπλε, είναι τάχατες οπαδός της χρεοκοπίας
και της δραχµής. Αυτά είναι βολικά προπαγανδιστικά επιχειρήµατα για να κινδυνολογείτε. Δεν πείθουν. Είπε, όµως, ένα πράγµα
που είναι σωστό. Όσα προβλέπονται σ’ αυτό τον εφαρµοστικό
νόµο προδιαγράφονται µε σαφήνεια στο δεύτερο µνηµόνιο, το
οποίο ήδη ψηφίστηκε µε αιµατηρές διαγραφές για τρεις κοινοβουλευτικές οµάδες την περασµένη Κυριακή.
Επειδή βλέπω ότι γίνεται ένα εσωτερικό παζάρι, που δεν µας
αφορά, µέσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία γύρω από τη
πιθανότητα µετάνοιας και επανόδου κάποιων συναδέλφων των
δυο κοµµάτων ανάλογα µε την ψήφο τους, θέλω να πω ότι είναι
αδιανόητο, παράλογο µε βάση την κοινή λογική κάποιος να καταψηφίζει το µνηµόνιο επειδή κόβει µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα ανεργίας αλλά να ψηφίζει τους νόµους µε τους οποίους
υλοποιείται το µνηµόνιο. Θα είναι το έσχατο της αναξιοπιστίας.
Και είναι ένας παραπάνω λόγος που η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ονοµαστική ψηφοφορία και επί της αρχής αλλά
και στα άρθρα 1, 2, 5 και 6, που υλοποιούν αυτές τις µεγάλες
µειώσεις σε βάρος των πιο αδύναµων αυτής της κοινωνίας. Για
να κρεµαστεί ο κάθε ένας από το ποδαράκι του. Πέρα από την
αξιοπιστία των κοµµάτων υπάρχει και το θέµα της αξιοπιστίας
των προσώπων.
Έρχοµαι στο χρόνο που µου αποµένει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δυο τροπολογίες. Κατ’ αρχάς δεν είναι τροπολογίες, είναι επιπλέον νοµοσχέδια όπως συνηθίζει πια αυτή η
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Κυβέρνηση. Είναι το νοµοσχέδιο για τις τράπεζες και την ανακεφαλαιοποίησή τους το οποίο η Κυβέρνηση βαπτίζει τροπολογία
σαν τους καθολικούς καλόγερους.
Πρώτα από όλα ακόµη δεν ξέρουµε πόσα θα πάρουν οι τράπεζες µε την ανακεφαλαιοποίηση. Στην αρχή έλεγαν 10, µετά το
πήγαν στα 30, µετά το πήγαν στο 40 και τώρα διαβάζω για 50.
Δεν ξέρουµε πόσα θα πάρουν από το νέο πακέτο. Το βέβαιο,
όµως, είναι ότι τα κλειδιά, παρ’ ότι τα λεφτά θα τα βάλει το δηµόσιο από το δάνειο που θα πάρει, θα τα κρατήσουν οι µεγαλοµέτοχοι. Γιατί; Διότι η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται κοµµένη και
ραµµένη στα µέτρα των ιδιωτών µεγαλοµετόχων των τραπεζών,
τόσο πολύ που αναγκάζεται αυτή η Κυβέρνηση αυτοεξευτελιζόµενη να πετάει στα σκουπίδια και να αναιρεί ρυθµίσεις που η ίδια
ψήφισε το Φθινόπωρο του 2011 και µάλιστα ορκιζόταν ότι δεν
πρόκειται να τις αλλάξει µε τίποτα.
Πώς γίνεται αυτό; Θα πάρουν για αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή το δηµόσιο, κοινές µετοχές, αλλά όχι κοινές µετά
ψήφου, όπως προβλέπει η νοµοθεσία, αλλά µε ψήφο µόνο στα
θέµατα στρατηγικής σηµασίας. Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι!
Τα κλειδιά, το κουµάντο, δηλαδή, θα συνεχίσουν να το κάνουν οι
ιδιώτες µεγαλοµέτοχοι χωρίς να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
Για την συµµετοχή των ιδιωτών, το πλαφόν, το χρόνο επαναγοράς των µετοχών, τον τρόπο υπολογισµού, όλα αυτά θα καθοριστούν όχι από το νόµο αλλά µε υπουργική απόφαση. Λευκή
επιταγή στον κ. Βενιζέλο ή στον διάδοχό του, εάν αποφασίσει και
αυτός να παραιτηθεί ακολουθώντας το παράδειγµα του κ. Παπουτσή.
Εκτός αυτών υπάρχει στο άρθρο 5 της τροπολογίας για τις
τράπεζες και µια φωτογραφική, σκανδαλώδης διάταξη που λέει
ότι όσοι µε την ανταλλαγή των οµολόγων αποκοµίσουν κεφαλαιακά κέρδη, αυτά θα είναι αφορολόγητα. Όσοι, δηλαδή, αγόρασαν κερδοσκοπώντας πάνω στο σενάριο της ασύντακτης
χρεοκοπίας από τη δευτερογενή αγορά τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου πιο χαµηλά από ότι οι όροι της ανταλλαγής και
έχουν κέρδη, δεν θα φορολογηθούν, δεν θα πληρώσουν κανένα
ευρώ. Θα µείνουν εντελώς αφορολόγητα.
Εξηγήστε µας, κύριε Οικονόµου, το εξής: Γιατί αυτή η φωτογραφική διάταξη; Όλα πια πρέπει να τους τα δώσετε;
Έρχοµαι στην τροπολογία της ΕΛΣΤΑΤ, την οποία, απ’ ό,τι
άκουσα από τον κ. Βενιζέλο, ενέκρινε οµόφωνα το Υπουργικό
Συµβούλιο, δηλαδή και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Ερωτώ
τώρα τους παρισταµένους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας
και συγκεκριµένα, τον κ. Μουσουρούλη, που είναι και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος το εξής: Σας έχω ακούσει να είστε στα κεραµίδια -και σωστά- συµπλέοντας µε την Αριστερά, που τώρα
τελευταία την ελεεινολογείτε, για την ενός ανδρός αρχή στην ΕΛΣΤΑΤ, για τις απαράδεκτες διαδικασίες µε τις οποίες διαλύθηκε
το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ, για κάποια «µαγειρέµατα»
που έγιναν από το ΠΑΣΟΚ τους τρεις τελευταίους µήνες, σε συνέχεια των «µαγειρεµάτων» που κάνατε εσείς εννιά µήνες όσον
αφορά τη διαµόρφωση του ελλείµµατος του 2009.
Η τροπολογία που τώρα υπερψηφίζετε και είπαν «ναι» οι έξι
Υπουργοί και Υφυπουργοί σας, κύριε Μουσουρούλη, τι κάνει;
Λέει «ναι», µε τη βούλα του νόµου, στην ενός ανδρός αρχή για
τον κ. Γεωργίου, δίνει την πλήρη εξουσιοδότηση να φτιαχτούν,
κατ’ επιταγήν του ΔΝΤ και µε υλοποιητή τον κ. Γεωργίου, όλες
οι δοµές και οι λειτουργίες για την παραγωγή των στατιστικών
στοιχείων, κάνοντας τη βασική παραταξιακή σας εφηµερίδα, τον
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ, να γράφει: «Η Τρόικα παίρνει τον έλεγχο της
ΕΛΣΤΑΤ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα το ψηφίσετε; Το ψηφίσατε στο Υπουργικό Συµβούλιο. Θα
το ψηφίσετε και στην Ολοµέλεια, στην ονοµαστική ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Παπαδηµούλη,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Διότι υπάρχει ένα θέµα συνέπειας λόγων και έργων. Πριν µια
εβδοµάδα έγινε εδώ σκοτωµός ανάµεσα στον κ. Βενιζέλο και τον
κ. Δένδια, µε αφορµή τη συζήτηση περί εξεταστικής επιτροπής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έφθασαν σε πολύ χαµηλό επίπεδο οι αντιπαραθέσεις, διότι υποτίθεται ότι είχατε πολύ διαφορετική γραµµή και τώρα υλοποιείτε
χέρι-χέρι -χωρίς τον κ. Καρατζαφέρη αυτήν τη φορά- την ίδια πολιτική.
Εξηγούµε, λοιπόν, ότι καταψηφίζουµε επί της αρχής, καταψηφίζουµε και τα άρθρα και ζητούµε ονοµαστική ψηφοφορία στα
άρθρα 1, 2, 5 και 6.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μισό λεπτό, κυρία
Μπακογιάννη.
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, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Γυθείου Λακωνίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρία Μπακογιάννη, θέλετε το λόγο επί προσωπικού;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
επί προσωπικού. Ο κ. Παπαδηµούλης αναφέρθηκε στο όνοµα
του συζύγου µου και ζητώ την άδεια να εξηγήσω και στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε το λόγο για ένα
λεπτό για το προσωπικό σας θέµα. Μπορείτε να οµιλήσετε από
το έδρανό σας. Ακούγεστε και από εκεί.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν πειράζει. Προτιµώ να βλέπω
τους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από τρεις µέρες, από
τούτο εδώ το Βήµα, εζήτησα, ως Αρχηγός της Δηµοκρατικής
Συµµαχίας, να δηµοσιοποιηθεί το όνοµα του Βουλευτή ο οποίος,
κατά δήλωση του κ. Νικολούδη, είχε πάρει ένα εκατοµµύριο
ευρώ και τα είχε στείλει στην Ελβετία ή, εν πάση περιπτώσει, τα
είχε βγάλει εκτός Ελλάδος. Οµολογώ ότι, όπως και όλοι σας,
ένιωθα και οργή, αλλά και περιέργεια να µάθω ποιος είναι αυτός
ο Βουλευτής, ο οποίος είχε ένα εκατοµµύριο ευρώ στην Ελλάδα
και τα έστειλε στο εξωτερικό.
Πριν από µισή ώρα από την ώρα που έκανα τη δήλωση -δηλαδή, πριν από δύο ώρες- έλαβα ένα τηλέφωνο από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κ. Αργύρη, ο οποίος µου είπε ότι το
έµβασµα της 3ης Μαρτίου του 2010 ήταν ένα έµβασµα του συζύγου µου Ισίδωρου Κούβελου προς το εξωτερικό.
Οµολογώ ότι έµεινα άναυδη. Επικοινώνησα µε το σύζυγό µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, χρειάζοµαι λίγο χρόνο να εξηγήσω.
Επικοινώνησα µε το σύζυγό µου, ο οποίος µου είπε ότι µέσα
στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα -όπως όλοι γνωρίζουν,
φαντάζοµαι, ο άντρας µου ασχολείται µε θέµατα της ναυτιλίαςείχε από ναυτιλιακό συνάλλαγµα επενδυµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, τις οποίες ρευστοποίησε. Η τράπεζα, η οποία έκανε τη συναλλαγή, ήταν ελληνική τράπεζα και
έστειλε µετά τα χρήµατα στο Λονδίνο για την αγορά ενός πλοίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η πενθήµερη συζήτηση που γινόταν για έναν πολιτικό, για ένα Βουλευτή, αφορούσε επιχειρηµατική δραστηριότητα του συζύγου
µου, γνωστή µέχρι το 2009-2010 που δηµοσιεύθηκε το «πόθεν
έσχες» –δηλαδή και οι µετοχές του και τα πάντα- και ότι αυτό θα
µπορούσε να ήταν µεµπτό, διότι συνέχισε την επιχειρηµατική του
δραστηριότητα επενδύοντας στην ελληνική ναυτιλία, όπως έκανε
όλα τα χρόνια της ζωής του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ από τη Βουλή των Ελλήνων: πρώτον, να έρθει ο κ. Νικολούδης και να πει συγκεκριµένα
ποιος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος του κατήγγειλε ότι υπάρχει τέτοιου είδους συναλλαγή. Η δουλειά του κ. Νικολούδη είναι να
ψάχνει το «βρώµικο» χρήµα. Αυτήν τη στιγµή µιλάµε για γνωστο-
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ποιηµένη επιχειρηµατική δράση, δηµοσιοποιηµένη στα «πόθεν
έσχες». Ο κ. Νικολούδης άφησε να εννοηθεί ότι κάποιος πολιτικός έκανε αυτήν την ιστορία. Εγώ, όµως, έχω δηµοσιεύσει από
την πρώτη µέρα µέχρι και σήµερα κάθε ευρώ και κάθε δραχµή,
την οποία διαχειρίστηκα µε τον οποιοδήποτε τρόπο τη διαχειρίστηκα.
Δεν επιτρέπω, λοιπόν, σε κανέναν να σπιλώνει το ήθος και την
πολιτική µου σταδιοδροµία. Απαιτώ, λοιπόν: πρώτον, από τα κόµµατα να τοποθετηθούν και, δεύτερον, από την Κυβέρνηση να µου
εξηγήσει πώς είναι δυνατόν επί πέντε µέρες να γνωρίζετε όλα
αυτά τα οποία γνωρίζετε και να µην έχετε την ευθυκρισία να
βγείτε να το πείτε δηµοσίως; Πώς το έκανα εγώ µισή ώρα αφού
το πληροφορήθηκα και βγήκα κατ’ ευθείαν στον Τύπο, διότι θέλω
να ξεκαθαρίσω ότι δεν µπορούν να πλανώνται τέτοιου είδους
ιστορίες εις βάρος των πολιτικών;
Πώς είναι δυνατόν να έρχεται ο κ. Νικολούδης να λέει αυτά τα
πράγµατα, να είµαστε όλοι πεπεισµένοι ότι πρόκειται για κάποιον
Βουλευτή και τελικώς, να πρόκειται περί επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός ανθρώπου, ο οποίος κάνει τη δουλειά αυτή
όλη του τη ζωή;
Όσον αφορά το εάν είναι νόµιµο και ηθικό, εγώ θεωρώ ότι είναι
ηθικό να επιτρέπεις να προχωρήσει η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ελληνική ναυτιλία -το ξεκαθαρίζω- όπως θεωρώ ότι
είναι και ηθικό να επιτρέπεται να παντρευτεί ένας άνθρωπος έναν
Έλληνα επιχειρηµατία, αλλά αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε την
πολιτική του δραστηριότητα, µε την πολιτική του ταυτότητα, µε
την πολιτική του ύπαρξη.
Αυτά τα χρήµατα, τα οποία έχουµε στην Ελλάδα και τα οποία
βρίσκονται στην Ελλάδα, δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά τα
οποία πηγαινοφέρνουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρία Μπακογιάννη,
πιστεύω ότι εξαντλήθηκε το προσωπικό σας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό και ήθελα να πω ότι ζητώ από τον Πρόεδρο της
Βουλής την πλήρη εκκαθάριση του θέµατος και περιµένω από
την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί.
Οι δηλώσεις, οι οποίες έγιναν τις τελευταίες ηµέρες από την
Κυβέρνηση, ήταν ανοιχτές σε κάθε µορφής παρερµηνεία. Εγώ,
λοιπόν, δεν δέχοµαι να σπιλωθώ. Έχω αρκετά στοχοποιηθεί στη
ζωή µου. Δεν εννοώ να γίνω στόχος του οποιουδήποτε παιχνιδιού, που, ενδεχοµένως, παίζεται µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων, τα οποία έθιξα όταν έφερα στη δηµοσιότητα τις ιστορίες
για τα κοµµατικά τους ταµεία και για τα χρήµατα των «πόθεν
έσχες» τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει ενηµερωθεί σίγουρα και ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Πιστεύω
ότι θα πάρετε απάντηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα µπορούσα να έχω το
λόγο, κύριε Πρόεδρε, µετά τον κ. Παπαδηµούλη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν σήκωσε το χέρι ο
κ. Παπαδηµούλης. Δεν ζήτησε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εγώ ζητώ το λόγο και επί
προσωπικού και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Διαλέξτε
εσείς πώς θα µου τον δώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Επί προσωπικού, θα µιλήσετε ένα λεπτό, κύριε Μουσουρούλη. Εάν θέλετε να πάρετε
το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα πάρετε το χρόνο
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν έχει σηµασία. Και
στις δύο περιπτώσεις ένα λεπτό χρειάζοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, λοιπόν, έχετε
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το πολιτικό σύστηµα,
αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται θάρρος, ήθος και θεσµούς. Η
Νέα Δηµοκρατία λειτουργεί πάντα θεσµικά. Στην αρχή ο κ. Κιλτίδης αναφέρθηκε στην παροχή εξουσιοδότησης από τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου προς τις ελβετικές τράπεζες,
προκειµένου να ανοίξουν τυχόν λογαριασµούς τους. Αυτή δεν
είναι θεσµική λειτουργία. Ήταν µία πρόταση του Γραµµατέα του
Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Καρχιµάκη, την οποία
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και απορρίψαµε. Εµείς λειτουργούµε θεσµικά. Προτείναµε -και
το Προεδρείο της Βουλής ουδέποτε έφερε στην Ολοµέλεια,
κυρία Πρόεδρε- συγκεκριµένα µέτρα για το «πόθεν έσχες». Θεωρούµε ότι η πρόταση του κ. Καρχιµάκη θα καθιστούσε τη χώρα
περίγελο διεθνώς. Νοµίζω ότι σ’ αυτό µπορούν να συµφωνήσουν
και τα κόµµατα της Αριστεράς.
Όσον αφορά στις παρατηρήσεις του κ. Παπαδηµούλη σχετικά
µε την ΕΛΣΤΑΤ και εδώ η Νέα Δηµοκρατία λειτουργεί θεσµικά.
Γνωρίζετε πολύ καλά τις θέσεις µας. Τις έχουµε διατυπώσει επανειληµµένα σε αυτήν την Αίθουσα.
Όσον αφορά στον υπαινιγµό για το αν τα στοιχεία ενδέχεται
να υποστούν αλλοίωση από εξωγενείς παράγοντες, γνωρίζετε
πολύ καλά, γιατί ήσασταν Ευρωβουλευτής επί σειρά ετών, ότι
πρόσφατα, στις 21 Φεβρουαρίου, κατατέθηκαν δύο τροποποιήσεις των κανονισµών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαµήνου του «εξαπτύχου», για να είµαι πιο συγκεκριµένος- οι οποίοι
προβλέπουν τη θεσµική αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών µεγεθών µίας χώρας. Στεκόµαστε εκεί και πουθενά αλλού, κύριε Παπαδηµούλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα ήθελα να σας θυµίσω µόνο –ίσως δεν το θυµάστε- ότι έχει κατατεθεί και πρόταση
νόµου για το «πόθεν έσχες». Απλώς δεν έχει γίνει δεκτό κυρίως
από τα δύο µεγάλα κόµµατα.
Συνεχίζουµε τη διαδικασία.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτριος Τσιρώνης.
Ορίστε, κύριε Τσιρώνη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν
στην τροποποίηση των µεγεθών του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2012.
Οι πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις για δυσµενέστερες επιπτώσεις της ύφεσης στα έσοδα του κράτους επιβάλλουν αφ’ ενός
την περιστολή των δαπανών και αφ’ ετέρου την προσαρµογή των
εσόδων του κρατικού Προϋπολογισµού στα εκτιµώµενα έσοδα
µε βάση τα νέα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί σήµερα.
Πράγµατι, στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του τρέχοντος
έτους υπήρχε αρχικά η εκτίµηση ότι εντός του 2012 θα ήταν δυνατή η πραγµατοποίηση πρωτογενούς πλεονάσµατος 2,4 δισεκατοµµυρίων ή 1,1% του ΑΕΠ, γεγονός, όµως, που σήµερα δεν
µπορεί να ισχύσει, καθώς αυτές οι προβλέψεις για τους λόγους
που προανέφερα έχουν ήδη αναθεωρηθεί.
Στο Σχέδιο του µνηµονίου συνεννόησης περιλαµβάνεται η δέσµευση ότι το 2012 το ετήσιο πρωτογενές έλλειµµα της γενικής
Κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ περίπου, ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές πλεόνασµα που θα διαµορφωθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της
τάξης των 3,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ και 9,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ αντιστοίχως. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προβλεφθεί συγκεκριµένα µέτρα πριν την πρώτη εκταµίευση της χρηµατοδοτικής
διευκόλυνσης και έχει αναληφθεί η δέσµευση της χώρας µας να
εφαρµοστούν πρόσθετες περικοπές δαπανών ύψους 325 εκατοµµυρίων ευρώ.
Κατά συνέπεια, τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισµός του
οικονοµικού έτους 2012 και καθορίζονται νέα όρια δαπανών για
όλα τα Υπουργεία, τις περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων
και τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Έτσι, µειώνονται συνολικά
κατά 1.945.700.000 ευρώ οι πιστώσεις των αναφερόµενων
Υπουργείων.
Όπως προαναφέρθηκε, η µεγαλύτερη από την αναµενόµενη
ύφεση της ελληνικής οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αποκλίσεων µεταξύ των αρχικών εκτιµήσεων και των τελικών
αποτελεσµάτων του οικονοµικού έτους 2011. Συνέπεια της απόκλισης αυτής είναι η ανάγκη επανακαθορισµού των µεγεθών του
προϋπολογισµού του 2012, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκλιση
µε τους στόχους που έχουν τεθεί για το αναθεωρηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που έχει εγκριθεί από τη Βουλή.
Με τις παρεµβάσεις οι εκτιµήσεις των µεγεθών και οι στόχοι
του προϋπολογισµού της γενικής Κυβέρνησης για το 2012 διαµορφώνονται ως εξής: Ο στόχος για το έλλειµµα γενικής Κυβέρ-
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νησης αναπροσαρµόζεται στο 6,7% του ΑΕΠ από 5,4% του ΑΕΠ
που ήταν η πρόβλεψη στον προϋπολογισµό, το πρωτογενές έλλειµµα ύψους 488 εκατοµµυρίων ευρώ έναντι πρόβλεψης για
πρωτογενές πλεόνασµα 2,42 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον προϋπολογισµό. Υπάρχει και ένα µαξιλάρι ασφαλείας περίπου 1,5 δισεκατοµµυρίου περίπου, αν χρειαστεί και εύχοµαι να µην
χρειαστεί. Το σύνολο των εσόδων εκτιµάται στα 56,159 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 59,184 δισεκατοµµυρίων ευρώ που ήταν
η πρόβλεψη στον προϋπολογισµό. Οι συνολικές δαπάνες εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα 70,298 δισεκατοµµύρια ευρώ
έναντι πρόβλεψης για δαπάνες ύψους 72,558 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µειώνεται κατά 400
εκατοµµύρια και έτσι διαµορφώνεται στα 7,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ έναντι 7,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ της αρχικής εκτίµησης
που υπήρχε στον προϋπολογισµό.
Από τις προτεινόµενες διατάξεις θα προκύψει µία εξοικονόµηση της δαπάνης για το έτος 2012 της τάξεως των 2 περίπου
δισεκατοµµυρίων ευρώ από την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και µία πρόσθετη εξοικονόµηση στις δαπάνες για το έτος
2012 της τάξεως των 70 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία θα προκύψει από το συνδυασµό των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου
σχετικά µε τον επανασχεδιασµό των εκλογικών δαπανών.
Η ίδια εξοικονόµηση θα επέρχεται και στα επόµενα έτη, κατά
τα οποία θα διεξαχθούν εκλογικές αναµετρήσεις. Θα επέλθει µία
ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από το έτος 2013 και τα επόµενα
έτη συνολικού ποσού 66 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου από τη µείωση των συντάξεων και των χορηγιών του δηµοσίου, µία ετήσια
εξοικονόµηση δαπάνης η οποία εκτιµάται στο ποσό των 32 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου από τη µείωση της αντιµισθίας των αιρετών οργάνων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από
την κατάργηση των αποζηµιώσεων για τη συµµετοχή ορισµένων
εξ αυτών σε συλλογικά όργανα και, τρίτον, από τη µείωση των
αµοιβών των αντιδηµάρχων που δικαιούνται αντιµισθία.
Η ανωτέρω εξοικονόµηση για το τρέχον έτος περιορίζεται σε
15 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, επίσης, ποσού 80.700.000
ευρώ περίπου θα επέλθει από τη µείωση κατά 12% της κύριας
σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ των συνταξιούχων. Επίσης, ετήσια
εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 372 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου
θα επέλθει από τη µείωση των επικουρικών συντάξεων και από
τη µείωση κατά είκοσι πέντε του συνολικού αριθµού των ινστιτούτων, η οποία συνίσταται στη µη καταβολή µισθοδοσίας στους
διευθυντές των συγχωνευόµενων ινστιτούτων –η εξοικονόµηση
από την αιτία αυτή ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 ευρώ περίπου ετησίως- και, δεύτερον, στη µείωση των λειτουργικών εξόδων των ανωτέρω κέντρων, τα οποία καταργούνται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφιση των εφαρµοστικών
νόµων αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την έξοδο της χώρας
µας από την κρίση. Κατά συνέπεια, η ψήφισή τους αποτελεί θέση
ευθύνης και συνέπειας για τον καθένα µας ξεχωριστά. Μάλιστα,
θα ήταν και παράδοξο να µην το κάνουµε, όταν ιδιαίτερα αυτές
τις µέρες συνάδελφοί µας από τα κοινοβούλια των άλλων δεκαέξι χωρών της Ευρωζώνης, όπως χθες στη γερµανική Βουλή,
θα κληθούν να ψηφίσουν την οικονοµική ενίσχυση για τη διάσωση της δικής µας χώρας, της δικής µας οικονοµίας.
Η διασφάλιση της παραµονής της χώρας µας στην Ευρωζώνη
και στο ευρώ αποτελεί –και πρέπει να αποτελεί- στρατηγικό και
κυρίαρχο στόχο της χώρας µας. Κάθε άλλη συζήτηση υπό τις
παρούσες και επικρατούσες συνθήκες, οι οποίες ασφαλώς δεν
είναι οµαλές, αποτελεί πολυτέλεια. Δική µας µέριµνα ως χώρα
είναι να συνεχιστούν σε βάθος οι απαιτούµενες διαρθρωτικές αλλαγές, να συνεχιστεί µε επιτυχία η δηµοσιονοµική προσαρµογή
και να ανοίξει ο δρόµος για την ανάπτυξη.
Για όλα όσα προανέφερα, σας καλώ όλους να υπερψηφίσουµε
τον παρόντα εφαρµοστικό νόµο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Τσιρώνη.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ευάγγελος Αντώναρος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µου αρέσει να µασάω τα
λόγια µου ούτε να ωραιοποιώ την πραγµατικότητα, ειδικά σε περιπτώσεις περίπλοκες και όχι ευχάριστες, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα µας τα τελευταία δυόµισι χρόνια.
Η αλήθεια, λοιπόν, είναι µία και αψεγάδιαστη. Το νοµοσχέδιο
που έχουµε σήµερα µπροστά µας για έγκριση είναι ένα από τα
πιο πικρά, αν όχι το πιο πικρό χάπι, που θα µπορούσαµε ποτέ να
δώσουµε στην ελληνική κοινωνία, στους Έλληνες πολίτες. Περιέχει πολύ δυσάρεστα µέτρα, ιδιαίτερα δυσάρεστα µέτρα γιατί
θίγουν για µία ακόµα φορά το εισόδηµα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων –αν όχι εκατοµµυρίων- συµπολιτών µας. Όλοι ξέρουµε τι
σηµαίνει αυτό, γιατί θίγει ανθρώπους στο στενό µας συγγενικό
ή φιλικό περιβάλλον.
Λυπάµαι ειλικρινά, γιατί µετά από δυόµισι χρόνια αναγκάζοµαι
να χρησιµοποιήσω ξανά –και, µάλιστα, σε υπερθετικό βαθµό- τον
όρο «δυσάρεστα µέτρα». Τότε, το Φθινόπωρο του 2009, ο Κώστας Καραµανλής, του οποίου είχα την τιµή να είµαι Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, διαθέτοντας πλειοψηφία µίας µόλις έδρας στο
Κοινοβούλιο, είχε ζητήσει µε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες
επαναβεβαίωση της εµπιστοσύνης των Ελλήνων, για να προχωρήσει στην επιβεβληµένη –όπως πιστεύαµε και εξακολουθούµε
να πιστεύουµε- ανασυγκρότηση της χώρας.
«Ακολουθούν δύο πολύ δύσκολα χρόνια», είχε πει ο Κώστας
Καραµανλής το Σεπτέµβριο του 2009 στην Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σε τριάντα πέντε οµιλίες που έκανε κατά τη διάρκεια της
τότε προεκλογικής περιόδου, ίσως µε µονότονη επαναληπτικότητα για κάποιους, µιλούσε συνέχεια για δυσάρεστα αλλά αναγκαία µέτρα, κάτι πρωτοφανές για την ελληνική πολιτική
πραγµατικότητα, όπου τα λεγόµενα κόµµατα εξουσίας -και δυστυχώς όχι µόνο αυτά- υπόσχονται λαγούς µε πετραχήλια. Εµείς
δεν το κάναµε κι ας διακινδυνεύαµε να γίνουν πιστευτοί αυτοί όπως κι έγινε άλλωστε- που διαλαλούσαν ότι λεφτά υπάρχουν.
Έκανα αυτή τη σύντοµη αναφορά, όχι γιατί αρέσκοµαι στην
παρελθοντολογία, αντίθετα µάλιστα, αλλά γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι φτάσαµε από τα δυσάρεστα µέτρα του 2009 στα πολύ
δυσάρεστα µέτρα του σήµερα για τους εξής λόγους: Πρώτον,
γιατί κάποιοι δεν έκαναν το καθήκον τους στα δυόµισι χρόνια που
µας πέρασαν. Δεύτερον, γιατί κάποιοι παραπλάνησαν συνειδητά
τον ελληνικό λαό προκειµένου να υφαρπάξουν την εξουσία. Τρίτον, γιατί κάποιοι άφησαν –συνειδητά εγώ πιστεύω- πολύτιµο
χρόνο να διαρρεύσει άπρακτα. Και τέταρτον γιατί ορισµένοι –ευτυχώς όχι σήµερα- εξακολουθούν ανερυθρίαστα να κάθονται στα
υπουργικά έδρανα και πετσόκοψαν αδιάκριτα µισθούς και συντάξεις, προσπαθώντας να αφήσουν ανέγγιχτα τα προνόµια της
εκλογικής τους πελατείας. Κι έτσι χάθηκε πολύ πολύτιµος χρόνος, µία απώλεια σηµαντική που µας οδήγησε εδώ. Αυτά όµως
είναι θέµατα που θα τα δούµε όταν έρθει η ώρα τους µετά τις
επόµενες εκλογές.
Εκείνο που µετράει τώρα, είναι τα µέτρα, στα οποία οµολογώ
-µε καµµία ευχαρίστηση, µε βαριά καρδιά, θα έλεγα- θα δώσουµε
το «ναι» που επιβάλει το πατριωτικό µας καθήκον, είναι αποτελεσµατικά. Να µην πέσουν στο κενό. Η συµφωνία της περασµένης
εβδοµάδας στο Eurogroup αυτήν τη δυνατότητα µας δίνει. Μία
µεγάλη αλλά όχι απεριόριστη πίστωση χρόνου για να ξαναστήσουµε την Ελλάδα. Για να µην βρεθούµε ξανά στην ίδια κατάσταση.
Όλα αυτά απαιτούν θυσίες από όλους µας. Προσωπικά όµως
πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Και δεν είµαι ο µόνος. Μόλις την περασµένη εβδοµάδα δηµοσιεύτηκαν σε µερίδα του ευρωπαϊκού
Τύπου τα ευρήµατα µίας µεγάλης έρευνας που είχε ερευνήσει
αφ’ ενός την οικονοµική κατάσταση µίας οµάδας χωρών, µεταξύ
των οποίων και τη δική µας, και αφ’ ετέρου τις προοπτικές ανάπτυξης των ίδιων χωρών. Τα ευρήµατα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη σε όσους θέλουν να βλέπουν την αλήθεια κατάµατα.
Δύο σηµεία αναφέρω. Πρώτον η Ελλάδα είναι εκείνη η χώρα
όπου οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις προχωρούν µε πολύ αργό
ρυθµό, σχεδόν µηδενικό. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα είναι
ταυτόχρονα εκείνη η χώρα που διαθέτει τις µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από όλες τις υπό έρευνα χώρες. Είναι δύο
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ευρήµατα που δείχνουν ότι καιρός για χάσιµο δεν υπάρχει. Καιρός για άλλα ψέµατα δεν υπάρχει. Καιρός για παρελκυστικά
κόλπα απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους µας δεν υπάρχει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λύση είναι µία και µοναδική:
Αλλαγή νοοτροπίας. Προσαρµογή στα διεθνή πρότυπα. Τέλος
οριστικό µε το αδηφάγο και αντιπαραγωγικό κράτος. Ενίσχυση
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε στοχευµένη ανάπτυξη, όπως τονίζει από τις αρχές του 2010 ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας,
ο Αντώνης Σαµαράς. Και τέλος, εξασφάλιση του ευρωπαϊκού
προσανατολισµού της χώρας.
Όλα αυτά συνδέονται µεταξύ τους. Αυτός είναι ο νέος πατριωτισµός. Αυτό πρέπει να γίνει σηµαία µας. Και όχι κάποια
εθνικιστικά παραληρήµατα ορισµένων ανόητων ή κάποιων σπεκουλαδόρων της δραχµής, που πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι
δρόµοι. Τέτοιοι δρόµοι δεν υπάρχουν.
Για όσους πιστεύουν στην Ευρώπη -και εγώ πιστεύω αταλάντευτα εκεί- ισχύει σήµερα περισσότερο παρά ποτέ αυτό που
έλεγε ο ιδρυτής της παράταξής µας Κωνσταντίνος Καραµανλής:
«Έργα, όχι λόγια». Μ’ αυτές τις τρεις λέξεις ανόρθωσε και σταθεροποίησε δυο φορές την Ελλάδα. Στην οκταετία του 19551963 –και θυµόµαστε ότι τότε και η γερµανική κατοχή, αλλά και
ο εµφύλιος πόλεµος είχαν αφήσει πίσω τους συντρίµµια- και το
1974 µετά την κυπριακή τραγωδία.
Και τώρα, λοιπόν, δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Χρειάζεται
πολλή δουλειά, αλλά χρειάζεται και φαντασία για την ανάπτυξη
της οικονοµίας. Μια ανάγκη που ήδη έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν, χάρη και στη δική µας επιµονή, οι εταίροι µας στην Ευρώπη. Και τέλος, χρειάζεται εξωστρέφεια και πίστη στο όραµα
της Ευρώπης. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο σε όσους γίνονται περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, σε όσους έχουν να πληρώσουν νοίκι, δίδακτρα, καθηµερινά έξοδα, δόσεις στις τράπεζες ή
το λογαριασµό στο σούπερ µάρκετ, να διακρίνουν αυτό το «παράθυρο» ευκαιρίας που έχουµε µπροστά µας. Όµως, ταυτόχρονα ξέρω ότι δεν πρέπει να το αφήσουµε να κλείσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σ’ ένα λεπτό.
Γι’ αυτό και ψηφίζω «ναι», επειδή δεν υπάρχει ουσιαστική εναλλακτική δυνατότητα. Αυτή είναι η επιλογή την οποία κάνουµε
εµείς στη Νέα Δηµοκρατία. Εδώ που οδήγησαν τα πράγµατα οι
κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου, το «ναι» είναι µονόδροµος.
Κάποιοι έσπευσαν να µας κατηγορήσουν ότι κάνουµε συνέχεια
αλλαγή πλεύσης, αλλαγή γραµµής, ότι δήθεν δεν µένουµε πιστοί
σε όσα λέγαµε πριν από δύο χρόνια. Κάνουν λάθος. Η Νέα Δηµοκρατία επεσήµανε από την αρχή τα λάθη αυτής της καταστροφικής πολιτικής που εφαρµόζεται από το Μάιο του 2010. Και δεν
επιχαίρει, γιατί δυστυχώς, οι εξελίξεις τη δικαιώνουν. Ως διαχρονικά µόνη δύναµη ευθύνης στον τόπο, έχει υποχρέωση να κάνει
ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποσοβηθούν µεγαλύτεροι
κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Αντώναρε, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο Αντώνης Σαµαράς τράβηξε το χειρόφρενο λίγα µέτρα πριν
το όχηµα της Ελλάδας πέσει ακυβέρνητο στο κενό. Γι’ αυτό είµαστε εδώ σήµερα ψηφίζοντας ρυθµίσεις που είναι οδυνηρές
µεν, αλλά αφήνουν µια δυσάρεστη, αλλά ευδιάκριτη χαραµάδα
ελπίδας, ώστε όταν µετά τις επικείµενες εκλογές η Νέα Δηµοκρατία έρθει στα πράγµατα, να µη βρει καµµένη γη –που κάποιοι
έδειξαν να µην νοιάζονται για το τι αφήνουν πίσω τους- αλλά µια
χώρα που θα µπορεί να κάνει µικρά, µετρηµένα, αλλά αποφασιστικά και αποτελεσµατικά βήµατα για έξοδο από τη βαθιά κρίση,
στην οποία έχουµε βυθιστεί. Μια χώρα που θα έχει εξασφαλίσει
την αυτονόητη θέση της στην ενωµένη Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας στο Νοµό Ευβοίας κ. Γιώργος Μαρίνος.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Θέλουµε να πούµε εξαρχής ότι η κινδυνολογία που χρησιµοποιεί κατά κόρον ιδιαίτερα ο κ. Βενιζέλος,
ο Υπουργός της Οικονοµίας, δείχνει αδυναµία και χρησιµοποιείται γιατί και αυτή η Κυβέρνηση, όπως και η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, δεν µπόρεσαν και δεν µπορούν να πείσουν τον ελληνικό
λαό, δεν µπορούν να βάλουν εµπόδια στην ανάπτυξη της µαζικής
λαϊκής πάλης.
Δεν τα καταφέρνουν, λοιπόν και σε αυτές τις εξελίξεις, η τοποθέτηση του κ. Γιούνγκερ οδήγησε στη στήριξη αυτής της Κυβέρνησης. Και είπε ο Πρόεδρος της Ευρωζώνης. Στήριξη του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, µε όλες τις θυσίες, στήριξη
του µνηµονίου και διαµόρφωση ενός πλαισίου που µπορεί να
οδηγήσει ακόµα και στην αναβολή των εκλογών.
Δεν τοποθετήθηκε κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας γι’ αυτόν τον εκβιασµό, γι’ αυτήν την αντιλαϊκή πρόκληση. Εµείς την καταδικάζουµε. Θα την αντιπαλέψουµε µε όλα
τα µέσα. Θέλουµε να πούµε ότι αυτή η κινδυνολογία δεν απέχει
πολύ από την πολιτική διαστροφή και το λέµε αυτό σαν ένα πολύ
επικίνδυνο φαινόµενο, το οποίο θα παλέψουµε, θα καταδικάσουµε όλη αυτήν την περίοδο.
Θέλουµε να σηµειώσουµε ότι είναι ανάγκη σήµερα οι εργαζόµενοι να γελοιοποιήσουν κάθε ψεύτικο δίληµµα και ιδιαίτερα να
γελοιοποιήσουν το δίληµµα που λέει «ή µνηµόνιο, Ευρωπαϊκή
Ένωση και ευρώ ή το χάος και η καταστροφή».
Ο λαός έχει ανάγκη σήµερα να υπερασπιστεί τα πραγµατικά
διλήµµατα. Και τα πραγµατικά διλήµµατα είναι τα εξής:
Εξουσία της εργατικής τάξης, εξουσία του λαού, των πολλών
ή εξουσία των λίγων, εξουσία της πλουτοκρατίας;
Ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόµενοι να είναι δική τους
ιδιοκτησία, να ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες ή να είναι ιδιοκτησία των λίγων, των καπιταλιστών;
Αντίσταση, µαζική διεκδίκηση, αντεπίθεση του λαού, ανατροπή
αυτής της βαρβαρότητας και αποδέσµευση από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ή συµβιβασµός, διαιώνιση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, εκµετάλλευση,
ανεργία και φτώχεια;
Αυτά είναι τα πραγµατικά διλήµµατα που προσπαθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας να αποκρύψει
Οι εργαζόµενοι πρέπει να σκεφτούν πιο σφαιρικά. Οι εργαζόµενοι πρέπει να σκεφτούν το εξής: Εφαρµόστηκε το Μάιο του
2010 το µνηµόνιο 1. Τι περιείχε; Περιείχε δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, περιείχε αύξηση του ΦΠΑ, περιείχε πολύ
σκληρά φοροµπηχτικά µέτρα, κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, κατάργηση του επιδόµατος αδείας. Περιείχε
υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων και άλλα πολύ σκληρά
αντιλαϊκά µέτρα.
Σ’ αυτό το έδαφος, στο έδαφος της απόλυτης εξαθλίωσης,
επιβάλλεται σήµερα στο λαό το νέο µνηµόνιο, το µνηµόνιο 2. Δηλαδή, ο καπιταλιστικός Μινώταυρος δεν χόρτασε ποτέ ούτε πρόκειται να χορτάσει.
Σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει να σηµειώσουµε ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα.
Σαν τον κλέφτη η Κυβέρνηση φέρνει πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για τη µείωση των µισθών, τη µείωση του κατώτερου
µισθού της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας,
κατά 22% και 32% για τους νέους εργαζόµενους.
Θα λυθεί το πρόβληµα για την κερδοφορία του κεφαλαίου
µέσα από το χτύπηµα των κατώτερων µισθών; Το πρόβληµα είναι
βαθύτερο, είναι γενικότερο, γιατί µέσα από το χτύπηµα, την κατάργηση επί της ουσίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, πέφτει όλο το οικοδόµηµα των συλλογικών
συµβάσεων και των εργασιακών σχέσεων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πρόκειται δηλαδή για χτύπηµα που παραλύει έναν ολόκληρο µηχανισµό εργατικών δικαιωµάτων που κατακτήθηκαν µε
αίµα και θυσίες.
Χτυπιούνται, πλήττονται, καταργούνται οι κλαδικές συµβάσεις.
Αυτό πρέπει να ξέρουν οι εργαζόµενοι.
Είναι γεγονός ότι από το 2009 µέχρι το τέλος του 2012, θα
έχουν απώλειες πέντε µισθούς οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες της χώρας µας. Οι µειώσεις θα είναι πάνω από το 40%.
Ποιος είναι ο στόχος σας; Ο στόχος σας είναι οι ατοµικές συµ-
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φωνίες για να ενταθεί παραπέρα ο βαθµός εκµετάλλευσης και
να µειωθεί δραµατικά η τιµή της εργατικής δύναµης.
Ο κ. Κουτρουµάνης, ανέφερε πως η µείωση είναι δικαίωµα του
εργοδότη, αλλά δεν είναι και υποχρέωση. Αυτό είναι εµπαιγµός,
είναι κοροϊδία στους εργαζόµενους και δεν είναι ασχετοσύνη.
Γιατί σήµερα στις βιοµηχανικές ζώνες ήδη η εργοδοσία µε την
αξιοποίηση των προηγούµενων αντιλαϊκών, αντεργατικών µέτρων, έχει προχωρήσει σε κατάργηση δικαιωµάτων, σε µείωση
των µισθών.
Μείωση των κύριων συντάξεων. Λέει ο κ. Παπαδήµος πως είναι
µικρή η µείωση, κατά 12% για τις συντάξεις που είναι από τα
1.300 ευρώ και πάνω.
Λέει ψέµατα ο κ. Παπαδήµος, γιατί µέχρι τώρα είναι η τρίτη ή
η τέταρτη µείωση των συντάξεων. Έχουν µειωθεί κατά 40% περίπου. Στους ναυτεργάτες έχουν µειωθεί κατά 50% σε πάρα
πολλές ειδικότητες. Αποκρύπτουν ότι η µείωση για τους ναυτεργάτες είναι 7% για όλες τις συντάξεις. Ξέρετε ότι στους ναυτεργάτες, τα 477 ευρώ µειώθηκαν µε τη µείωση του αφορολόγητου
κατά 7 ευρώ και σήµερα θα µειωθούν κατά 35 ευρώ ακόµα; Αυτή
είναι η ταξική αντιλαϊκή πολιτική που εφαρµόζεται.
Έχετε στόχο µαζί µε τη µείωση των επικουρικών να διαµορφώσετε µηχανισµό που θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
κύριες συντάξεις πείνας, επαγγελµατικά ταµεία µε ιδιωτικά οικονοµικά κριτήρια και ιδιωτικές συντάξεις. Αυτή είναι η πολιτική σας
και αυτήν την πολιτική πρέπει να αντιπαλέψουν οι εργαζόµενοι
µε όλες τους τις δυνάµεις.
Για τις επικουρικές συντάξεις σκάψατε το λάκκο και τώρα τις
βάζετε µέσα. Ποιο είναι το πρόβληµα: η µείωση των επικουρικών
συντάξεων ή αυτό που βάζετε, η δηµιουργία ατοµικού φακέλου
και αν έχει το ασφαλιστικό ταµείο πόρους, τότε θα δίνει σύνταξη;
Βρισκόµαστε απέναντι σε προσπάθεια κατάργησης της επικουρικής σύνταξης που ήταν πάντα συµπληρωµατική και αυτό είναι
τραγωδία, γιατί συνδέεται µε τη δραµατική µείωση των κύριων
συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Οι εργαζόµενοι πρέπει να σκεφτούν το εξής. Όλα τα χρόνια
πλούτος, αύξηση της παραγωγικότητας, ανάπτυξη µε µεγάλους
ρυθµούς στην Ελλάδα, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό που στιγµατίζει και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία; Το 2012, ο κατώτερος µισθός είναι 751 ευρώ µεικτά και το 70% των συντάξεων
είναι, περίπου, στα 600 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική που εφαρµόσατε όλα τα χρόνια.
Στο ερώτηµα που έθεσε και ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και ο εκπρόσωπος και εισηγητής του ΠΑΣΟΚ: «Μα φτάσαµε σε µια δύσκολη στιγµή, τι να κάνουµε;» ο λαός πρέπει να
απαντήσει ως εξής: Εσείς κυβερνήσατε όλα τα χρόνια, το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία. Αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό
σύστηµα, οδήγησε σ’ αυτήν την τραγωδία έναν ολόκληρο λαό.
Ποιος δηµιούργησε το χρέος; Η εργατική λαϊκή οικογένεια ή οι
χορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις, οι χρηµατοδοτήσεις του µεγάλου
κεφαλαίου, οι φοροαπαλλαγές, η φοροδιαφυγή στο µεγάλο κεφάλαιο και τα κονδύλια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ; Αυτά, γιατί να
τα πληρώσει ο ελληνικός λαός που δεν φταίει; Που πήγαν τα
κέρδη, τεράστια ποσά, τα οποία όλα τα χρόνια ήταν κέρδη στο
µεγάλο κεφάλαιο; Πήγαν στα θησαυροφυλάκια και στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Θα δώσω ένα στοιχείο. Από το 2005 µέχρι το 2009 παρήχθη
στην Ελλάδα ένας τεράστιος πλούτος. Από αυτόν τον πλούτο
που είναι 850 δισεκατοµµύρια ευρώ σε µια πενταετία αύξησαν
σε µεγάλο βαθµό την περιουσία τους οι πλουτοκράτες, αυξήθηκαν κατά πολύ τα κέρδη και εξυπηρετήθηκαν τόκοι και χρεολύσια
που είναι για τα χρέη που δούλεψε το ελληνικό κράτος και οι
αστικές κυβερνήσεις για λογαριασµό του κεφαλαίου.
Τελειώνω µε το εξής: Να δούνε -το επαναλαµβάνουµε- σφαιρικά τις εξελίξεις οι εργαζόµενοι. Θα συναντηθούν τα εξής βασικά στοιχεία. Δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, άθλια
κατάσταση στην υγεία και στην πρόνοια, άθλια κατάσταση στο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Θα υπάρξει σοβαρό πρόβληµα και το
επόµενο διάστηµα µε νέα φορολογικά µέτρα και αυτή η κατά-
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σταση θα συναντηθεί µε ενδεχόµενο και ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας. Να κρατήσει ένα µέτρο ο κ. Βενιζέλος, γιατί µαζί µε τη πτώχευση του λαού, υπάρχει ενδεχόµενο µια µέρα ο ίδιος ή ο κύριος
Πρωθυπουργός, να βγουν και να πουν: «Δυστυχώς, δεν τα καταφέραµε.» Γι’ αυτό χρειάζεται µέτρο και αντιµετώπιση της αµετροέπειας.
Τελειώνω. Πρέπει να βγουν ορισµένα κρίσιµα κατά τη γνώµη
µας συµπεράσµατα. Καµµία προσδοκία να µη δείξει ο λαός από
τα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, από τα κόµµατα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Να υπάρξει αποδυνάµωση και στις εκλογές και στην καθηµερινή δράση και συµπόρευση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Χρειάζεται αγώνας για να περάσει η εξουσία, ο πλούτος που
παράγει ο λαός στα δικά του χέρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρίνο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ στο Νοµό Λαρίσης κ.
Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά, ακούσαµε τον
αξιότιµο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ. Βενιζέλο να λέει
απ’ αυτό το Βήµα της Βουλής ότι η περικοπή µισθών και δη συντάξεων, είναι ένα δράµα. Προς στιγµή, νόµισα ότι δεν είµαι στην
Αίθουσα της Βουλής. Θεώρησα ότι παρακολουθώ ελληνική ταινία µε σενάριο της δεκαετίας του ‘60 ερµηνευµένο από τη Μάρθα
Βούρτση. Διότι άκουσα κλαυθµυρισµούς από την πλευρά του κ.
Βενιζέλου αλλά ουσία καµµία.
Μα, ο κόσµος δεν θέλει να ακούει κλάψες, κύριοι της Κυβέρνησης. Ο κόσµος δεν θέλει δάκρυα και µάλιστα, όταν δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που πραγµατικά νιώθει κάποιος. Ο κόσµος,
θέλει να βλέπει το βιοτικό του επίπεδο να καλυτερεύει. Ο κόσµος, θέλει απλά να µπορεί να ταΐζει τα παιδιά του, την οικογένειά του και να έχει ένα κεραµίδι πάνω από το κεφάλι του. Ο
κόσµος, δηλαδή, θέλει απλά πράγµατα µε ουσία, δεν θέλει βενιζέλιους κλαυθµυρισµούς. Καιρό τώρα, δεν κάνει τίποτε άλλο ο
κύριος Αντιπρόεδρος, παρά να µας κουνάει το δάχτυλο µέσα στη
Βουλή και να κλαψουρίζει.
Διερωτήθην: Μα γιατί φτάσαµε στο δράµα αυτό; Γιατί φτάσαµε σ’ αυτήν την περικοπή των µισθών και δη, των συντάξεων;
Μα, γιατί ήσασταν ανίκανοι, κύριοι της Κυβέρνησης, χρόνια
τώρα. Ήσασταν ανίκανοι και εσείς και οι προκάτοχοί σας, οι κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, γιατί δεν διασφαλίσατε τα αποθεµατικά των ταµείων και γιατί κατακρεουργήσατε τα αποθεµατικά
τους µαζί µε τα τρωκτικά σας. Άρα, µην έρχεστε τώρα και ρίχνετε
κροκοδείλια δάκρυα. Δεν σας πιστεύει πλέον κανείς.
Έρχοµαι στο άρθρο 2 του παρόντος νοµοσχεδίου και µάλιστα
στο τµήµα, που αφορά τις περικοπές που θα υποστεί ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Εκεί, λοιπόν, βλέπουµε δυο ευρήµατα. Πρώτον, θα περικοπούν
είκοσι έξι εκατοµµύρια ευρώ από τον ΚΑΕ κατηγορίας 2000 και
θα περικοπούν από τον ΚΑΕ 5323 άλλα εξήντα εκατοµµύρια
ευρώ.
Η πρώτη περικοπή αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, χρήµατα
που θα κατέληγαν στα ταµεία του ΕΛΓΑ. Προφανώς, κάποιοι θεώρησαν ότι είναι πλούσιος πλέον ο ΕΛΓΑ, ότι δεν χρειάζεται τα
χρήµατα αυτά, διότι µπορεί να δίνει δίκαιες και έγκαιρες αποζηµιώσεις στους παραγωγούς, πράγµα που γνωρίζουµε ότι µόνο
αληθές δεν είναι. Το δε, δεύτερο, η περικοπή των εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ, αφορά χρήµατα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσει για
την εξισωτική αποζηµίωση.
Η εξισωτική αποζηµίωση, για να γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα, εκατό σαράντα
πέντε περίπου εκατοµµυρίων ευρώ και προέρχεται από εθνικούς
πόρους. Φανταστείτε, λοιπόν, η περικοπή αυτή των εξήντα εκατοµµυρίων ευρώ, πόσο θα πλήξει την εξισωτική αποζηµίωση που
δίδεται σε Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Και όταν µιλάµε για εξισωτική αποζηµίωση, γνωρίζει πολύ καλά
ο παρακαθήµενος Υφυπουργός κ. Δριβελέγκας, µιλάµε για ενι-
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σχύσεις που δίδονται σε Έλληνες παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην ορεινή χώρα, στην ορεινή Ελλάδα σε µειονεκτικές
περιοχές.
Ποιους πάτε να χτυπήσετε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης;
Τους ανθρώπους που µοχθούν καθηµερινά µέσα στο µαντρί;
Τους ανθρώπους που µοχθούν στο χωράφι και µάλιστα σε περιοχές µε γεωγραφικά µειονεκτήµατα; Αυτές τις οικογένειες
πάτε να πλήξετε;
Όµως, το κακό, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον Έλληνα παραγωγό, για τον Έλληνα αγρότη, δεν σταµατά εδώ και είναι χαρά
που παρίσταται ο κ. Οικονόµου, διότι θα µας επιλύσει κάποιες
αγωνίες που έχουµε και θα απαντήσει για να τον ακούσει και ο
κόσµος της παραγωγής.
Κατά τη θητεία µου στο Υπουργείο, όταν ετέθη το ζήτηµα της
φορολόγησης των αγροτών, αγαπητοί συνάδελφοι -εάν δηλαδή,
θα γίνεται µε το ειδικό καθεστώς των αγροτών ή αν θα γίνεται µε
λογιστικό τρόπο, δηλαδή τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδωναπηύθυνα ένα ερώτηµα στις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου, -εννοώ στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών- για
να ενηµερωθώ επί του εν λόγω ζητήµατος.
Η απάντηση που έλαβα ήταν η εξής: «Σε απάντηση του σχετικού σηµειώµατός σας και σε θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες της διεύθυνσής µας -είναι η Διεύθυνση Φορολογίας- σας
γνωρίζουµε ότι τα θιγόµενα θέµατα εξετάζονται στο πλαίσιο του
νέου εθνικού φορολογικού συστήµατος».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για πείτε µας τώρα, προτίθεστε,
πράγµατι, να εφαρµόσετε ένα τέτοιο φορολογικό σύστηµα για
τη φορολόγηση των αγροτών, δηλαδή βιβλία εσόδων-εξόδων,
ναι ή όχι; Είναι ένα θέµα το οποίο συζητείται στους κόλπους της
Κυβέρνησης, όπως λέει το έγγραφο που έδωσα στα Πρακτικά, ή
δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα; Αυτό περιµένει ο Έλληνας παραγωγός να ακούσει από εσάς σήµερα ένα ξεκάθαρο «ναι» ή ένα ξεκάθαρο «όχι», όχι µισόλογα, όχι µισοκουβέντες.
Γιατί γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο κ. Οικονόµου,
υπέγραψε και µια εγκύκλιο για την οποία, επίσης, θέλω να απαντήσει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι βάσει νόµου -προσέξτε, αγαπητοί
συνάδελφοι, όχι εγκυκλίου, όχι υπουργικής απόφασης, αλλά
βάσει νόµου- όσον αφορά το ειδικό τέλος της ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις, τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση -τονίζω τη λέξη «χρήση»- εξαιρούνται της
καταβολής αυτής του ειδικού τέλους της ΔΕΗ.
Ελάτε, όµως, που ο κ. Οικονόµου υπέγραψε µια εγκύκλιο η
οποία λέει ότι για να µπορέσει να εξαιρεθεί ένας παραγωγός όπως λέει ο νόµος, που σας είπα πριν από λίγο- θα πρέπει να
διαθέτει αγροτικό τιµολόγιο της ΔΕΗ. Μα το 85% µε 90%, κύριε
Οικονόµου, δεν έχουν οι άνθρωποι αγροτικό τιµολόγιο. Και µε
ποια αιτιολογία και µε ποια πολιτική βούληση εσείς µε µια εγκύκλιο ανατρέψατε το γράµµα και το πνεύµα του νόµου, που ορίζει
ρητά ότι αν ένα ακίνητο είναι αποκλειστικά γεωργικής ή κτηνοτροφικής χρήσης, δεν βαρύνεται µε αυτό το τέλος της ΔΕΗ;
Ποιος σας έδωσε το νοµοθετικό δικαίωµα να υπογράψετε µια εγκύκλιο που αντίκειται στο γράµµα και στο πνεύµα του νόµου που
µόλις προανέφερα;
Έχουµε συνηθίσει να ακούµε για το θάνατο του εµποράκου…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε τρία λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε πάρει ήδη δύο.
Συνεχίστε και ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, οκτώ λεπτά ήταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας λέω ότι έχετε ήδη
υπερβεί το χρόνο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή
σας.
Έχουµε συνηθίσει να ακούµε για το θάνατο του εµποράκου.
Όπως το πάτε τώρα, θα µιλήσουµε και για το θάνατο του Έλληνα
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παραγωγού, του Έλληνα αγρότη. Σας πληροφορώ ότι όσο ήµουν
στο Υπουργείο, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά εκατοντάδες έρχονταν τα µπιλιετάκια των λογαριασµών της ΔΕΗ σε κτηνοτρόφους,
σε πτηνοτρόφους, σε ανθρώπους δηλαδή του καθηµερινού µόχθου που τους καλούσαν να καταβάλουν την πρώτη δόση των
ποσών αυτών. Μα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν να ταΐσουν τα κοπάδια τους, δεν έχουν να ταΐσουν τα ζωντανά τους, την πρώτη
δόση της ΔΕΗ θα έδιναν; Μα δεν έχουν για να δώσουν!
Έρχοµαι στο τελευταίο ζήτηµα που ανέκυψε αυτές τις ηµέρες
και το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Ντουκάκης, ο νέος Βουλευτής του
ΛΑΟΣ εκ του επαγγέλµατός του. Έρχεται η Κυβέρνηση και λέει
ότι για να µπορέσει ο Έλληνας αγρότης να λάβει επιστροφή
ΦΠΑ, πρέπει να έχει αντίγραφο της επιταγής ή να έχει αποδεικτικό πληρωµής από την τράπεζα. Δεν έχει ούτε το ένα ούτε το
άλλο, διότι τη µεν επιταγή την έδωσε και πήρε τα χρήµατα και
ποτέ δεν προνόησε να λάβει ένα αντίγραφο, ένα αποδεικτικό
πληρωµής γιατί ποτέ κανένας δεν του είπε ότι για να πάρει επιστροφή ΦΠΑ, κύριε Δριβελέγκα, θα πρέπει να καταθέσει αυτά τα
στοιχεία. Είναι καινούργιο φρούτο αυτό, κατά το φρούτο της
ΔΕΗ που είπα προηγουµένως.
Ζητάµε σαν Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός να µας πείτε ξεκάθαρα το εξής: Θέλετε να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ στον Έλληνα αγρότη ή δεν θέλετε να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ και
προσπαθείτε να βρείτε προσχήµατα πάσης φύσεως προκειµένου
να µην καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά;
Τελειώνοντας, θέλω να πω και τούτο: Εµείς, στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέποντας την επίθεση
αυτή που γινόταν ή ετοιµάζεται να επισυµβεί πάνω στις πλάτες
των Ελλήνων παραγωγών, δεν θα µπορούσαµε κατά κανένα
τρόπο να επιµηκύνουµε την παραµονή µας στην Κυβέρνηση
αυτή. Δεν θα µπορούσαµε κατά κανένα τρόπο, να γίνουµε συµµέτοχοι και συνένοχοι µιας δραµατικής επίθεσης που θα υποστεί
το αγροτικό εισόδηµα. Ποτέ δεν θα µπορούσαµε να γίνουµε συνένοχοι του εγκλήµατος που θα διώξει τον αγροτικό πληθυσµό
από τις πατρογονικές του εστίες.
Σας τονίζουµε, λοιπόν, για πολλοστή φορά, το εξής: Κατά κανένα τρόπο, δεν θα δεχθούµε οι Έλληνες αγρότες εν έτει 2012
να µετατραπούν σε νέους κολίγους και κατά κανένα τρόπο δεν
θα δεχθούµε οι Έλληνες παραγωγοί, να γίνουν µετανάστες
εντός της ίδιας τους της πατρίδας. Άρα, να µη µας ξαναρωτήσετε γιατί βγήκαµε από την Κυβέρνηση αυτή. Βγήκαµε από την
Κυβέρνηση αυτή, γιατί σεβόµαστε τον Έλληνα παραγωγό, τον
Έλληνα κτηνοτρόφο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Έχει ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Δριβελέγκας για να κάνει –υποθέτωµια διευκρίνιση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Για να άρουµε κάποιες παρεξηγήσεις και να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις, ήθελα να πω στον αγαπητό συνάδελφο κ. Ροντούλη ότι για µεν τους κτηνοτρόφους αυτή η Κυβέρνηση είχε
ετοιµάσει ένα νοµοσχέδιο από τον Ιούνιο –το βρήκαµε έτοιµο
από την προκάτοχο Υπουργό και κάναµε και βελτιώσεις- και µετ’
επαίνων ψηφίστηκε στην επιτροπή και έρχεται και στην Ολοµέλεια µε πολύ µεγάλη συµφωνία. Άρα, έχουµε κάνει αρκετά για
τους κτηνοτρόφους και δεν θα γίνουν µετανάστες, όπως µπορεί
να κινδύνευαν να γίνουν µέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, µίλησε για την επιστροφή του ΦΠΑ. Πιστεύω να µην
ξεχνάτε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι αυτή η Κυβέρνηση πήρε
την επιστροφή του ΦΠΑ από το 7% και σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, την περίοδο κρίσης, πήγε την επιστροφή στο 11%. Από
αυτό ξέρετε ότι κάποιοι ωφελούνται και αυτοί οι οποίοι ωφελήθηκαν είναι οι Έλληνες αγρότες.
Τρίτον, σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύµα, οι ίδιοι οι αγρότες
και οι κτηνοτρόφοι έχουν συµφέρον να έχουν αγροτικό τιµολόγιο
γιατί είναι µειωµένη η τιµή. Άρα, για να µην το κάνουν κάποιος
άλλος λόγος θα υπάρχει. Ίσα – ίσα θα έπρεπε, µε την εγκύκλιο
του κ. Οικονόµου, να τρέξουν να επωφεληθούν.
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Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτήν
την περίοδο της µεγάλης κρίσης, αυτοί που επλήγησαν λιγότερο
ή δεν επλήγησαν άµεσα, είναι οι Έλληνες αγρότες οι οποίοι
έχουν ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας. Δεν λέω ότι δεν έχουν προβλήµατα. Προβλήµατα υπάρχουν, έχουν την επιστροφή του
ΦΠΑ, όπως είπα, έχουν την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων,
έχουν τα διαρθρωτικά µέτρα. Αυτό το αντιλαµβάνεται ο Έλληνας
αγρότης και γι’ αυτό στηρίζει αυτήν την προσπάθεια και δεν προστρέχει σε προηγούµενες καταστάσεις, όπως γινόταν τα προηγούµενα χρόνια.
Και κάτι τελευταίο σε σχέση µε τον ΕΛΓΑ. Το γνωρίζετε πολύ
καλά εσείς ότι επετεύχθη εξορθολογισµός της λειτουργίας του
ΕΛΓΑ. Τελείωσαν τα ψέµατα που γίνονταν τόσα χρόνια µε τις κατ’
εξαίρεση αποφάσεις, να δίνουµε όπου θέλουµε χρήµατα και να
φτάσουµε το έλλειµµα στα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι
το έλλειµµα του ΕΛΓΑ, µε τις αποφάσεις αυτές, από 800 που είχε
το 2004. Εάν δεν είχαµε αυτά τα ελλείµµατα, δεν θα ήµασταν σε
αυτήν την κατάσταση.
Πρέπει όλοι, λοιπόν, να επικροτήσουµε. Οι αγρότες ξέρουν ότι
για πρώτη φορά γίνεται σωστή λειτουργία του ΕΛΓΑ και δεν
παίρνει 750.000 ευρώ σε τρία χρόνια ή µία οικογένεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ και εγώ.
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 σαράντα εφτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Κορώνειας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Νοµού Ηρακλείου
κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, άλλο ένα κατεπείγον. Τώρα ψάχνουµε να βρούµε νοµοσχέδια που να µην είναι
επείγοντα και κατεπείγοντα.
Θα έλεγε κανείς ότι αν διάβαζε κάποιος στίχους που λένε «µην
αµελήσετε, πάρτε µαζί σας νερό, το µέλλον µας έχει πολλή ξηρασία», όπως προειδοποιούσε ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός µε
το ποίηµά του «Θα σας περιµένω» από τη συλλογή «Κατά Σαδουκαίων», θα έβρισκε και κάποια σχετική συνάφεια και καθ’ υπέρβαση ίσως και σε αυτό το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα εδώ.
Το µέλλον που σχεδιάζετε για τον ελληνικό λαό, µε αυτό το νοµοσχέδιο –και όχι µε αυτό- υλοποιείται βίαια µε την πολιτική σας,
µε τα µνηµόνια, µε τα επείγοντα, µε τα κατεπείγοντα, µε αυτά
που υπογράψατε, µε αυτά που νοµοθετείτε σε αγαστή συνεργασία µε τους δανειστές και µε τους εκπροσώπους των συµφερόντων του µεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου. Συµµετέχετε στην
δηµιουργία µιας άλλης Ευρώπης, πολύ διαφορετικής από αυτή
που υπήρχε µέχρι τώρα, που δεν ήταν καλή και που είναι πολύ
χειρότερη αυτή που δηµιουργείται. Μίας Ευρώπης της φτώχειας,
της ανέχειας και της κοινωνικής αναλγησίας, µία Ευρώπης των
ξεπερασµένων κοινωνικών µοντέλων, όπως έλεγε τις προάλλες
ο κ. Ντράγκι, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
τραπεζίτης και αυτός και µας καλεί να αφήσουµε αυτό το µοντέλο και να αφεθούµε στη φιλανθρωπία δηλαδή, µάλλον της αγοράς.
Λέγεται από πολλούς ότι δεν είστε ικανοί ή ότι είστε ανίκανοι.
Είναι ψέµατα. Ότι δεν µπορείτε να προβλέπετε σωστά την απόδοση των µέτρων που παίρνετε και ότι γι’ αυτό παίρνετε κάθε
τρίµηνο νέα µέτρα και ότι έχετε αποτύχει και εσείς και η τρόικα.
Η δική µας εκτίµηση είναι ότι κάνουν λάθος αυτοί που σας λένε
όλα αυτά. Έχετε πετύχει και εσείς και η τρόικα, όχι αυτά όµως
που διακηρύσσετε αλλά κάτι διαφορετικό. Η πολιτική που υλοποιείτε είναι µία επιλογή καθαρά ταξική, µία επιλογή υπέρ των
δυνάµεων του κεφαλαίου, µία επιλογή εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης του µεγάλου κεφαλαίου να ξεπεράσει την κρίση του
και αυτό εις βάρος των εργαζοµένων και της µεγάλης πλειοψηφίας και της χώρας µας και των λαών της Ευρώπης και απ’ ό,τι
φαίνεται αυτό θα γίνει και σε όλο τον κόσµο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτήν την επιλογή τη βαφτίζετε υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον
και σωτηρία της πατρίδας. Θεωρείτε, λοιπόν, υπέρτατο συµφέρον την περικοπή των συντάξεων κατά 452 εκατοµµύρια ευρώ
και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ, 386 εκατοµµύρια των κύριων
και επικουρικών συντάξεων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και έτσι λέτε ότι υπηρετείτε τη σωτηρία της πατρίδας. Αυτό
είναι σε ένα περιβάλλον, δεν είναι µόνο του. Είναι και µε πολλά
άλλα. Είναι και µε το πετσόκοµµα και µε την πλήρη εξάλειψη των
φοροαπαλλαγών, µε την κατάργηση των χαµηλών συντελεστών
του ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου –να µη ξεχνιόµαστε και σε
αυτό που προωθείται και να δούµε τι αποτελέσµατα θα έχει και
στον τουρισµό στη συγκεκριµένη περιοχή, αλλά και ποια θα είναι
η αντανάκλασή του αλλού- µε τον ενιαίο αυξηµένο φόρο στα ακίνητα και διάφορα άλλα.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2012, περικόπτονται κατά 12% οι
κύριες συντάξεις όλων των ασφαλιστικών ταµείων για το τµήµα
της σύνταξης που είναι πάνω από 1.300 ευρώ. Υψηλότερες θα
είναι οι περικοπές στο ΝΑΤ, όπου υπάρχει µία µείωση 7% της κύριας σύνταξης. Στο σύνολο του ποσού οι επικουρικές συντάξεις
ως 250 ευρώ θα µειωθούν κατά 10%, από 251 ευρώ ως 300 ευρώ
κατά 15% και πάει λέγοντας.
Η Κυβέρνηση η δικοµµατική πια, η τρικοµµατική µέχρι χθες,
η µονοκοµµατική προχθές, µαζί µε την τρόικα καταβαραθρώνουν και ουσιαστικά καταργούν τις επικουρικές συντάξεις και
µετατρέπουν τις κύριες συντάξεις σε παιδικά φιλοδωρήµατα και
τους συνταξιούχους ουσιαστικά σε ζητιάνους. Η πρόβλεψη του
νοµοσχεδίου, για να γίνουν κρατήσεις στις συντάξεις λόγω του
αναδροµικού τσεκουρέµατος από 1-1-2012 µετά την 1η Μαΐου
όχι µόνο είναι αντισυνταγµατική αλλά συνιστά και κοροϊδία και
εξαπάτηση των συνταξιούχων και γίνεται µε στόχο να τους
υφαρπάξουν την ψήφο ως τις εκλογές, που φαίνεται ότι έχουν
συµφωνηθεί ότι θα προηγηθούν.
Θεωρείτε, λοιπόν, υπέρτατο συµφέρον και τη µείωση της επιχορήγησης στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ, έναν οργανισµό, που οι ηγεσίες των
Υπουργείων της Υγείας και της Εργασίας τον προωθούν µε τυµπανοκρουσίες και αλαλαγµούς, λέγοντας ότι είναι δήθεν η σωτηρία του λαού. Είναι ένας οργανισµός, η απόδοση του οποίου
αµφισβητείται ακόµα και από τον πρόεδρό του. Τον αφήνετε έρµαιο στην αδηφάγο αγορά, αδιαφορώντας πλήρως για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών αυτής της
χώρας, για τη σωτηρία της οποίας διαρκώς κόπτεσθε.
Θεωρείτε υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον τη µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 576 εκατοµµύρια ευρώ και τη µείωση
κατά 50 εκατοµµύρια ευρώ της δαπάνης για τις εφηµερίες των
γιατρών του ΕΣΥ. Και προσέξτε, δεν είναι λεφτά που θα λείψουν
από τις τσέπες των γιατρών. Είναι εφηµερίες, που θα λείψουν
από την κοινωνική διάθεση που θα έπρεπε να πάνε. Την ίδια
στιγµή η µέχρι σήµερα καταστροφική πολιτική σας στον τοµέα
της υγείας και µε τον εφαρµοστικό νόµο που θα φέρετε αύριο
για ψήφιση στην Ολοµέλεια –και αυτός θυµίζω έρχεται ως επείγων νόµος- οδηγεί ολοταχώς στη διάλυση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και στην πλήρη ιδιωτικοποίησή του. Θα δούµε
αύριο στο νέο επεισόδιο του σίριαλ και το «Ντυνάν». Το «Ντυνάν» παίρνει και άλλα µαζί και µετά αυτό, αποτελεί πρότυπο και
προχωράµε. Η δική σας πολιτική είναι πολιτική εξυπηρέτησης
µεγάλων φαρµακευτικών εταιρειών, που έφερε ως εδώ τα πράγµατα και τώρα πάλι η δική σας πολιτική ρίχνει τα βάρη στους
ασφαλισµένους, που καλούνται να πληρώσουν από τους συνεχώς µειούµενους µισθούς και συντάξεις τους για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη.
Θεωρείτε, επίσης, υπέρτατο συµφέρον τη µείωση κατά 80 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας. Είναι δηλαδή, υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον η µείωση των
δασκάλων και των καθηγητών στα σχολεία της χώρας και η µείωση κατά 24 εκατοµµύρια των αµοιβών των αναπληρωτών και η
εξαφάνιση ουσιαστικά της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό. Θα
υπάρξει µείωση κατά 15 εκατοµµύρια των επιµισθίων των αποσπασµένων σε σχολεία του εξωτερικού. Θα σας καταθέσω στα
Πρακτικά µια επιστολή της Οµοσπονδίας ελληνικών κοινοτήτων
στη Γερµανία.
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Είναι επίσης, υπέρτατο συµφέρον για σας ότι στο πρόγραµµα
των σπουδών που θα δηµιουργηθούν στα ΑΕΙ, κυρίως τα περιφερειακά, θα υπάρχει µείωση 15 εκατοµµυρίων των δαπανών µισθοδοσίας του έκτακτου διδακτικού προσωπικού και στην
προβληµατική -που θα πάει ως το κλείσιµο- λειτουργία πολλών
ΤΕΙ µείωση 14 εκατοµµυρίων.
Και θα καταθέσω στα Πρακτικά επιστολή του Προέδρου του
ΤΕΙ Κρήτης που περιγράφει γλαφυρότατα αυτά που συµβαίνουν,
όχι µόνο στην Κρήτη. Είναι, δηλαδή, υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον η µείωση κατά 6 εκατοµµύρια ευρώ της επιχορήγησης των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για σίτιση και στέγαση των φοιτητών;
Και αυτό, την περίοδο που έχουµε συχνές περιπτώσεις φοιτητών
που σταµατάνε τις σπουδές λόγω οικονοµικών προβληµάτων.
Θεωρείτε υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον τη συγχώνευση από
πενήντα έξι σε τριάντα ένα των ινστιτούτων των δώδεκα ερευνητικών κέντρων της χώρας και την αναµενόµενη –θα σας έλεγα
εγώ- κατάργηση και κάποιων κέντρων διότι, όπως προβλέπεται
σε άλλο επερχόµενο και σωτήριο επίσης νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, ένα ινστιτούτο από µόνο του, δεν µπορεί να είναι
κέντρο µε ό,τι συνέπειες αυτό έχει. Με την εξοικονόµηση 10 εκατοµµυρίων ευρώ, διαλύεται ουσιαστικά και µε τη διαδικασία πάλι
του κατεπείγοντος ο ερευνητικός ιστός της χώρας και εξυπηρετείται πάλι το υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον, χωρίς καν ούτε µία
οικονοµοτεχνική µελέτη, χωρίς διάλογο, χωρίς γνωµοδότηση του
Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. που εσείς µε τυµπανοκρουσίες φέρατε και κυρίως χωρίς διαµορφωµένη συνολική
εθνική στρατηγική για την έρευνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ένα-δύο λεπτά.
Αλλού στοχεύουν οι προωθούµενες ρυθµίσεις, ως προποµπός
και προετοιµασία της πλήρους ιδιωτικοποίησης του χώρου της
έρευνας.
Θα καταθέτω στα Πρακτικά επιστολές του Προέδρου του
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», του Συλλόγου Ερευνητών του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» και του Συλλόγου των Εργαζοµένων του ΕΚΕ.
Θεωρείτε υπέρτατο συµφέρον τη νέα µείωση κατά 400 εκατοµµύρια ευρώ του Προγράµµατος Δηµοσίων Έργων, παρά τις
µεγαλόστοµες υποσχέσεις για ανάπτυξη κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία αλλά και από πολλούς Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και σας
βλέπω έτοιµους, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσετε και νέες περικοπές για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Σε σχέση µε το 2008, το
ΠΔΕ συρρικνώνεται συνεχώς σηµειώνοντας µείωση της τάξεως
του 25%. Εκατόν δώδεκα εκατοµµύρια λιγότερες οι πιστώσεις
για το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, εκατόν σαράντα εκατοµµύρια λιγότερες οι πιστώσεις για το Υπουργείο
Εσωτερικών, ογδόντα δύο εκατοµµύρια λιγότερες οι πιστώσεις
για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
τριάντα οκτώ εκατοµµύρια λιγότερες για το Υπουργείο Παιδείας.
Νοµίζω ότι φτάνουν οι αριθµοί.
Είναι, δηλαδή, υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον η εξυπηρέτηση
των δανειστών µας, η υποθήκευση της ευηµερίας των επόµενων
γενιών, δυστυχώς. Πήραµε κάποια πράγµατα, παραδίδουµε πολύ
λιγότερα στις επόµενες γενιές και εδώ µας λέτε: «Ελάτε να ψηφίσετε». Να µην το ψηφίσετε εσείς αυτό. Και είναι τώρα στον
κάθε Βουλευτή και στη συνείδησή του και σε αυτό που περιγράφει το Σύνταγµα καθαρότατα το τι θα κάνει ο κάθε Βουλευτής.
Η προωθούµενη πολιτική, θα επιφέρει ανεπανόρθωτες ζηµιές για
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.
Επειδή εµείς δεν θεωρούµε υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον και
σωτηρία της πατρίδας όλα αυτά –όχι µόνο αυτές τις ρυθµίσεις
που προωθείτε µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, αλλά το σύνολο
της πολιτικής που µε πάθος νεοφώτιστου υλοποιείτε- εννοείται
ότι θα καταψηφίσουµε και αυτόν τον εφαρµοστικό. Αντιπαλεύουµε την πολιτική του µνηµονίου, αγωνιζόµαστε για µια άλλη
κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση ενός ευρύτατου πολιτικού συνασπισµού κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων µε πυρήνα την Αριστερά, που να θεωρεί υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον τις
πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και των εργαζοµένων, όχι
µόνο τα συµφέροντα των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών και των
εφοπλιστών. Μια κυβέρνηση, που θα στηρίζεται και που θα ελέγ-
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χεται από το λαό και τις κοινωνικές του οργανώσεις και θα θεωρεί υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον να ξηλώσει ένα προς ένα όσα
αντιλαϊκά µέτρα έχετε πάρει ή θα πάρετε.
Καλούµε, λοιπόν, τον ελληνικό λαό, αλλά και εδώ τους Βουλευτές µε συνείδηση και µε αγωνιστικότητα να καταψηφίσουν,
να ανατρέψουν, να αναδείξουν µία άλλη κυβέρνηση, η οποία θα
εναρµονίζεται και θα ταυτίζεται µε τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Συνεχίζουµε µε τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Νοµού Αττικής κ.
Αθανάσιο Λεβέντη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σόιµπλε, ο αρχιτέκτων της
οικονοµικής πολιτικής της Γερµανίας και της Ευρώπης και αν θέλετε ο αντιβασιλεύς στην ουσία της Ελλάδος –είναι αυτός που
καθορίζει τη µοίρα µας- είχε πει µετά την 26η Οκτωβρίου του
2011 προς διαµαρτυρόµενους Γερµανούς και άλλους ότι ευνοείται η Ελλάδα: «Περιµένετε να δείτε τους όρους που συνοδεύουν αυτήν τη δανειακή σύµβαση. Όταν γίνουν γνωστοί αυτοί
οι όροι, τότε κανένας Ευρωπαίος δεν θα τολµήσει να ζητήσει κάτι
παρόµοιο και για τη χώρα του».
Και τώρα έρχεται το πλήρωµα του χρόνου, κύριε Υπουργέ, να
υλοποιηθούν αυτοί οι όροι που έχουν επιβληθεί, αυτοί οι δυσβάσταχτοι όροι που είναι συνέχεια µιας σειράς µέτρων που έχουν
ληφθεί και τα οποία έχουν κατακρηµνίσει κυριολεκτικά, το οικονοµικό και βιοτικό και το γενικότερο πολιτιστικό, αν θέλετε, επίπεδο του ελληνικού λαού.
Τι σηµαίνουν αυτά που ψηφίζουµε απόψε; Είναι µία πάρα πολύ
µεγάλη περικοπή των δαπανών που αφορούν το κράτος πρόνοιας, δαπάνες που περικόπτονται από την υγεία, την παιδεία,
τις συντάξεις. Συνοπτικά κόβουµε από την κύρια σύνταξη ένα ποσοστό 12%, στις συντάξεις πάνω από 1.300 ευρώ. Οι επικουρικές
συντάξεις µειώνονται 10%, 15% έως 20% και από αυτόν τον περιορισµό έχουµε γύρω στα 386 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα.
Περικόπτουµε από την υγεία 93 εκατοµµύρια, από τις εφηµερίες 50 εκατοµµύρια, από τα επιδόµατα πολυτέκνων 43 εκατοµµύρια και από τον ΕΟΠΥΥ, τον καινούργιο οργανισµό υγείας, 500
εκατοµµύρια, όταν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι για την υγεία ξοδεύουµε τα λιγότερα από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη των είκοσι
επτά.
Ξοδεύαµε το 6% των τακτικών εξόδων του προϋπολογισµού,
όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 13,6% και στη Φινλανδία
ήταν 19%. Αυτά τα είχαµε περιορίσει ήδη και τώρα τα περικόπτουµε ακόµα περισσότερο, όταν έχουµε τεράστιες ανάγκες στα
νοσοκοµεία και τις υγειονοµικές µονάδες της χώρας, ιδιαίτερα
σε νοσηλευτικό προσωπικό και άλλο. Αυτό έχει µειωθεί ακόµα
περισσότερο και ισχύει και εδώ η αρχή ότι προσλαµβάνεται ένας
στους πέντε ή δέκα που φεύγουν. Έχει γίνει µαζική αποχώρηση
υγειονοµικών εργαζοµένων αυτό το τελευταίο διάστηµα. Έχουµε
φτάσει κυριολεκτικά σε µία κατάσταση απελπισίας.
Περιορίζουµε κατά 576 εκατοµµύρια ευρώ τις φαρµακευτικές
δαπάνες. Προσωπικά πολλές φορές έχω πει σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπως το έχουν πει κι άλλοι, ότι στη χώρα µας γίνεται
υπερκατανάλωση φαρµάκων, αν θέλετε και εξετάσεων κ.λπ..
Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι να διαπαιδαγωγηθεί ο ελληνικός
λαός και να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να παίρνει περισσότερα
φάρµακα από αυτά που έχει ανάγκη. Πρέπει, βέβαια, να περιοριστούν οι σειρήνες και τα πιράνχας που οδηγούν προς αυτήν
την κατεύθυνση.
Όµως άλλο πράγµα είναι να κόψουµε τα φάρµακα σε αυτούς
που τα έχουν ανάγκη. Αυτήν τη στιγµή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ένας καρκινοπαθής δυσκολεύεται να
βρει τα φάρµακά του. Δεν µπορεί να περιµένει πότε θα εγκριθούν. Μπορεί να περάσουν µήνες. Δεν µπορεί να περιµένει γιατί
κινδυνεύει η ζωή του, γιατί µπορεί να µη ζει όταν εµείς ευδοκήσουµε να του εξασφαλίσουµε –και αν του εξασφαλίσουµε- τα
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φάρµακα. Εποµένως, εδώ δεν µπορούµε να παίζουµε. Παίζουµε
εν ου παικτοίς. Δεν είναι απ’ αυτά που µπορεί κανείς να περιορίσει.
Ερχόµαστε τώρα στην έρευνα και την τεχνολογία. Η έρευνα
δεν ήταν το φόρτε µας ή η αδυναµία µας. Ποτέ δεν δίναµε σηµαντικό ποσοστό στην έρευνα, 0.50% ή 0.60%, τη στιγµή που
άλλες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν 2% ως 3% του ΑΕΠ, ίσως και
παραπάνω. Η Φινλανδία δίνει 3,5%-4%. Βεβαίως τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε.
Ακόµα και αυτό το ποσοστό ερχόµαστε και το περιορίζουµε
περισσότερο. Περικόπτουµε από το δηµόκριτο 40%, από το ΕΛΚΕΘΕ 40% και από το ΕΚΚΕ -δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, που είναι και το µοναδικό κέντρο που έχουµε για
τις κοινωνικές επιστήµες στη χώρα µας- 75%.
Έχουµε καταθέσει και µία σχετική τροπολογία µε τον συνάδελφο κ. Κουρουµπλή και άλλους συναδέλφους, ώστε να µη
φτάσουµε σε αυτές τις ακρότητες, οι οποίες θα στοιχίσουν συνολικά στην έρευνα, την τεχνολογία αλλά και στο µέλλον της
χώρας, γιατί αυτό είναι κάτι που δυστυχώς περικόπτουµε και
είναι το πιο σηµαντικό σήµερα. Περικόπτουµε τα πόδια και το
µέλλον της χώρας. Κι αν θέλουµε να ξεφύγουµε, να πάµε µπροστά, πρέπει να δούµε την παιδεία και την έρευνα, τοµείς στους
οποίους είµαστε πάρα πολύ καθυστερηµένοι.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε ταχθεί υπέρ της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, ώστε να προσαρµόζεται στα
συνεχώς εξελισσόµενα επιστηµονικά και κοινωνικά δεδοµένα.
Είναι σηµαντικό το θέµα της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού
ιστού της χώρας κι όχι µόνο της αναδιάρθρωσης των ερευνητικών
κέντρων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας και που αποτέλεσαν αντικείµενο
ανοιχτής διαβούλευσης.
Η φυσική απόληξη αυτής της διαδικασίας, θα ήταν µια συνολική πρόταση για όλη την έρευνα σ’ όλο τον δηµόσιο τοµέα κι
ένα καινούργιο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα ακολουθούσε τη
φυσιολογική νοµοθετική οδό.
Αντ’ αυτού, η Κυβέρνηση επέλεξε να χειριστεί το ζήτηµα εστιάζοντας σ’ ένα υποσύνολο των ερευνητικών φορέων, το οποίο τυχαίνει να είναι αυτό ακριβώς που εφαρµόζει το νόµο για την
έρευνα. Διαθέτει πολλαπλούς δείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι
είναι καταγεγραµµένοι, και σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους φορείς, αξιολογείται από εξωτερικές διεθνείς επιτροπές κάθε πέντε
χρόνια κι έχει περγαµηνές πάνω σ’ αυτόν τον τοµέα.
Είναι φανερό, λοιπόν, ποιο τµήµα του δηµοσίου θέλει η Κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει. Αυτό ακριβώς που είναι το πιο διαφανές, καταγεγραµµένο και θεσµικά κατοχυρωµένο ως προς τις
πρακτικές που ακολουθεί.
Η Κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να δώσει πειστικές απαντήσεις, διότι στο όνοµα µιας δήθεν επιταγής του µνηµονίου, η
οποία δεν καταγράφεται πουθενά στο κείµενο, οδηγεί στη διάλυση του ερευνητικού ιστού της χώρας. Στην πραγµατικότητα,
στο µνηµόνιο 2 περιέχεται µόνο το εξής απόσπασµα: «Για την
έρευνα και ανάπτυξη, είναι υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας να
παρουσιάσει στρατηγικό σχέδιο δράσης, για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργειών µεταξύ
της δηµόσιας και ιδιωτικής έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου
του 2012».
Πριν τελειώσω, θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Μαρκάκης, ο οποίος δεν βρίσκεται
αυτήν τη στιγµή στην Αίθουσα, µιλώντας προχθές στην επιτροπή,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είπε ότι «η παρουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, η επιχειρηµατολογία και η δυναµική παρουσία του στη Βουλή και στις
επιτροπές, έχει αποδυναµώσει το κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο
συνήθως δεν είναι ποτέ εδώ, όπως συνήθως δεν είναι ποτέ εδώ
και το κόµµα του Κουβέλη, ο οποίος θα σας θυµίσω ότι έχει χαρίσει και την αποζηµίωση από τις επιτροπές. Δηλαδή τι έχει χαρίσει; Κάτι το οποίο δεν το δικαιούται. Λέµε δηλαδή για κάποιους
κουβαρντάδες, οι οποίοι χαρίζουν τις αποζηµιώσεις των 150
ευρώ. Αλλά για να χαρίσεις κάτι, πρέπει να το δουλέψεις. Όταν
δεν το δουλεύεις, τι χαρίζεις;» Νοµίζω ότι είναι ντροπή αυτό που
ειπώθηκε.
Θα ήθελα να αναφέρω αριθµητικά και τα εξής. Συµµετοχή του
κ. Μαρκάκη στη Βουλή, οµιλίες ογδόντα εννέα, Λεβέντης: εκατόν
πενήντα τέσσερις, Τσούκαλης: εκατόν εννέα.
Όσον αφορά τις ερωτήσεις, Μαρκάκης: τριακόσιες τριάντα
έξι, Λεβέντης: οκτακόσιες ογδόντα οκτώ. Τσούκαλης: οκτακόσιες
εβδοµήντα εννέα.
Συµµετοχή σε επιτροπές, κ. Μαρκάκης: εκατόν ογδόντα πέντε,
Λεβέντης: εκατόν δύο και ο κ. Τσούκαλης εκατόν σαράντα δύο.
Να θυµίσω εδώ ότι ως Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν συµµετείχα
στις επιτροπές για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Γιατί το λέω
αυτό; Διότι µε έθιξε πάρα πολύ ο τρόπος που τέθηκε το ζήτηµα.
Δεν νοµίζω ότι είναι πρέπον να λέγεται «το κόµµα του Κουβέλη».
Εµείς είµαστε περήφανοι για τον Πρόεδρό µας. Το κόµµα µας
είναι η Δηµοκρατική Αριστερά. Δεν θα πούµε ποτέ «το κόµµα του
Καρατζαφέρη». Εφόσον ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός επέµενε να αποκαλείται ΛΑόΣ κι όχι ΛάΟΣ, το αποδεχθήκαµε. Δεν
θα πούµε ποτέ, λοιπόν, «το κόµµα του Καρατζαφέρη» σ’ αυτήν
την Αίθουσα, σ’ αυτήν τη Βουλή.
Νοµίζω ότι η στοιχειώδης ευγένεια, επιβάλλει να τηρούνται µερικά πράγµατα και σ’ αυτήν την Αίθουσα απ’ όλους ανεξαιρέτως
κι όχι να υπάρχουν αυτού του είδους οι εξυπνακισµοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου.
Τι χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Υπουργέ; Δέκα λεπτά είναι αρκετά;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Και πολύ είναι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να µιλήσουµε πρώτα εµείς,
κυρία Πρόεδρε, και να µιλήσει εν συνεχεία ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κουρουµπλή,
επειδή αργήσατε να µπείτε στην Αίθουσα, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αυτά έχουν ήδη ανακοινωθεί.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτα - πρώτα θα ήθελα να καταθέσω δύο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η µία είναι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 777, στην αιτιολογική έκθεση, που αφορά τη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ.
Την καταθέτω και παρακαλώ για τη διανοµή της στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η δεύτερη νοµοτεχνική βελτίωση είναι στην 784 τροπολογία. Ουσιαστικά αναδοµείται το άρθρο 4, που αφορά τον
τρόπο διοίκησης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Θα σας το καταθέσω και αυτό για να διανεµηθεί.
Δυστυχώς, οι τεχνικές λεπτοµέρειες είναι εκτεταµένες και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καλό θα είναι να µελετηθούν εις βάθος, αν και είναι καθαρά λειτουργικές και δεν έχουν άλλη πολιτική ουσία πέραν από αυτής,
που σας είπα.
(Στο σηµείο αυτό o Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση-προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Άκουσα τον τελευταίο οµιλητή, τον κ. Λεβέντη, µε αρκετό
ενδιαφέρον στο κοµµάτι που µίλησε για τα φάρµακα. Πολύ
σωστά είπε ότι µπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν
σοβαρά από ασθένειες και δυσκολεύονται να βρουν φάρµακο.
Είναι αλήθεια αυτό, συµβαίνει. Όπως εξίσου είναι αλήθεια ότι
είναι πάρα πολύ εύκολο να βρίσκονται φάρµακα και να αγοράζονται, να καταναλώνονται, χωρίς να τα χρειάζονται αυτοί που
τα παίρνουν.
Αυτή όµως είναι µια όψη αντιφάσεων, δεν είναι η µόνη, η οποία
υπάρχει και την οποία πρέπει να την δούµε. Βεβαίως δεν συνδέεται µε την οικονοµική όψη του θέµατος, η οποία αναφέρεται
εδώ. Δεν έχει καµµία σχέση στην πραγµατικότητα.
Εδώ ουσιαστικά µιλάµε για την ανάγκη περικοπής µιας παράλογης δαπάνης και το αν αυτό που θα περικοπεί, θα είναι το παράλογο κοµµάτι ή το λογικό, που δεν υπάρχει και πρέπει να το
βρούµε, αυτό είναι θέµα πολιτικής, είναι θέµα δικό µας, δηλαδή,
εδώ σε αυτήν την Αίθουσα και της Κυβέρνησης έξω από την Αίθουσα. Δεν έχει σχέση µε αυτό που φέραµε ο τρόπος µε τον
οποίο καταναλώνονται ή δεν καταναλώνονται φάρµακα. Αυτό, εν
πάση περιπτώσει, ήταν µια τοποθέτηση από µια συγκεκριµένη
οπτική γωνιά.
Άκουσα και τον ειδικό αγορητή ενός άλλου κόµµατος. Αφού
προηγουµένως κατακεραύνωσε το κατεπείγον του θέµατος,
µετά περιέγραψε µια εφιαλτική κατάσταση, η οποία –λέει- είναι
πρωτοφανής µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Κατά συνέπεια, εάν σε µια τέτοια κατάσταση δεν δικαιολογείται το κατεπείγον, τότε γιατί προβλέπεται από τον Κανονισµό και
τις διατάξεις; Είναι ένα εύλογο ερώτηµα, νοµίζω, το οποίο κάποια
στιγµή θα πρέπει να απαντηθεί. Για ποιο λόγο πρέπει να απαντηθεί; Διότι νοµίζω ότι στην κατάσταση που είµαστε, η πολυτέλεια της στρεψοδικίας περισσεύει, δεν υπάρχει σε αυτήν την
Αίθουσα. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ µεγάλη ανάγκη για ουσιαστικά επιχειρήµατα, για ουσιαστική κριτική. Έγινε ουσιαστική και
βάσιµη κριτική σε πολλά σηµεία, έγινε όµως και κριτική η οποία
είναι απολύτως ανεδαφική και κακόπιστη.
Θα ξεκινήσω από έναν απόντα, τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας -ευτυχώς που είναι ο κ. Τασούλας εδώ και θα µε ακούσει- ο οποίος στα Κούλουµα έκανε µια δήλωση λέγοντας ότι «Το
δεύτερο µνηµόνιο είναι πολύ καλύτερο του πρώτου». Συµφώνησε, δηλαδή, ότι οι συµφωνίες Ιουλίου και Οκτωβρίου είναι
καλές συµφωνίες, είναι βελτιωτικές της κατάστασης. Οι συµφωνίες που έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αυτό είπε ο κ.
Σαµαράς. Και εις τη δεύτερη εκ των οποίων προσχώρησε εµπράκτως. Εάν, λοιπόν, αυτό δεν είναι οµολογία προόδου, τότε τι
είναι
Όπως, επίσης, υπάρχει και µια άλλη απορία, που δηµιουργείται αυτοµάτως. Εάν δεν υπήρχε το πρώτο µνηµόνιο, πώς θα φτάναµε στο δεύτερο, το οποίο το θεωρεί βελτίωση Είναι ένα
ερώτηµα, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί.
Όπως, επίσης, θανατηφόρο είναι το ερώτηµα στην Αίθουσα:
Εάν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ που διασφάλισε και το πρώτο και το δεύτερο, τότε πού θα βρισκόταν το δεύτερο Δεν θα υπήρχε καθόλου. Για να µπορεί κάποιος να πανηγυρίσει ότι συνέπραξε και
αυτός.
Βεβαίως, ακούω από πολλές πλευρές ότι για όλα τα προβλήµατα φταίει η Κυβέρνηση. Κυρίως όχι αυτή, ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει,
το οποίο είναι και σ’ αυτήν την Κυβέρνηση και προηγουµένως
ήταν και κυβέρνηση µόνο του.
Και ακούω και µια κατηγορία στοιχειοθέτησης των κατηγοριών, η οποία πραγµατικά µε καταπλήσσει. Αυτό γίνεται από ορισµένους φίλους µου, κυρίως του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Παραδείγµατος χάριν, καταγγέλλουν τον καπιταλισµό, άρα,
φταίει η Κυβέρνηση γι’ αυτό. Καταγγέλλουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση, άρα φταίει η Κυβέρνηση. Καταγγέλλουν δηλαδή γενικά
φαινόµενα, τα οποία, πράγµατι, είναι απαράδεκτα και πολύ αρνητικά. Αλλά αιφνιδίως για ό,τι κακό συµβαίνει στον πλανήτη,
στον καπιταλισµό, στο σύστηµα που κατέρρευσε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να φταίει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, νοµίζω ότι
είναι λίγο τραβηγµένο ως κριτική. Αυτό λέω.
Αντιθέτως, υπάρχει πεδίο κριτικής για πολλά πράγµατα, για τα
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οποία ο λαός υποφέρει σήµερα. Και ο λαός υποφέρει –και
έχουµε κι εµείς ευθύνη- διότι πράγµατι πέρασαν πολλά χρόνια
χωρίς σαφή πολιτική κατεύθυνση, χάθηκε χρόνος.
Κι ένα από αυτά που κερδίζουµε µε τη συµφωνία τώρα, είναι
ότι κερδίζουµε χρόνο. Διότι µην ξεχνάµε ότι η χώρα παρελήφθη
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω αδυναµίας δανεισµού και εν
συνεχεία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω βαρύτατου χρέους
που δεν µπορούσε να εξυπηρετήσει. Και η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, αντιµετώπισε και τις δύο χρεοκοπίες και την πρώτη και
τη δεύτερη.
Αποτρέψαµε δύο στάσεις πληρωµών, γι’ αυτό είµαστε περήφανοι. Και τώρα αν µπορούµε και συζητάµε ρεαλιστικά για ανάκαµψη, για ανάπτυξη και όλα αυτά, είναι γιατί αποτράπηκαν τα
προηγούµενα. Αν δεν είχαν αποτραπεί, οι συζητήσεις αυτές θα
ήταν φιλολογικού περιεχοµένου. «Μου αρέσει να είµαι υγιής-να
µην είµαι άρρωστος, να είµαι πλούσιος-να µην είµαι φτωχός, να
είµαι ωραίος-να µην είµαι άσχηµος», έτσι ακουγόντουσαν οι κουβέντες περί ανάπτυξης σε όσους τραβούσαµε κουπί για να µη
γίνει η χρεοκοπία.
Άκουσα και το απίθανο, ότι αδικούµε τις επόµενες γενιές.
Ποιες; Αυτές που επί µία δεκαετία, τουλάχιστον, τις φορτώναµε
χρέος; Τις αδικούµε µε τη συµφωνία αυτή, µε την οποία τους διαγράφουµε 10.700 χρέος στον καθένα και 500 ευρώ τόκους µόνο
για φέτος και για κάθε χρόνο από εδώ και πέρα; Αυτή είναι η αδικία στις επόµενες γενιές; Αυτό είναι αντίφαση εν τοις πράγµασι.
Δεν νοµίζω ότι στέκει αυτό.
Κατηγορούµαστε, επίσης, ότι επιδιώκουµε να γίνουµε ανταγωνιστικοί κόβοντας την αµοιβή εργασίας. Αυτό είναι λάθος. Ποτέ
δεν συνδέθηκαν αυτά τα δύο πράγµατα. Το κόψιµο στην αµοιβή
εργασίας –και ας το δούµε αυτό λίγο- είναι ένα πρόσκαιρο µέτρο,
το οποίο γίνεται σε ένα πλαίσιο πολιτικής. Όµως, δεν προσδοκούµε να γίνουµε ανταγωνιστικοί από αυτό. Βεβαίως, η αµοιβή
εργασίας είναι ένας συντελεστής κόστους, αλλά δεν είναι ο
µόνος.
Εµείς σαν βασική πολιτική προϋπόθεση, την οποία θα θέσουµε
και εν όψει των εκλογών για να ακούσετε και τις αντίθετες προτάσεις –γιατί από τα άλλα κόµµατα, θέλουµε να ακούσουµε τις
αντίθετες προτάσεις- είναι να προωθήσουµε δηµόσιες επενδύσεις και βρήκαµε, εξασφαλίσαµε λεφτά για δηµόσιες επενδύσεις,
γιατί µόνο έτσι θα φτιαχτούν δουλειές, θέσεις εργασίας, νέα εισοδήµατα και –γιατί όχι;- κατανάλωση για στοιχειώδεις λαϊκές
ανάγκες.
Δεύτερον, πρέπει να µειώσουµε τις τιµές. Δεν είναι δυνατόν
να έχουν µειωθεί τόσο τα εισοδήµατα και εκεί να µην έχουµε
κάνει τίποτα. Εκεί έχουµε υστερήσει. Να ένα πεδίο δόξης λαµπρό
για κριτική, να το συζητήσουµε, να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.
Και, βέβαια, υπάρχει και το θέµα της κοινωνικής ασφάλισης.
Προσωπικά ξέρετε ότι πάντοτε ήµουν αντίθετος µε τις περικοπές
ως εργαλείο για τη µακροβιότητα του συστήµατος. Έχω αντιταχθεί ακόµα και µε µέτρα που έχει πάρει το δικό µου κόµµα παλαιότερα –το θυµούνται όλοι στην Αίθουσα- και νοµίζω ότι ορθώς
έκανα και αντιτάχθηκα.
Όµως, σήµερα έχουµε µια χρυσή ευκαιρία. Η κοινωνική ασφάλιση δεν µπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει µε περικοπές ούτε µε
αυξήσεις των εισφορών ούτε µε αυξήσεις των ορίων ηλικίας,
διότι αυτή η διαδικασία έφθασε τα όριά της. Γι’ αυτό θέτουµε επί
τάπητος, ακόµα και σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, το θέµα
της ανακεφαλαίωσης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Βεβαίως, αυτό δεν θα το λύσει αυτή η Κυβέρνηση –θα αναγκαστεί να το αντιµετωπίσει η επόµενη κυβέρνηση ούτως ή
άλλως- αλλά υπάρχει ανοικτό ένα θέµα που έχουµε βάλει από
τώρα ως συµµέτοχοι σε αυτήν τη Κυβέρνηση, µε τα στελέχη µας,
το θέµα της ανακεφαλαίωσης της κοινωνικής ασφάλισης που
είναι πολύ σηµαντικό.
Άκουσα και µια άλλη κατηγορία «τα κάνατε όλα αυτά, αλλά
plan B’ δεν είχατε, κάνατε κάτι άλλο;», αλλά πρέπει να πω ότι είχαµε. Εξασφαλίσαµε αυτήν την πολιτική και τη στήριξή της, όταν
όλοι προδίκαζαν ότι η πολιτική αυτή θα χρεοκοπήσει και µάλιστα
είχατε προδικάσει ότι θα χρεοκοπήσει και κοινοβουλευτικά, ότι
θα χαθεί η πλειοψηφία που στήριζε αυτήν την πολιτική.
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Τα καταφέραµε µόνοι µας και όταν έφθασε ο κόµπος στο χτένι
και ήταν έτοιµοι να πανηγυρίσουν οι παίχτες των CDS, βρήκαµε
και άλλη πλειοψηφία. Η σηµερινή πλειοψηφία έχει φτιαχτεί µε
δική µας πρωτοβουλία. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Άρα, είχαµε
και plan B’ και είναι το plan που έφερε τη χώρα µέχρι εδώ, χωρίς
να χρεοκοπήσει και µπορούµε και συζητάµε σήµερα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, παλεύουµε χωρίς να πανηγυρίζουµε, γιατί ξέρουµε ότι οι απώλειες είναι βαριές –βέβαια, κύριε Λεβέντη, δεν
είναι τόσο βαριές όσο τις περιγράφετε, αντί να λέτε ποσοστά επί
των συντάξεων, πείτε πραγµατικές συντάξεις και πόσο κόβεται
η κάθε µία- και δεν χαιρόµαστε καθόλου γι’ αυτό. Είναι ως συνέχεια προηγούµενων περικοπών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ανέφερα το σύνολο!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, ναι, τα συνολικά όµως δίνουν λάθος εντυπώσεις.
Πείτε µου µια επικουρική σύνταξη των 325 ευρώ, µια κύρια των
650 ευρώ πόσο κόβεται, να ακούσουµε αριθµό. Γιατί αν ακούσουµε το νούµερο µηδέν –που πρέπει να ακουστεί σε πολλές περιπτώσεις- θα δούµε ότι δεν είναι τα ποσοστά που είπατε.
Άκουσα ποσοστά 12%, 22% ή 32% -από έναν άλλο οµιλητή, όχι
από εσάς, δεν θέλω να σας αδικήσω- και, ωραία είναι αυτά τα
ποσοστά, αλλά αν λέγαµε και τα απόλυτα νούµερα, θα ήταν καλύτερα.
Παρ’ όλα αυτά, σας λέω ότι δεν πανηγυρίζουµε γιατί οι απώλειες είναι βαριές. Απλώς πρέπει να υπάρχει µια συναίσθηση ότι
αλλιώς αυτές οι απώλειες θα ήταν πολύ βαρύτερες.
Επίσης, έχει αρχίσει και κάτι καινούργιο. Προδικάζετε εδώ συνεχώς καινούργια µέτρα, νέες περικοπές, νέους φόρους κ.λπ..
Εγώ δεν βάζω στοίχηµα ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια µέτρα αλλά
σας προκάλεσα και στην επιτροπή και σας προκαλώ και εδώ
µέσα. Όποιος είναι τόσο σίγουρος, ας βάλει αυτός στοίχηµα και
να µας πει τα µέτρα να δούµε τι θα γίνει, γιατί έχετε θεωρήσει
βέβαιο ότι τον Ιούνιο θα υπάρξουν µέτρα. Ας σηκωθεί κάποιος
να πει «ναι, εγώ λέω ότι θα πάρετε αυτό το µέτρο», για να δούµε
ποιος θα βγει σωστός και ποιος θα βγει λάθος.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, υποδεχόµαστε και την πρότασή
σας για ονοµαστική ψηφοφορία, µε αρκετή βεβαιότητα ότι εµείς
θα ψηφίσουµε αυτό που πρέπει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό, κύριε Μουσουρούλη, να δούµε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
Ορίστε, κύριε Μαρκάκη, για ένα λεπτό εξηγήστε µας το προσωπικό θέµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Προηγουµένως ο οµιλητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Λεβέντης έκανε πολλές φορές ειδική αναφορά στο όνοµά µου και µάλιστα επιτιµητικά για το γεγονός ότι
ανέφερα στην Επιτροπή Οικονοµικών ότι το κόµµα του κ. Κουβέλη, δηλαδή η Δηµοκρατική Αριστερά, χαρίζει την αµοιβή των
150 ευρώ ανά συνεδρίαση ενώ δεν τη δουλεύει, δεν τη δικαιούται.
Την έχω κάνει πολλές φορές και θα την ξανακάνω αυτή την
αναφορά, κυρία Πρόεδρε, προσωπικά εγώ ως Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και όχι εκ µέρους του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού. Διότι, αυτό το θέµα µε θίγει προσωπικά
όταν διαφηµίζονται από τις τηλεοράσεις κόµµατα ή πρόσωπα ότι
χαρίζουν µια αµοιβή την οποία δεν δικαιούνται.
Και δεν µιλάω µόνο για το κόµµα του κ. Κουβέλη, τη Δηµοκρατική Αριστερά. Μιλάω και για άλλους συναδέλφους οι οποίοι λένε
ότι χαρίζουν την αµοιβή τους, ενώ δεν τη δικαιούνται, δεν έρχονται στις επιτροπές, µόνο παρίστανται και φεύγουν. Το ίδιο κάνουν και µε τα αυτοκίνητά τους, λένε ότι δεν τα θέλουν. Εν
αντιθέσει µε άλλους Βουλευτές οι οποίοι τα χρησιµοποιούν καθηµερινά για να πηγαίνουν στην εκλογική τους περιφέρεια, πολύ
συχνά τέσσερις φορές την εβδοµάδα πληρώνοντας και τα διόδια
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και τη βενζίνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Νοµίζω ότι είναι αρκετές οι διευκρινίσεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αφήστε µε λιγάκι να τελειώσω. Μη βιάζεστε. Είστε επιλεκτικά επιεικής άλλες φορές και επιλεκτικά αυστηρή άλλες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Επί προσωπικού είπατε, δώσατε κάποιες διευκρινίσεις. Ολοκληρώστε παρακαλώ,
κύριε Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Εντάξει, ένα λεπτό είπαµε, το να το κάνουµε ενάµισι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Όσον αφορά δε στην αναφορά µου
στο κόµµα του κ. Κουβέλη, χαίροµαι που θίχτηκε ο κ. Λεβέντης
διότι πολλές φορές από την πλευρά της Αριστεράς για να υποτιµήσουν το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, αναφέρονται στο
όνοµα του Γεωργίου Καρατζαφέρη. Όχι ότι εµείς δεν τιµούµε τον
Πρόεδρό µας, αλλά όσες φορές αναφέρονται σε πρόσωπο αντί
για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, θα αναφερόµαστε και εµείς
στο κόµµα της κ. Παπαρήγα και στο κόµµα του κ. Κουβέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν σας έθιξε πάντως
ο κ. Κουβέλης, για να απαντάτε τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Λεβέντη, εάν αρχίσουµε τώρα..
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Λεβέντη,
έχετε το λόγο για µισό λεπτό παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής.
Ο κ. Μαρκάκης κάνει ένα λάθος. Δεν συµµετέχουν Βουλευτές
της Δηµοκρατικής Αριστεράς στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων. Γι’ αυτό δεν τους βλέπει. Γι’ αυτό είναι απόντες. Δεν
έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν. Εµείς συµµετέχουµε σε ορισµένες, συγκεκριµένες επιτροπές. Παραδείγµατος χάριν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που εγώ συµµετέχω, είµαι παρών.
Και γι’ αυτό ανέφερα συγκεκριµένα νούµερα, που νοµίζω ότι είναι
αυτά που δίνει το περιοδικό Βουλή και Ευρωβουλή στο τελευταίο
τεύχος του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μπορείτε να του δώσετε µία λίστα για το που συµµετέχετε.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. Δεν
αναφέρθηκα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Μαρκάκη, τελείωσε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μουσουρούλης, για δώδεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχουµε πει πάρα πολλές
φορές και θα συνεχίσουµε να το λέµε: Εµείς δώσαµε ψήφο αντοχής στη χώρα και όχι ψήφο ανοχής στο ΠΑΣΟΚ και τα ανδραγαθήµατά του.
Άκουσα προηγουµένως τον Υπουργό κ. Οικονόµου και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα. Καταλαβαίνω, βέβαια, γιατί σας έχει πιάσει πολιτική υστερία. Θέλετε να βάλετε στο ίδιο κάδρο τη Νέα
Δηµοκρατία. Αυτό το οµολόγησε και η κ. Διαµαντοπούλου, µιλώντας στο τελευταίο Εθνικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ, ότι θέλουµε δεν θέλουµε, το ΠΑΣΟΚ θα σύρει τη Νέα Δηµοκρατία στο
ίδιο κάδρο.
Έφτασε ο κ. Οικονόµου να µας ζητήσει να του απονείµουµε
εύσηµα και για το πρώτο µνηµόνιο. Εάν είναι δυνατόν! Λες και
δεν είναι γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους το καταψηφίσαµε.
Επειδή έκανε συσχέτιση µε το µνηµόνιο 2, ότι είναι δηλαδή παρελκόµενο του µνηµονίου 1, ξέχασε ότι µεσολάβησε κι ένα µεσοπρόθεσµο- θυµίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή έλεγε πως
µε το µνηµόνιο 1 τελειώνουµε, ότι βγαίνουµε στις αγορές, ότι δεν
θα απαιτηθούν άλλες θυσίες, και ότι όσες έγιναν, θα πιάσουν
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τόπο. Διαψεύστηκε παταγωδώς και στη συνείδηση του κόσµου.
Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όσους εκ της Κυβερνήσεως και κυρίως στους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ λάβουν το λόγο, περισσότερο σεβασµό, αλλά και σεµνότητα.
Θέλω να επιστρέψω λίγο στο παρελθόν. Η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι, είχε κάποτε αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση, είχε
κάποτε βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα, είχε κάποτε παραγωγική οικονοµία. Και αυτά τα τρία τα ανατίναξε η κυβέρνηση της
«Αλλαγής» για να χτίσει ένα παρασιτικό κράτος πάνω στα µπάζα.
Και επειδή µιλάµε για συντάξεις, θέλω να κάνω συγκεκριµένη
αναφορά: Το ΝΑΤ ήταν κάποτε ταµείο που έδινε συντάξεις, κύριε
Πρωτόπαπα, κύριοι συνάδελφοι, υπό καθαρά ναυτικές προϋποθέσεις. Θα σας αναφέρω τρεις νόµους, το ν. 1405/1983, µε τον
οποίο θεσπίστηκε η διαδοχική σύνταξη, το ν. 1711/1987, µε τον
οποίο θεσπίστηκε η εξαγορά προϋπηρεσίας και η µεταφορά των
συντάξεων και έναν πρόσφατο, το ν. 3978, µε τον οποίο καταργήθηκε µια σηµαντική πηγή εσόδου για το ΝΑΤ. Είναι τρεις νόµοι
που οδήγησαν όχι µόνο στην κατάρρευση του ΝΑΤ, αλλά συµπαρέσυραν και συµπαρασύρουν και τον Οίκο Ναύτου. Είναι τρεις
νόµοι-ανδραγαθήµατα ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι
η αλήθεια.
Ο κ. Παπουτσής -δεν θέλω να αναφέροµαι σε συνάδελφο όταν
δεν είναι εδώ, αλλά άκουσα σήµερα τα περί της παραιτήσεώς
του- ήταν βασικός πρωταγωνιστής της «Αλλαγής», βασικός πρωταγωνιστής εκείνης της περιόδου. Παραιτήθηκε για λάθος λόγο,
σε λάθος χρόνο. Είχε πολλές αφορµές κατά τη διάρκεια της
υπουργικής του θητείας για να το πράξει. Σε όλη του τη διαδροµή, υπήρξε πιστός στο δόγµα Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν». Θα σταθώ σε ένα της σηµείο. Το Νοέµβριο του 2009, όταν
είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τον προϋπολογισµό του 2010, ο κ. Παπουτσής, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, είχε ξεσηκώσει αντάρτικο,
σε συγχορδία µε την ΑΔΕΔΥ, για να αποτρέψει το ενδεχόµενο
«πάγωµα» των µισθών. Ιδού, λοιπόν, µια πτυχή του «λεφτά υπάρχουν».
Την άλλη πτυχή την ακούµε σήµερα από την Αριστερά. Είναι
το «όχι».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εκείνα τα 600 δισεκατοµµύρια στην
Ελβετία τι είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τη βαρβαρότητα που
ζούµε δεν την έφερε κάποιος αόρατος εχθρός ούτε καν ο καπιταλισµός, αγαπητοί συνάδελφοι. Τη βαρβαρότητα την έφεραν
συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές, συγκεκριµένα πολιτικά και οικονοµικά σφάλµατα που διέπραξαν συγκεκριµένοι άνθρωποι τα
τελευταία δυόµισι χρόνια. Όλοι πρέπει να οµονοήσουµε …
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Κύριε Μουσουρούλη, δεν θα µας πείτε για…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, µη διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: …ακόµα και συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ που σήµερα λειτουργούν ως οσιοµάρτυρες του µνηµονίου. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
Τέλος πάντων, µη λέµε τα ίδια και τα ίδια. Όλοι ξέρουµε πώς
συρθήκαµε εδώ. Και όπως είχε πει ο Βάσος Λυσσαρίδης: «κανένας δεν µπορεί να ανέβει πάνω σου, αν δεν σκύψεις εθελοντικά». Είδαµε ποια εφαρµογή είχε αυτά τα χρόνια. Η ζηµιά που
έγινε είναι ανυπολόγιστη. Τη βιώνουµε και θα τη βιώνουµε για
πολλές δεκαετίες. Μπορώ να πω ότι δικαιώθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, όταν στις 23 Απριλίου από το Καστελόριζο, είπε ότι τον Ελληνισµό, τον περιµένει ακόµα µια
«Οδύσσεια».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Ο κ. Παπανδρέου είχε θεωρήσει τότε ως σωτηρία της χώρας
το δανεισµό και όχι την ανάπτυξη. Και µάλιστα, τη σωτηρία αυτή
την πανηγύρισε τέσσερις φορές.
Δεν έχει πια σηµασία. Εµείς είχαµε πει ότι υπήρχαν εναλλακτικές. Και εναλλακτικές ευρωπαϊκές. Εγώ ο ίδιος, από αυτό εδώ
το Βήµα, είχα υποδείξει εγκαίρως το άρθρο 122 της Συνθήκης,
πολύ πριν αρχίσει να αποκαλύπτεται ο σχεδιασµός σας περί
ΔΝΤ.
Η ουσία είναι ότι 40 δισεκατοµµύρια από µέτρα του 2010 και
του 2011 προκάλεσαν τέτοια ύφεση που πλέον δεν χωράει την
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προσαρµογή. Οι δε υστερήσεις της εφαρµογής του πρώτου µνηµονίου όσον αφορά στο διαρθρωτικό σκέλος µεταβιβάστηκαν
στο 2012 και δεν χωρούν ούτε αυτές. Δηλαδή και οι υστερήσεις
και η προσαρµογή είναι αδύνατον να καλυφθούν σήµερα.
Στην κατάσταση που έχουµε περιέλθει, µε τη διεθνή κρίση που
προκλήθηκε στις Κάννες -θυµάστε πολύ καλά τι έγινε, µια υλοποίηση των υπεσχηµένων του 1981 ήταν και αυτή- εξηγείται και
ο τιµωρητικός χαρακτήρας της συµπεριφοράς των εταίρων-δανειστών. Έτσι, το αναπόφευκτο έγινε υποχρεωτικό.
Εµείς και πάλι σταθήκαµε όρθιοι για να αποτρέψουµε το ενδεχόµενο εξόδου της χώρας από την Ευρώπη.
Η ουσία δεν είναι µόνο το «κούρεµα» του χρέους, δεν είναι
αυτή η βασική διαφορά σε σχέση µε το πρώτο µνηµόνιο. Είναι
και η µεταβίβαση του χρέους από τις αγορές σε δηµόσια χέρια.
Αυτό έχει µεγάλη σηµασία στην Ευρώπη. Γνωρίζεις ποιος είναι
ο δανειστής σου.
Επίσης, είναι πάνω στο τραπέζι και η δέσµευση του Προέδρου
µας, Αντώνη Σαµαρά και προφορικά και γραπτά για τροποποιήσεις. Και αυτό για ποιο λόγο; Για να διορθώσουµε την πορεία
µε ανάπτυξη, αλλά και µε αλλαγή κλίµατος.
Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει και διαφαίνεται κάτι στο θέµα αυτό
και, δικαιώνονται οι επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας. Θα σας
αναφέρω την πρόσφατη επιστολή δώδεκα ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Πρόεδρο Μπαρόζο, µε την οποία ζητούν,
επιτέλους, να ανοίξει η συζήτηση για την ανάπτυξη. Σηµείωσα
δε µε απορία ότι από αυτήν την επιστολή απουσιάζει η υπογραφή
του µεταβατικού Πρωθυπουργού, του κ. Παπαδήµου. Αυτό θα
µπορούσε να µας το απαντήσει ο κ. Βενιζέλος σήµερα.
Κύριοι Βουλευτές, ο µέσος πολίτης, όταν υποφέρει, είναι βέβαιο ότι επηρεάζεται ευκολότερα και στη συµπεριφορά του και
στην κάλπη. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι επαγγελµατίες
πατριώτες, που στέλνουν µηνύµατα αφύπνισης και ανεξαρτησίας
στις 5 τα χαράµατα. Είναι πολιτικοί που τώρα καταγγέλλουν ό,τι
υπηρέτησαν επί δεκαετίες. Σας µιλάει κάποιος που ούτε δηµόσιος υπάλληλος υπήρξε ούτε χρέωσε κανένα ασφαλιστικό σύστηµα ούτε έζησε στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, τις σκληρές
εκείνες δεκαετίες του 1980 και του 1990, που µπήκαν τα θεµέλια
για τη σηµερινή µας κατάσταση. Έχω, λοιπόν, το δικαίωµα να τα
λέω. Εκείνοι, που σηκώνουν σήµερα τις «παντιέρες» µιας δήθεν
επανάστασης και ενός ψευδεπίγραφου πατριωτισµού, δεν το
έχουν το δικαίωµα αυτό.
Πάντως, ο πολιτικός «τοκετός» θα είναι επώδυνος, διότι υπάρχει ο κ. Καρατζαφέρης, ο οποίος ξέρει να αντιµετωπίζει αυτού
του είδους τον ανταγωνισµό. Τα πολιτικά θεάµατα αυτού του είδους είναι βέβαιο ότι θα σταµατήσουν κάποια στιγµή. Άλλωστε,
πέρα από αυτό, πέρα από τη γνώση του πολιτικού ανταγωνισµού
σ’ αυτό το επίπεδο, ο κ. Καρατζαφέρης έχει και το κίνητρο της
δηµοσκοπικής κατάρρευσης.
Η ουσία είναι ότι σ’ αυτόν τον -αν µου επιτρέπεται η έκφραση
ιδιότυπο πολιτικό τυχοδιωκτισµό, από κοντά βρίσκεται και η Αριστερά. Ποια είναι, όµως, η διαφορά της Αριστεράς, µε τον Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερµό; Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός αντιλαµβάνεται το διεθνές περιβάλλον, ενώ η Αριστερά όχι. Αποδείξτε λοιπόν, ότι δεν είναι αυτή η µόνη σας διαφορά.
Θα σηµειώσω εδώ ότι η γερµανική εφηµερίδα «Bild» προέτρεψε τους Γερµανούς Βουλευτές να καταψηφίσουν, τη συµφωνία, χρησιµοποιώντας επιχειρήµατα που έχουν ακουστεί από
αυτήν την πτέρυγα, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Θέλω να ξέρω -και απευθύνοµαι σε όλους- µε ποιον τρόπο θα
δώσετε πίσω µισθό και σύνταξη σε αυτόν που τα χάνει; Με ποιον
τρόπο; Πώς θα πληρώσετε ξανά τις καλές συντάξεις χωρίς δανεικά; Θα ήθελα µία απάντηση, εκτός αν η Αριστερά θεωρεί το
ερώτηµά µου πολύ µικροαστικό. Δεν νοµίζω, όµως.
Η αλήθεια είναι ότι η χώρα έχει ανάγκη από λύσεις, κύριοι συνάδελφοι, για να ανακάµψουµε το συντοµότερο, γιατί µέσα από
την ανάκαµψη θα µπορέσουµε να αποκαταστήσουµε την αδικία,
που υφίστανται οι γέροι µας, οι νέοι µας, οι εργαζόµενοι και οι
άνεργοι πάνω απ’ όλα. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται σοβαρότητα, αποτελεσµατικότητα, αλλά και µέτρο.
Για µένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό παιχνίδι
εσωτερικής κατανάλωσης µε ευχολόγια ή θεωρίες έχει πεθάνει
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και πρέπει να το κηδεύσουµε όλοι µαζί. Αν όχι, θα το κάνει ο λαός
πολύ σύντοµα. Αυτό το πολιτικό παιχνίδι δεν αφορά πλέον κανένα.
Κλείνω µε την πεποίθηση ότι όποιος έχει ως πολιτική του στρατηγική το «κολύµπι στην ταραγµένη θάλασσα», του διχασµού και
του φόβου, είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα πνιγεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): 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, είκοσι πέντε
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το
Γυµνάσιο Δοµένικου Λάρισας.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτήν την Αίθουσα πρέπει να έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά και επιχειρήµατα, γιατί είναι πολύ εύκολο κανείς να κάνει
αφορισµούς, προσπαθώντας να κρύψει την ποµπή του, όπως η
Νέα Δηµοκρατία.
Πρέπει να σας µάθουµε µερικές µαθηµατικές πράξεις, τις
οποίες µε µεγάλη ευκολία τελευταία ποιείτε διαρκώς αυτοδιαιρούµενοι. Ζάππειο 1 συν Ζάππειο 2 ίσον µνηµόνιο 2. Αφαιρώντας
21 και επαναπροσθέτοντας x επιθυµίες συνεπάγεται κώµα. Όσον
αφορά τον πολιτικό χώρο, είναι πολύ απλό. Το κώµα είναι ότι βρίσκεται σε κώµα. Είναι η κωµατώδης κατάσταση κάποιων που
έχουν χάσει την ψυχή τους, έχουν γίνει κυβερνητικοί διαχειριστές, άρα διαχειριζόµενοι του συστήµατος άνευ όρων και οι
οποίοι µπαίνουν στο παιχνίδι απειλής του ελληνικού λαού, εκβιασµού του ελληνικού λαού, συνειδησιακής πίεσης «ελάτε µαζί
µας, για να πάθετε χειρότερα».
Θα σας αφιερώσω, ειλικρινά, τα εξής στοιχεία, τα οποία θα καταθέσω τώρα και στα Πρακτικά. Η µεγάλη απάτη στους Έλληνες
συνταξιούχους διαπράττεται τον Ιούνιο, όταν θα έρθει το νέο
ασφαλιστικό, που θα ανεβάζει την ηλικία στα εξήντα επτά χρόνια
και όταν, επίσης, θα παίρνονται νέα µέτρα περικοπής µισθών και
συντάξεων. Έχει προαναγγελθεί ότι αυτά θα είναι 5 δισεκατοµµύρια. Αυτό, λοιπόν, το συµβόλαιο ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας µε το λαό για τον Ιούνιο το καταθέτω στα Πρακτικά προς
µνήµην όλων και συνείδηση του τι κάνετε σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σήµερα προχωράτε στην τελετουργική πράξη –έχει προηγηθεί
το µνηµόνιο στην ψήφισή του- βασανισµού και εξόντωσης των
Ελλήνων µισθωτών και συνταξιούχων. Τους µισθωτούς θα τους
καθαρίσετε µε άλλο σύστηµα, µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, γιατί δεν αντέχατε εδώ τη συζήτηση. Τους συνταξιούχους
–το επιβάλλουν και οι συνταγµατικοί όροι- τους βάζετε στο κρεβάτι του Προκρούστη και κόβετε και άλλο και άλλο και άλλο.
Και βέβαια, µπορώ να πω ότι το βραβείο ευαισθησίας το αφιερώνουµε στον κ. Βενιζέλο, ο οποίος έκανε µελόδραµα τη δραµατική κατάσταση που περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ήταν η
ρητορική του διαφυγή από την πραγµατικότητα.
Ο ελληνικός λαός, όµως, έχει συναίσθηµα και κρίνει ποιος
πραγµατικά τον νιώθει και ποιος όχι, ποιος αγωνιά µαζί του και
ποιος έρχεται εδώ να τον σώσει, καταστρέφοντάς τον.
Όταν οι ίδιοι οι δανειστές µάς λένε ότι αυτά τα µέτρα οδηγούν
στην άβυσσο και όχι στον παράδεισο, όταν οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν
ότι δεν πάνε πουθενά αυτές οι αποφάσεις και ότι είναι µεταβατικές και όταν και εσείς αναδροµικά, συγκυβερνώντας ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία, λέτε ότι τα µέτρα θα εφαρµοστούν από τον Ιούνιο -για να µην πονέσουν τώρα πολύ, γιατί τότε θα γίνουν αναδροµικές αφαιρέσεις και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν βγαίνει,
δεν οδηγεί σε διέξοδο- έρχεται ο Βέρνερ Χόιερ, που είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συµφωνώντας
µε τον Καρατζαφέρη επιµένει «στην Ελλάδα το Σχέδιο Μάρσαλ,
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στην Ελλάδα αναπτυξιακό πρόγραµµα, στην Ελλάδα δεν µπορούµε να οδηγήσουµε τον λαό στην καταστροφή, πρέπει να του
δώσουµε ελπίδα».
Έτσι, λοιπόν, έρχεται ακόµα ένας απ’ έξω να προστεθεί, ο κ.
Βέρνερ Χόιερ –θα σας καταθέσω και τη δήλωσή του στα Πρακτικά- ο οποίος συµφωνεί µαζί µας και στις επιστολές που
έστειλε στην Ευρώπη ο Καρατζαφέρης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα δήλωση,
η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς στεκόµαστε απέναντι στο ζήτηµα της διαχείρισης των
πραγµάτων µε τις προτάσεις µας, τις οποίες θα πω στη συνέχεια.
Αρχικά, όµως, πρέπει να τοποθετήσουµε το ζήτηµα στο ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Εµείς στραφήκαµε ενάντια στο νεοφιλελευθερισµό, στις εκφράσεις του και στις εφαρµογές της
πολιτικής του. Δεν µιλήσαµε για ένα στείρο αντιµνηµονιακό µέτωπο. Είµαστε εντελώς διαφοροποιηµένη από την παραδοσιακή,
τη νεωτερίζουσα Αριστερά. Απέχουµε από το σταλινικό κοµµουνισµό ή τον αναρχίζοντα κοµµουνισµό. Αυτά είναι άλλες πτυχές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τι είναι ο «αναρχίζων κοµµουνισµός»;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αναρχίζων κοµµουνισµός είναι αυτό που λέµε «Τσιπραίικο happening». Είναι
αυτό το στυλ, κύριε Πρωτόπαπα, αν και εσείς τώρα από τα συµπόσια της Σύµης πρέπει να ενθυµείστε όλους αυτούς τους παγκόσµιους µεγαλοκαπιταλιστές που συνέρχονταν µε το Γιώργο
Παπανδρέου και έπαιρναν από κοινού αποφάσεις υπέρ του ΔΝΤ,
της παγκόσµιας διακυβέρνησης και για όλα τα άλλα τα συναφή,
τα οποία εφαρµόζονται σήµερα!
Τοποθετούµενοι, λοιπόν, απέναντι στο νεοφιλελευθερισµό,
οριοθετούµε τη στάση µας απέναντι στις εξελίξεις. Ο νεοφιλελευθερισµός σαν αντίληψη, σαν νοοτροπία, σαν παγκοσµιοποίηση, σαν επέκταση του κεφαλαίου και εισβολή ή κατάργηση των
εθνών-κρατών, προσπαθεί να καταρρεύσει οικονοµίες, να πτωχύνει λαούς και να υφαρπάξει περιουσιακά στοιχεία. Είναι η δυναµική του µεγάλου κεφαλαίου, το οποίο αυτοθεσπίζει όρους για
τον εαυτό του προστασίας υπέρ του και εις βάρος της άµυνας
όσων του αντιστέκονται.
Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα αυτήΝ τη στιγµή είναι εντελώς
µεθοδευµένο. Η πτώχευση του λαού διευκολύνει το να επιβληθούν οι όροι κλοπής της δηµόσιας περιουσίας, µε τα ιδιωτικά της
βέβαια χαρτοφυλάκια, τα οποία είναι στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων –µιλάµε για τις πιο σηµαντικές επιχειρήσεις της χώραςκαι στην Ανώνυµη Εταιρεία Υδρογονανθράκων.
Απέναντι, λοιπόν, σ’ αυτό το ζήτηµα, εµείς τοποθετούµαστε
και συγκρουόµαστε, τόσο µε το νεοφιλελεύθερο µεταλλαγµένο
ΠΑΣΟΚ, όσο και µε τη µεταλλαγµένη νεοφιλελεύθερη Νέα Δηµοκρατία. Και, βέβαια, στο ερώτηµα «πόσο είµαστε εµείς σταθεροί στις απόψεις µας», επιβάλλουµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα
µε την παρουσία µας την αρχή της λογικής. Είµαστε συνεπείς σ’
αυτό που είπαµε, πριν συµµετέχουµε για ένα µικρό διάστηµα στη
διακυβέρνηση της χώρας, ότι δηλαδή δεν θα δεχθούµε µείωση
µισθών και συντάξεων; Είµαστε. Τηρήσαµε και τηρούµε το λόγο
µας. Αντιστεκόµαστε στην παράδοση του λαού της χώρας µας,
διότι για να σωθεί η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να σωθεί µόνο ο τραπεζικός τοµέας. Πρέπει να σωθεί ο ελληνικός λαός! Και η διάσωσή του δεν ταυτίζεται µε τα µέτρα αυτά τα νεοφιλελεύθερα,
τα οποία δεχθήκατε να ψηφίσετε και να υπογράψετε στη συνέχεια µαζί µε το Αγγλικό Δίκαιο και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Εµείς θεωρούµε ότι η διέξοδος από την κρίση είναι η επαναδιαπραγµάτευση, µε πέντε χρόνια περίοδο χάριτος, µε 10 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο αποπληρωµή των δόσεων και µε
χαµηλό επιτόκιο, της τάξης του 1%, όπως αποδεδειγµένα έπραξε
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 21 Δεκεµβρίου, δίνοντας
489 δισεκατοµµύρια ευρώ στις τράπεζες της Ευρώπης. Θα
δώσει και ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ στις 29 Φεβρουαρίου,
αύριο κιόλας, στις τράπεζες όλου του ευρωπαϊκού χώρου.
Άρα, τα χρήµατα τα έχουν. Όµως, πρέπει να µας τα δανείσουν
µε τους όρους εκείνους, σύµφωνα µε τους οποίους θα είναι βιώσιµο το χρέος µας. Όταν οι ίδιοι λένε «δεν είναι βιώσιµο το χρέος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

σας», τότε οι ίδιοι οµολογούν ότι µας έστησαν παγίδα.
Υπάρχουν ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες άνεργοι. Πολλοί αντιλαµβάνονται γενικά και αόριστα τον άνεργο σαν πρώην
εργαζόµενο. Πρέπει να δούµε τη σύνθεσή τους. Είναι γυναίκες,
νέοι άνθρωποι, πρώην ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργάτες της βιοµηχανίας και της βιοτεχνίας, αλλά είναι και περί τις τριακόσιες, τετρακόσιες χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι, επιχειρηµατίες,
βιοτέχνες, έµποροι, άνθρωποι της αγοράς.
Αυτό το δυναµικό εν συνόλω πλέον βρίσκεται εκτός ταξικών
κλασσικών προσδιορισµών. Ζει, επειδή η Ελλάδα έχει ακόµα την
αλληλεγγύη της οικογένειας. Ακόµα υπάρχει εσωτερική συνοχή
στα σπίτια. Και κάθε οικογένεια πλέον βρίσκεται στη δύσµοιρη
θέση, αν έχει έναν ή δύο εργαζόµενους στο σύνολο των µελών
της, να δίνει τα πάντα για τα βασικά καθηµερινά θέµατα διατροφής και διαβίωσης. Αδυνατεί να σηκώσει νέα βάρη. Αδυνατεί να
σηκώσει το βάρος των 5 δισεκατοµµυρίων που είναι η προίκα
που ετοιµάζετε στον ελληνικό λαό ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία
για τον Ιούνιο. Διότι εκεί οδηγείται η κατάσταση.
Θέλετε τώρα να εµφανίσετε την εγχείριση χωρίς αναισθητικό
σαν σωτηρία της πατρίδας, το µονόδροµο κάθε φορά που στήνουν συγκεκριµένοι κύκλοι, για να µας αναγκάσουν να υποταχθούµε, να δεχθούµε το δικό τους πλαίσιο διαπραγµάτευσης και
στο τέλος να καταρρεύσουµε, όταν το αποφασίσουν αυτοί για
να µας κλέψουν την περιουσία µας.
Αλήθεια που είναι ο ελληνικός χρυσός; Στο Λονδίνο; Πού τον
πήγε η «GOLDMAN SACHS»; Δεν είναι το πρώτο που θα κατάσχουν µόλις κάνουν πιστωτική τεχνητή κρίση στη χώρα; Σήµερα
που µιλάµε για την υποβάθµιση της χώρας µας και το πιστωτικό
γεγονός, δεν προετοιµάζουν το επόµενο βήµα υφαρπαγής;
Υπάρχει απάντηση σ’ αυτό; Υπάρχει ιστορικός ένοχος που θα
αναλάβει τις ευθύνες γι’ αυτό το έγκληµα απέναντι στον ελληνικό
λαό;
Σαφώς υπάρχει ιστορικά ένοχος. Θα προσωποποιηθεί σ’ αυτούς που σήµερα το βράδυ θα ψηφίσουν υπέρ του εφαρµοστικού νόµου, αυτού του νόµου ο οποίος είναι η ταφόπλακα στον
εργαζόµενο λαό, στους συνταξιούχους.
Εµείς λοιπόν, αντιπροτείνουµε απέναντι σ’ αυτές τις επιλογές
συγκεκριµένα πράγµατα. Είπαµε ρευστότητα µε κατάργηση του
«πόθεν έσχες» και αποποινικοποίηση του κεφαλαίου, είπαµε
επενδύσεις µε σταθερό φορολογικό σύστηµα και µεγάλης διάρκειας συνέχεια, ώστε να µπορούν να έρθουν να µας εµπιστευθούν οι επενδυτές. Διότι τον Ιούνιο εσείς λέτε για νέες έκτακτες
εισφορές, νέα φορολογικά, νέα επιδείνωση των εισοδηµάτων,
νέες περικοπές µισθών και συντάξεων. Τα λέτε καθαρά, τα λέτε
ξάστερα και δεν θα µπορέσετε να κοροϊδέψετε τους Έλληνες,
που αυτή τη στιγµή κοιτάζουν και λένε: Μα είναι δυνατόν, κύριοι
του ΛΑΟΣ, θα οδηγηθούµε στη χρεοκοπία, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία; Δεν έχουµε προϋπολογισµό στηριζόµενο
στα εσωτερικά έσοδα της χώρας µας που φθάνει στα 54 δισεκατοµµύρια, ακόµα και µε το αναθεωρηµένο σχέδιο του προϋπολογισµού που φέρατε σήµερα; Αυτά τα 54 δισεκατοµµύρια δεν
αποτελούν εσωτερικό κεφάλαιο της χώρας, το οποίο προκύπτει
από την εσωτερική λειτουργία της αγοράς; Άρα, έχουµε τα βασικά να επιβιώσουµε.
Και η απειλή της αυτόµατης χρεοκοπίας, ότι την άλλη µέρα
δεν θα υπάρχει γάλα, δεν θα υπάρχει βενζίνη κ.λπ., να σταµατήσει εδώ. Αρκετά χαλάτε από τα µυστικά κονδύλια του κράτους
για να πληρώνετε τα παπαγαλάκια της παραεξουσίας και να επιβάλετε αυτούς του όρους που οδηγούν το λαό στο να τροµοκρατείται.
Φτάνει πλέον. Υπάρχουν λύσεις, λοιπόν, και οι λύσεις είναι
πρακτικές και συγκεκριµένες. Από µεριάς µας θα τις ακούσετε
µε προγραµµατικό λόγο συντοµότατα µε ολοκληρωµένη ανακοίνωσή τους. Εσείς εν τω µεταξύ, επειδή δεν θα φτάνουν οι πτήσεις µε τα ειδικά τσάρτερ, όσοι έχετε εκατοµµύρια, πάρτε και
κανένα ιδιωτικό ελικόπτερο να γλιτώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τελειώσατε, κύριε
Χρυσανθακόπουλε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πίνω στην υγεία του
ελληνικού λαού, γιατί οι άλλοι λένε «στην υγειά των κορόιδων»
µέχρι τώρα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ακούγοντας τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ αναρωτιέµαι αν αυτά θα τα υποστήριζε δέκα µέρες πριν. Κι αν ήταν
τόσο καλός συνάδελφος, γιατί δεν µας προειδοποιούσε να κλείσουµε θέσεις σ’ αυτά τα ελικόπτερα, να γλιτώσουµε; Συναδελφική αλληλεγγύη!
Επίσης, µου έκανε ιδιαίτερη κατάπληξη και ο κ. Μουσουρούλης. Ακούγοντάς τον να κατηγορεί τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ για όλα
τα δεινά που υπέστη η χώρα, αναρωτιέµαι αν τα τελευταία πέντε
χρόνια ο κ. Μουσουρούλης έλειπε από την Ελλάδα, αλλά νοµίζω
ότι ήταν γενικός γραµµατέας. Αναγνώριζε το έλλειµµα των 35 δισεκατοµµυρίων.
Λυπάµαι, αλλά η Νέα Δηµοκρατία σ’ αυτήν τη συγκυρία δεν
πρέπει να έχει ασθενή µνήµη, διότι ενισχύει τη σκοτεινή πλευρά
της Μεταπολίτευσης, αυτή που «έκρυβε τις ευθύνες κάτω από
το χαλί» και σήµερα ερχόµαστε εµείς και φορτωνόµαστε αυτό το
βάρος να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί από την Αριστερά είπαν
ότι είναι τροµοκρατία να πεις ότι η νέα δανειακή σύµβαση επιβάλλει να δώσουµε µια απάντηση στο δίληµµα: άτακτη χρεωκοπία ή
παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Δεν το παραδέχονται.
Όµως, σίγουρα αυτό είναι το µεγάλο δίληµµα αυτής της κρίσιµης
στιγµής και σίγουρα, η παραµονή στην ευρωζώνη προϋποθέτει
έναν επώδυνο δρόµο γεµάτο στερήσεις, αυστηρή λιτότητα, απογοητεύσεις και συχνά συνοδεύεται από οργή για τις βίαιες ανατροπές στις ζωές και στο βιοτικό µας επίπεδο.
Η αµυδρά, η ισχνή, αν θέλετε, ελπίδα που µας δίνει η νέα δανειακή σύµβαση των 130 δισεκατοµµυρίων ευρώ και της αποµείωσης του χρέους κατά 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, εξανεµίζεται
για άλλη µια φορά στις αντιµνηµονιακές κραυγές και στις κασσάνδριες προβλέψεις όσων υποστηρίζουν ότι ο χρονικός ορίζοντας της επιστροφής στη δραχµή είναι πολύ σύντοµος.
Αιτία για όλα αυτά τα παραπάνω είναι βέβαια, η εµπειρία του
πρώτου µνηµονίου. Τα δυσανάλογα ισχνά αποτελέσµατά του, σε
σύγκριση µε τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν οδήγησαν στη
διαφυγή από τα αδιέξοδα της κρίσης. Όµως, είναι και η νοοτροπία του Έλληνα. Πάντοτε µας αρέσει να βλέπουµε τη µια πλευρά
του µνηµονίου, αυτή δηλαδή που µας υποδεικνύει, αυτή που
υπογραµµίζει τη λανθασµένη και βάναυση συνταγή για ένα λαό
που ξέχασε να διοικείται, να επιβιώνει µε όσα παράγει, να ακολουθεί κανόνες και δεσµεύσεις. Την άλλη πλευρά σκόπιµα την
παραβλέπει. Όµως, η άλλη πλευρά επιβάλλει αλλαγές, για να δηµιουργηθεί ένα κράτος που θα µπορεί να στέκεται στα πόδια του,
χωρίς δάνεια και ελλείµµατα και υπέρογκα χρέη.
Ακούω ξανά και ξανά τη Νέα Δηµοκρατία να λέει: ανάπτυξη,
ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη πού; Σε ένα σάπιο κορµό; Σε ένα
άρρωστο σώµα; Τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και ένα
Μεσογειακό Πρόγραµµα και ανάπτυξη δεν είδε ο τόπος. Θα επικρατεί η ίδια ρευστότητα στην αγορά, οι ίδιες επιδοτούµενες επιχειρήσεις και ο ίδιος κρατικός παρεµβατισµός; Όχι. Ορισµένα
πράγµατα πρέπει πρώτα να διορθωθούν.
Όµως, αντί να προχωρήσουµε σ’ αυτό -γιατί είναι επώδυνο για
το ίδιο το πολιτικό σύστηµα- στην πιο κρίσιµη στιγµή της µεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας, επικράτησαν η αδράνεια και ο
διχασµός. Από τη µια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –ναι, το παραδέχοµαι- αποδείχθηκε άτολµη και απρόθυµη να κάνει ριζοσπαστικές τοµές για το παρελθόν -για να µη χαθεί η λαοφιλία της- και
από την άλλη η Αντιπολίτευση, Αριστερά και Δεξιά, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα συνδικάτα, τα οργανωµένα συµφέροντα
πολεµούσαν στο όνοµα των λαϊκών κεκτηµένων κάθε αυτονόητη
αλλαγή.
Δυστυχώς, τα λαϊκά εισοδήµατα «την πλήρωσαν» για άλλη µια
φορά πολύ σκληρά και η αβεβαιότητα της χρεωκοπίας ή της παραµονής στην Ευρώπη βύθισε τη χώρα σε µια πρωτόγνωρης
διάρκειας και µεγέθους ύφεση, µια ύφεση που αµφιβάλλω αν θα
την άντεχαν ακόµα και οι πιο ισχυρές οικονοµίες.
Σήµερα, όµως, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική και όλοι
εµείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε την αλλαγή στο κλίµα
που υπάρχει στην Ευρώπη είτε µέσα από το κίνηµα «Είµαστε όλοι
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Έλληνες» είτε µέσα από τις κραυγές αγωνίας των προοδευτικών
δυνάµεων ανά τον κόσµο, που δείχνουν και στην ίδια την Ευρώπη
ότι θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της και να προχωρήσει και
σε αναπτυξιακές πολιτικές απέναντι στις αδύναµες οικονοµίες
κυρίως του νότου.
Και απτό παράδειγµα είναι ότι ο Πρωθυπουργός, κ. Παπαδήµος θα βρίσκεται αύριο στις Βρυξέλλες για να συζητήσει αναπτυξιακά µέτρα για τη χώρα µας. Αυτό βέβαια, δεν είναι τυχαίο.
Όµως, δεν έχω αρκετό χρόνο για να αναλύσω γιατί έγινε αυτή η
στροφή προς την ενίσχυση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
Ελλάδας.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, κάτω από την ασφυκτική πίεση του χρόνου, περιλαµβάνει ρυθµίσεις κατεπείγοντος
χαρακτήρα που η ελληνική πολιτεία οφείλει να νοµοθετήσει
άµεσα, έτσι ώστε να εκταµιευθεί η πρώτη δόση του νέου δανείου.
Η πίεση των δανειστών µας για άµεσες περικοπές, ούτως ώστε
το πρωτογενές έλλειµµα για το 2012 να µην υπερβεί τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, µας υποχρεώνει να περικόψουµε τις επικουρικές και κύριες συντάξεις σε ποσοστό της τάξεως του 10% για
τις πρώτες και της τάξεως του 12% για τις δεύτερες.
Προσωπικά, δεν συµφωνώ µε αυτή την πολιτική και θα προτιµούσα να υιοθετούνταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την περικοπή
µόνο των επικουρικών συντάξεων. Έτσι πιστεύω ότι θα λύναµε
οριστικά τα ελλείµµατα των επικουρικών ταµείων και δεν θα
αναγκαζόµασταν να µειώσουµε τις κύριες συντάξεις, οι οποίες
είναι και ο βασικός κορµός στήριξης της κοινωνίας.
Όσο και αν η περικοπή αφορά τις κύριες συντάξεις άνω των
1.300 ευρώ µε µία µεσοσταθµική θαρρώ µείωση γύρω στο 25%,
ακόµη και αυτή επηρεάζει ζωές και κατεβάζει βιοτικά επίπεδα.
Από την άλλη, οι µειώσεις µαζί µε την ενοποίηση των επικουρικών
ταµείων δίνουν µία ανάσα στις επικουρικές συντάξεις. Και αυτό,
γιατί αν δεν προχωρήσουµε στις ενοποιήσεις, τα επικουρικά ταµεία, ακόµη και τα πλέον πλεονασµατικά, θα καταρρεύσουν µέσα
σε τρία χρόνια.
Θα ήθελα να αναφερθώ στα ερευνητικά ινστιτούτα. Το άρθρο
5 περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν την πρώτη φάση της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας –δηλαδή το καθαρά διαδικαστικό- όπως αυτή άρχισε να σχεδιάζεται από την
περασµένη άνοιξη. Οι αλλαγές είναι µεγάλης κλίµακας και αφορούν στα ερευνητικά ινστιτούτα και τα κέντρα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που από πενήντα έξι θα
γίνουν τριάντα ένα.
Η προτεινόµενη συγχώνευση έγινε µετά από εξαντλητικές διαδικασίες διαβούλευσης των εµπλεκόµενων φορέων, µε βασικό
στόχο τη δηµιουργία ενιαίου χώρου έρευνας και νέου σύγχρονου
θεσµικού πλαισίου, που να προωθεί την έρευνα και τη διασύνδεσή της µε την παραγωγή και την κοινωνία. Βασικοί άξονες της
πρότασης της αναδιάρθρωσης είναι η συγκέντρωση κρίσιµης
µάζας ερευνητών σε επιλεγµένους, επιστηµονικούς τοµείς, η λειτουργική ενοποίηση των ερευνητικών ινστιτούτων µε θεµατική
συνάφεια για την αντιµετώπιση του κατακερµατισµού και της πολυδιάσπασης δράσεων, δοµών και υποδοµών και η δηµιουργία
οικονοµιών κλίµακας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περιστάσεις που ζούµε είναι
µοναδικές. Απευθύνοµαι σε όλους, σε όλους που θα συνενώσουν
τις πολιτικές τους δυνάµεις. Οι εξελίξεις είναι κατακλυσµιαίες.
Ιστορικό χρέος του καθενός µας και προσωπική ευθύνη είναι να
εφαρµόσουµε µε αυστηρότητα και συνέπεια τις δεσµεύσεις µας
και να προβούµε σε ριζοσπαστικές εκ θεµελίων αλλαγές, µε ένα
ξεκάθαρο µήνυµα: Πάνω από την πολιτική µας επιβίωση θέτουµε
τη σωτηρία της πατρίδας από τη χρεοκοπία. Προτάσσουµε την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας από την ταπεινωτική εξάρτηση
της υποχρέωσής της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα µε την ψήφο µας να επικυρώσουµε µια
σκληρή συµφωνία που ψηφίσαµε πρόσφατα µε πολύ κόπο, µε
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εσωτερικούς κραδασµούς, αλλά και µε βαθιά συνείδηση ευθύνης.
Μέχρι την ψήφιση της συµφωνίας βρισκόµασταν πρόσωπο µε
πρόσωπο µε µια εθνική τραγωδία. Το ενδεχόµενο µιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας απείχε µόλις µερικές µέρες. Η έξοδος της
χώρας µας από την Ευρωζώνη ήταν ορατή. Ο κίνδυνος που εµπεριείχε η άρνηση της ύστατης δυνατότητας διαχείρισης των παραπάνω απειλών ήταν πραγµατικός. Πολιτική αποµόνωση,
υπονόµευση δηµοκρατικών θεσµών, καταλήστευση εθνικών
πόρων, σπέκουλα των επιτήδειων.
Η αποδοχή των συνοδευτικών µέτρων που συζητάµε αυτές τις
µέρες είναι ένα αναγκαίο κακό, αλλά και µια τελευταία ευκαιρία
για τη χώρα. Τώρα ξεκινά µια δύσκολη προσπάθεια, έχοντας
όµως στα θετικά την απαλλαγή από ένα µεγάλο µέρος του χρέους, τη µείωση των επιτοκίων για το υπόλοιπο χρέος, τη σηµαντική ελάφρυνση των ετήσιων ελλειµµάτων και τη διάσωση του
τραπεζικού συστήµατος µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις καταθέσεις των πολιτών και τη ρευστότητα της αγοράς. Αυτά αξιολόγησε η Νέα Δηµοκρατία µε την πρόσφατη υπεύθυνη στάση
της.
Η αλήθεια είναι ότι το κόστος που έχει καταβάλει η ελληνική
κοινωνία είναι δυσανάλογο του αποτελέσµατος, όπως φαίνεται
µέχρι τώρα. Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε εγκληµατικά, διέσυρε τη χώρα διεθνώς, δεν προχώρησε τις
αναγκαίες διαρθρωτικές παρεµβάσεις για τον περιορισµό της
σπατάλης και της κακοδιαχείρισης, αλλά και την ανακοπή της
ανατροφοδοτούµενης ύφεσης.
Προσπέρασε ανεύθυνα το πάγωµα µισθών και προσλήψεων,
που πολύ υπεύθυνα, αν και προεκλογικά, υποστήριξε το 2009 ο
τότε Πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι
του ΠΑΣΟΚ που προηγηθήκατε στο Βήµα δεν ήταν «κρύψιµο
κάτω από το χαλί». Επέλεξε την πολιτική του «λεφτά υπάρχουν»,
των διαδοχικών περικοπών και επιβαρύνσεων των χαµηλών και
µεσαίων στρωµάτων. Έτσι, καταξόδεψε την όποια ανοχή της κοινωνίας και κινδυνεύει άµεσα ο κοινωνικός ιστός της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση της 12ης Φεβρουαρίου διεκδικήσαµε µια ελπίδα. Και αγοράσαµε χρόνο, ώστε
να έχουµε τη δυνατότητα να διεκδικήσουµε µια αλλαγή πολιτικών, που διαφορετικά θα ήταν χαµένη για να προχωρήσουν εκείνες οι µεταρρυθµίσεις στους θεσµούς, στη δηµόσια διοίκηση,
στην οικονοµία, που θα επιτρέψουν την ανάκαµψή της και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η αναγκαιότητα της ανάκαµψης των οικονοµιών που βρίσκονται σε βαθιά ύφεση έχει ευτυχώς συνειδητοποιηθεί τελευταία και
από πολλούς ευρωπαίους εταίρους µας µε πρόσφατη επιστολή
δώδεκα αρχηγών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι ζητούν τη λήψη
στοχευµένων αναπτυξιακών µέτρων, κάτι που υποστήριζε σθεναρά η παράταξή µας από την εποχή του πρώτου µνηµονίου.
Είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήσουµε, γιατί µας δίνει µια ακόµα
µικρή ελπίδα.
Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ µπορεί να απελευθερώσει ανεκµετάλλευτες αναπτυξιακές δυνατότητες και να ενισχύσει εκείνες τις
καινοτόµες δράσεις, που θα σηµάνουν τον αναπροσανατολισµό
του παραγωγικού προτύπου, ο οποίος πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της χώρας µας για την επόµενη δεκαετία. Όπως
στρατηγικό στόχο για τη χώρα µας πρέπει να αποτελεί και ένα
νέο πρότυπο πολιτικής διακυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το
νέο οικονοµικό πρόγραµµα περιέχει οδυνηρές ρυθµίσεις, που µε
πολύ κόπο σηκώνουν οι συµπολίτες µας, όπως είναι η µείωση
των κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και των κατώτατων
αµοιβών.
Οδυνηρή και επίπονη είναι και η δική µας θετική ψήφος, η δική
µας απόφαση, ιδίως για όσους από εµάς –όπως εγώ προσωπικάέχουµε εργαστεί πολλά χρόνια στην οικοδόµηση θεσµών και στη
βελτίωση των συνθηκών και των όρων εργασίας, που µε την
ψήφο µας αυτή τη στιγµή ερχόµαστε να καταλύσουµε. Ωστόσο,
είναι ο µόνος τρόπος µετά από αυτά που προηγήθηκαν, προκειµένου να αρχίσουµε να ξαναχτίζουµε. Δυστυχώς, πρόκειται για
ένα τίµηµα των αποτυχηµένων επιλογών της τελευταίας διετίας
µε τη γενική αφαίµαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
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Γι’ όλους αυτούς τους λόγους, έστω και την ύστατη ώρα, ας
φροντίσουµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, έτσι ώστε να µην θιγούν
υπέρµετρα οι συνταξιούχοι, στους οποίους η επικουρική σύνταξη
είναι στο ίδιο χαµηλό επίπεδο µε την κύρια. Είναι ένα θέµα που
έστω και την τελευταία στιγµή, κύριοι Υπουργοί, µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Ας περισώσουµε τον τοµέα της έρευνας µε µια καλύτερη αξιολόγηση, γιατί η έρευνα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την
ανάπτυξη. Ας προσκαλέσουµε και ας κινητοποιήσουµε τους κοινωνικούς εταίρους να προβούν σε άµεση ρύθµιση των κλαδικών
συµβάσεων εργασίας, προκειµένου να περισωθούν µισθοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες µέρες αποφύγαµε τον έσχατο κίνδυνο της άτακτης χρεοκοπίας, που θα επέφερε καθολικό χάος. Αντ’ αυτού, επιλέξαµε την παραµονή µας
στην Ευρώπη, την παραµονή µας στο ευρώ, την πίστη µας στο
ευρωπαϊκό ιδεώδες, την παραµονή µας, σύµφωνα µε την εµβληµατική ρήση του Κωνσταντίνου Καραµανλή, στο «ανήκουµε στη
Δύση».
Ο χρόνος, όµως, είναι λίγος και αυτά που πρέπει να γίνουν
πολλά. Δεν έχουµε το περιθώριο να αποτύχουµε. Οφείλουµε να
δείξουµε στους πολίτες ότι όλες οι ανατροπές που υπέστησαν
και υφίστανται ακόµα στο εισόδηµά τους, στην εργασιακή ασφάλεια, στο κόστος της καθηµερινής διαβίωσης, υπάρχει ελπίδα να
αποκτήσουν, επιτέλους, αντίκρισµα και ότι µια κυβέρνηση µε
ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία διασφαλίζει την πολιτική
σταθερότητα που είναι προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της
οικονοµίας. Είναι ο µόνος δρόµος για την κοινωνική συνοχή και
για την προστασία αυτών που δοκιµάζονται.
Αυτό είναι το χρέος µας προς την κοινωνία και αυτό πρέπει να
εκπληρώσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Νίκος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει το παρόν νοµοσχέδιο,
εφαρµοστικό του ν.4046/2012, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως
συνέπεια της καταψήφισης του νέου δανειακού πλαισίου.
Αυτήν τη στιγµή όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που συζητάµε το παρόν νοµοσχέδιο, ήδη, έχουµε στα χέρια µας την
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που πριν λίγο τελείωσε, όπου
ουσιαστικά θέτει εν ισχύ το περίφηµο, πλέον, άρθρο 1 του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, που αφορά την περικοπή του κατώτατου µισθού, των ωριµάνσεων και του πλαισίου της διαιτησίας.
Συγχρόνως, περιµένουµε τις εγκυκλίους αυτής της εβδοµάδας,
όπου θα οριστικοποιηθεί το κλείσιµο του ΟΕΚ και του ΟΕΕ και η
µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Όλο αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται
να προστεθεί σε ένα ζοφερό περιβάλλον. Και αυτό το ζοφερό περιβάλλον επιτείνεται από την προχθεσινή κυνική δήλωση του κ.
Όλι Ρεν, ο οποίος δήλωσε σε µια συνέντευξή του στα µέσα ενηµέρωσης ότι οι µισθοί του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι υψηλοί. Αυτό σηµαίνει ότι έπεται συνέχεια.
Το τραγικό, όµως, είναι ότι αυτήν τη δήλωση του κ. Ρεν την
ασπάζονται πολλοί εγχώριοι κύκλοι -και γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά τι εννοώ- τραπεζικοί όµιλοι και άλλοι όµιλοι, επιχειρηµατικά
συµφέροντα στη χώρα, όπου συνδέουν το ύψος του µισθού στη
χώρα µε τη λεγόµενη παραγωγικότητα. Δηλαδή, ο µισθός πλέον
στη χώρα µας γίνεται ανταποδοτικός, ανάλογα µε αυτό που δουλεύεις. Εµείς ως Αριστερά -και βεβαίως και ο χώρος του ΠΑΣΟΚθεωρούσαµε ότι ο µισθός είναι για να επιβιώνει ο µισθωτός και
όχι απλώς να ανταποδίδει αυτό το οποίο παράγει.
Το ίδιο νοµοσχέδιο έρχεται να προστεθεί στα πρόσφατα και
άκρως απογοητευτικά στοιχεία της EUROSTAT όσον αφορά τα
ποσοστά της φτώχειας στη χώρα µας, στοιχεία της 8ης Φεβρουαρίου του 2012.
Στα όρια της φτώχειας βρίσκεται αυτήν τη στιγµή, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, το ένα τρίτο των Ελλήνων. Αυτό προκύπτει
από επίσηµα στοιχεία. Εκτιµάται ότι τρία εκατοµµύρια τριάντα
µία χιλιάδες άτοµα είναι ο αριθµός των φτωχών συµπολιτών µας
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ή το 27,7% του πληθυσµού. Αυξήθηκε από το 2010 το ποσοστό
των Ελλήνων, που βρίσκονται αυτήν τη στιγµή στα όρια της φτώχειας. Άραγε, έχει εκτιµήσει κανένας και µπορούν να πουν όσοι
συγκροτούν αυτή τη Κυβέρνηση ποιο θα είναι το ποσοστό της
φτώχειας µετά την πλήρη ανάπτυξη των µέτρων που ψηφίζουµε;
Επίσης, αυτά τα οποία αποφασίζουµε και ψηφίζουµε έρχονται
να προστεθούν στα άλλα στοιχεία, τα επίσηµα, που µας δίνει το
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και αφορούν το 2011 αµέσως µετά
την ισχύ του ν. 4024/2011.
Το 2009, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι συµβάσεις πλήρους
απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συµβάσεων. Το
2010 οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το
66,9%. Το 2011 διολίσθησε στο 58,9% µε µειώσεις µισθών έως
και 25%. Αυτά όλα σηµειώθηκαν πριν την έκδοση της πράξης του
Υπουργικού Συµβουλίου. H αλλαγή των συµβάσεων πλήρους
απασχόλησης των προηγουµένων ετών που µετατράπηκαν κατά
τη διάρκεια του 2011 είναι αυξηµένες κατά 102,46% όσον αφορά
τη µερική απασχόληση, κατά 307,44% όσον αφορά τη µετατροπή
σε εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν όµως συµφωνίας των
δύο µερών –τι σηµαίνει «συµφωνία» το κατανοούµε- και αυξήθηκε σε 1192,39% µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε τη σύγχρονη ελληνική
τραγωδία. Βιώνουµε µια ανθρωπιστική κρίση άνευ προηγουµένου και όµως, τίποτα απ’ αυτά που συµβαίνουν στην ελληνική κοινωνία δεν µπορεί κανένας, µα κανένας, να τα αξιολογήσει αυτήν
τη στιγµή. Μόλις προχθές είχαµε την αναθεώρηση της εκτίµησης
για τα ποσοστά της ύφεσης του 2012 στο 4,4%, όταν είναι γνωστό –και τουλάχιστον το γνωρίζουµε όλοι- ότι ίσως να ξεπεράσει
και το 6%, πράγµα που σηµαίνει πρόσθετα µέτρα.
Σε αυτό το σηµείο, προκειµένου και η ελληνική Βουλή να καταστεί γνώστης ενός ιστορικού περιστατικού, θα χρησιµοποιήσω
µια αναφορά που πρόσφατα ανέφερε σ’ ένα άρθρο του και µου
το προσέφερε ο πολύ καλός µου σύντροφος και φίλος, ο Αιµίλιος
Ζαχαρέας.
Το περιστατικό συνέβη στο Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ το
1926, πολύ πριν δηλαδή, ξεσπάσει η κρίση του 2009. Στο δοξασµένο, λοιπόν, πανεπιστήµιο είχαν συγκεντρωθεί οι αναγνωρισµένοι οικονοµολόγοι όλου του κόσµου. Εκεί επί µήνες
συζητούσαν για το πώς θα µπορούσαν να θεραπεύσουν την
ανεργία µε µια συγκεκριµένη, όµως, µέθοδο: µειώνοντας τους
µισθούς. Ύστερα από πολύµηνες εργασίες κατέληξαν στο συµπέρασµα πως µειώνοντας τις αµοιβές θα µεγεθύνουν το επίπεδο
της απασχόλησης. «Επρόκειτο για εξαιρετική συνταγή», όπως οι
ίδιοι αποφαίνονταν στο πόρισµά τους. Στο σηµείο αυτό εµφανίστηκε ο Κέυνς και οι παρόντες τον άκουσαν µε θρησκευτική ευλάβεια. Είπε µε πολύ σοβαρό ύφος πως η εργασία των
συµµετεχόντων υπήρξε σοβαρή. Και µε το γνωστό ειρωνικό του
χαµόγελο τούς είπε περίπου τα εξής: Ξέρετε πως το θέµα χρειάζεται περαιτέρω εµβάθυνση, διότι αν καταφέρουµε, όχι απλώς
να µειώσουµε, αλλά να µηδενίσουµε τους µισθούς, τότε εξαφανίζεται η ανεργία, µε απλή παραδοχή βεβαίως, ότι κάθε εργοδότης θα έχει συµφέρον να απασχολήσει ανθρώπους, που δεν του
στοιχίζουν τίποτα. Μουδιασµένοι οι οικονοµολόγοι τον κοίταξαν
απορηµένοι, αφού µέχρι τότε θεωρούσαν την πρότασή τους
αψεγάδιαστη. Ο Κέυνς συνεχίζοντας τους είπε πως αν οι εργαζόµενοι δεν έχουν λεφτά στην τσέπη τους, τότε καταρρέει η συνολική ζήτηση, ήτοι καταστροφή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας βρισκόµαστε περίπου σε αυτό το σηµείο. Το σώµα των καθηγητών σιώπησε, γιατί
εργαζόµενοι χωρίς λεφτά σηµαίνει χρεοκοπία της οικονοµίας.
Φεύγοντας ο Κέυνς από την Αίθουσα τους λέει να ψάξουν µια
άλλη λύση. Οι απόψεις τώρα για την απασχόληση και την ενεργό
ζήτηση ύστερα από λίγο συγκλόνισαν τον 20ο αιώνα, σχεδόν
µέχρι και τις µέρες µας. Αυτά ως δίδαγµα για κάποιους, οι οποίοι
θεωρούν ότι οι µονεταριστικές πολιτικές που ακολουθεί δυστυχώς, όπως έχω πει και άλλη φορά από αυτό το Βήµα, ο µαύρος
άξονας Μέρκελ-Σαρκοζί, ουσιαστικά βουλιάζουν όλη την Ευρώπη.
Είχαµε και µία πρόσφατη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που αφορούσε τη Λετονία. Εκεί, λοιπόν, το συµπέρασµα της έκθεσης του Διεθνούς
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Νοµισµατικού Ταµείου ανέφερε ότι ήταν αµφίβολα τα αποτελέσµατα της υπερβολικής λιτότητας στη Λετονία. Συνέστησε το Ταµείο στην Κυβέρνηση µικρότερες περικοπές σε κοινωνικές
δαπάνες. Όµως, τα διαρθρωτικά µέτρα και οι περικοπές δαπανών δεν έχουν θέσει τη µικρή οικονοµία της βαλτικής σε τροχιά
διατηρήσιµης ανάπτυξης. Το ΔΝΤ οµολόγησε ότι πολλά από τα
δηµοσιονοµικά µέτρα για τη βελτίωση των εσόδων, όπως το πάγωµα µισθών, οι περικοπές δηµοσίων επενδύσεων και δαπανών
για µεγάλα δηµόσια έργα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές παροχές, έχουν αµφίβολα αποτελέσµατα. Κριτική στην
Κυβέρνηση έκανα τότε για τα µέτρα αυτά που πήραν, αλλά δεν
άκουσα ούτε µία λέξη ως αυτοκριτική, αφού οι ίδιοι τα είχαν προτείνει.
Και καταλήγω µε το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μόλις
σήµερα δηµοσιοποιήθηκε µια επίσηµη έκθεση µελέτης που διενήργησε η Ένωση Σωµατείων για τη δηµόσια υγεία της Ισπανίας.
Τα αποτελέσµατα ήταν συγκλονιστικά. Επιβεβαίωσαν κάτι το
οποίο όλοι υποψιαζόµαστε, αλλά δυστυχώς δεν µπορούσαµε να
το τεκµηριώσουµε. Το τεκµηριώνει, λοιπόν, η έκθεση. Τι λέει η
έκθεση αυτή; Ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 3% συνεπάγεται
µείωση του προσδόκιµου ορίου ηλικίας, κατά 0,3%. Αυτό τα λέει
όλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτό ακριβώς και η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα υπερψηφίσει τον συγκεκριµένο εφαρµοστικό νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αντώνης Σαµαράς.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι κατανοούµε ότι η αποψινή
δεν είναι µία συνηθισµένη ψηφοφορία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο
να δώσουµε τέσσερις κρίσιµες διευκρινήσεις, για το πώς βρεθήκαµε σε αυτό το µεταίχµιο, για το τι πραγµατικά διακυβεύεται
σήµερα, για το πού θέλουµε να πάµε από εδώ και µπρος και για
το πώς θα βγούµε από το τωρινό αδιέξοδο, για να µπούµε σε ένα
δρόµο σταθερότητας, ανάκαµψης, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
Πρώτον, πώς βρεθήκαµε ως εδώ. Η σηµερινή κατάσταση δεν
έχει καµία σχέση µε εκείνη που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ το 2009, ή
µε εκείνη που επικρατούσε τον Μάιο του 2010, όταν υπογράφηκε
το πρώτο µνηµόνιο. Τον Οκτώβριο του 2009 η Ελλάδα αντιµετώπιζε πρόβληµα ελλείµµατος. Όµως, οι αγορές εξακολουθούσαν
ακόµα να τη δανείζουν. Τότε η «κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βάλθηκε
να διασύρει την Ελλάδα στο εξωτερικό, ως την πιο «διεφθαρµένη
χώρα» στον κόσµο. Το αποτέλεσµα το ξέρουµε. Ούτε στις αγορές ξαναβγήκαµε και έγινε η προσφυγή µας στον µηχανισµό στήριξης. Το πρώτο, λοιπόν, «κατόρθωµα» του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι
µετέτρεψε ένα πρόβληµα ελλείµµατος σε κρίση δανεισµού. Στην
επόµενη διετία έκανε και το επόµενο βήµα. Μετέτρεψε το πρόβληµα δανεισµού σε κρίση χρέους. Γιατί το 2010 το χρέος µας
ήταν µεγάλο, αλλά ήταν ακόµα βιώσιµο.
Ένα χρόνο αργότερα διαπιστώθηκε από όλους, αυτό που
εµείς καταγγείλαµε εξ αρχής, ότι µε το µνηµόνιο το πρόβληµα
δανεισµού µετατράπηκε σε πρόβληµα βιωσιµότητας του χρέους.
Δηλαδή σε άµεσο κίνδυνο χρεοκοπίας και επιστροφής στη
δραχµή.
Αυτά όλα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δεν ήταν ούτε αναπόφευκτα, ούτε «νοµοτελειακά». Ήταν αποτέλεσµα της αλλοπρόσαλλης πολιτικής που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ πριν το
µνηµόνιο, αλλά και της ίδιας της πολιτικής του µνηµονίου που
αποδείχθηκε µια λάθος συνταγή χειρότερη και από την ασθένεια
που επιχειρούσε να θεραπεύσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά πια είναι γνωστά. Κάποτε, σ’ αυτήν την Αίθουσα τα λέγαµε µόνοι µας. Τώρα αποτελούν κοινό τόπο για όλους. Αυτό, όµως, δεν µας λύνει σήµερα
το πρόβληµα, διότι από τότε η κατάσταση έχει αλλάξει δραµατικά και αυτό µας φέρνει στο επόµενο ερώτηµα. Τι πραγµατικά
διακυβεύεται σήµερα; Από το Μάιο του 2010 έως τα τέλη του
2011, αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη δυνάµεις που προωθούν ανοιχτά πια την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ. Αυτό είναι κάτι που
πρέπει να αποτρέψουµε, γιατί το σοκ που θα υποστεί η χώρα από
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µία τέτοια εξέλιξη είναι δύσκολο να το αντέξει οποιαδήποτε κοινωνία, οποιαδήποτε δηµοκρατία και οποιαδήποτε οικονοµία, κυρίως όταν θα είναι αναγκασµένη να εισαγάγει σχεδόν τα πάντα,
γιατί στο µεταξύ έχουµε αφήσει και έχει πέσει κατακόρυφα η ανταγωνιστικότητά µας και έχει συρρικνωθεί η παραγωγική µας
βάση.
Αυτό ακριβώς το πολύ αρνητικό κλίµα για την Ελλάδα έχει αρχίσει τον τελευταίο καιρό να αλλάζει. Αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι, ότι η πολιτική που αντί να εξυγιάνει την Ελλάδα την
οδήγησε στην παράλυση, σήµερα απειλεί και ολόκληρη την Ευρωζώνη. Η ύφεση που δηµιουργείται σήµερα στην Ευρώπη, όχι
µόνο απειλεί να οδηγήσει και τις άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες
εκεί που οδήγησε τα δύο τελευταία χρόνια την Ελλάδα, αλλά
απειλεί να βυθίσει και τον υπόλοιπο κόσµο στην ύφεση. Αυτή η
αλλαγή του κλίµατος στην Ευρώπη είναι η µεγάλη θετική εξέλιξη
των τελευταίων ηµερών.
Κατά την άποψή µου, έχει γίνει εφικτή για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τη νέα δανειακή σύµβαση, µε την οποία κουρεύεται το ελληνικό χρέος και δεύτερον,
γιατί γίνεται πια παντού αντιληπτό, πως η συνταγή της µονοµερούς λιτότητας µας βυθίζει σε χειρότερα αδιέξοδα και γι’ αυτό
ζητάµε πια να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκαµψη.
Η Νέα Δηµοκρατία αµφισβήτησε εξ αρχής τη συνταγή της µονοµερούς λιτότητας. Επέµενε και επιµένει η Νέα Δηµοκρατία
πάντα να ζητά άµεσα µέτρα ανάκαµψης. Συµβάλλαµε στο να ψηφιστεί η νέα δανειακή σύµβαση, ζητώντας ταυτόχρονα να δοθεί
στο εξής προτεραιότητα στην ανάκαµψη. Η αλλαγή του κλίµατος, λοιπόν, στην Ευρώπη είναι κάτι που το επιδιώξαµε και τώρα
πια φαίνεται να ξεκινάει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική αποµόνωση της Ελλάδας, δυστυχώς τροφοδοτήθηκε από την ολέθρια πρωτοβουλία
της προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει δηµοψήφισµα για την παραµονή της χώρας µας στο ευρώ. Οι εταίροι
µας τότε, µας απείλησαν µε την άµεση εκδίωξη της Ελλάδας από
το ευρώ, πράγµα που µπορούσε να οδηγήσει πλέον πολύ πιο µακριά και στη διάλυση ακόµα ολόκληρης της Ευρωζώνης. Αυτό
παίχτηκε τους τελευταίους τέσσερις µήνες. Η ελληνική κρίση µεταδόθηκε εκτός συνόρων και µετατράπηκε σε κρίση της ίδιας
της Ευρωζώνης. Αυτό ήταν το τρίτο και πιο επικίνδυνο βήµα.
Σε πρώτη φάση το πρόβληµα ελλείµµατος µετατράπηκε σε
κρίση δανεισµού, ύστερα σε κρίση βιωσιµότητας του χρέους και
τώρα πια µετατράπηκε σε κρίση της ίδιας της Ευρωζώνης. Εµείς
είδαµε έγκαιρα, ήδη από τον περασµένο Νοέµβριο, ότι ήταν απόλυτη ανάγκη πλέον να βγει η Ελλάδα από το κάδρο της πανευρωπαϊκής κρίσης, να θωρακιστούµε την ώρα που η κρίση γίνεται
πανευρωπαϊκή και να αποκτήσουµε συµµάχους, γι’ αυτό που
πρωτίστως χρειαζόµαστε, την ανάκαµψη. Σε πανευρωπαϊκή,
όµως, πλέον κλίµακα ανάκαµψης. Έτσι φθάνουµε στο τρίτο σηµείο, που πρέπει να διευκρινιστεί πού πάµε από εδώ και µπρος.
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται πλέον τρία
πράγµατα. Πρώτον, να µειωθεί το χρέος της αισθητά, ώστε να
γίνει βιώσιµο. Αυτό γίνεται τώρα µε το κούρεµα του ελληνικού
χρέους κατά 107 δισεκατοµµύρια, από τα 368 που είχε φθάσει
ως τώρα.
Δεύτερον, χρειάζεται να ηττηθούν οι δυνάµεις που επιδιώκουν
την εγκατάλειψη της Ελλάδας και τη διάλυση της Ευρωζώνης.
Για να γίνει αυτό έπρεπε να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας στην
Ευρώπη και να συνειδητοποιηθεί όσο γίνεται ευρύτερα ότι η µονόπλευρη λιτότητα βυθίζει σε ύφεση και την ίδια την Ευρώπη.
Τρίτον, χρειάζεται να αρχίσει η ανάκαµψη το ταχύτερο δυνατό,
να µπει σε προτεραιότητα παντού. Γι’ αυτό θα παλέψουµε από
εδώ και στο εξής και πάλι. Μόνο που τώρα µπορούµε να πετύχουµε, γιατί η Ελλάδα κέρδισε χρόνο, είναι πια θωρακισµένη και
αρχίζει να βρίσκει συµµάχους παντού.
Κι έτσι µπορούµε να δούµε πια πόσο διαφέρει δραµατικά η σηµερινή κατάσταση από εκείνη του 2010 και σε τι διαφέρει η δανειακή σύµβαση που ψηφίσαµε τώρα από το µνηµόνιο που
ψηφίσαµε το Μάιο του 2010.
Τότε το ελληνικό χρέος ήταν µεγάλο, αλλά κανείς δεν έθετε
πρόβληµα βιωσιµότητάς του. Ήταν µεγάλο, αλλά κανείς δεν το
έλεγε µη βιώσιµο. Τώρα όλοι πια οµολογούν ότι έχει γίνει µη βιώ-
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σιµο.
Το 2010 δεν κουρεύτηκε το χρέος, αντίθετα αφέθηκε να µεγαλώνει εκτός ελέγχου. Τώρα το κουρεύουν δραστικά. Το 2010 δεν
µειώθηκε το επιτόκιο, αντίθετα αυξήθηκε πάνω από 5%. Τώρα
µειώνεται δραστικά και αυτό γύρω στο 3,5%. Αυτά τα δύο τελευταία σηµαίνουν ακόµη κάτι πολύ σηµαντικό, ότι οι τόκοι που θα
πληρώνουµε τα επόµενα χρόνια πέφτουν κι αυτοί δραστικά κατά
τέσσερα δισεκατοµµύρια περίπου το χρόνο.
Και κάτι ακόµα: Στο πρώτο µνηµόνιο ο χρόνος αποπληρωµής
του χρέους εξακολουθούσε να είναι σύντοµος. Πάνω από την
Ελλάδα εξακολουθούσε να επικρέµεται η απειλή εκατοντάδων
δισεκατοµµυρίων που έπρεπε να βρεθούν τα επόµενα χρόνια,
όταν έληγαν τα οµόλογά µας, και έπρεπε να βρεθούν χρήµατα
για να τα ξεπληρώσουµε. Τώρα τα περισσότερα θα αποπληρωθούν είκοσι µε τριάντα χρόνια αργότερα. Τα καιροπετάµε. Και
αυτό δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία και την άνεση χρόνου να
προσαρµοστεί, να αναπτυχθεί αρκετά στο µεταξύ, και να είναι
σε θέση να βγαίνει στις αγορές ως κράτος αξιόπιστο, για να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της.
Από την άλλη µεριά, πρέπει να πούµε ότι υπάρχει ένα πράγµα
που δεν άλλαξε. Επιµένουν στην ίδια συνταγή της λιτότητας
χωρίς µέτρα ανάκαµψης και ας είχαν δοθεί οι πιο επίσηµες διαβεβαιώσεις. Δεκάδες φορές –το θυµίζω- το είχε πει ο κ. Βενιζέλος ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους νέα µέτρα, αλλά το
πρόγραµµα –προσέξτε- απέτυχε σε τέτοιο βαθµό, ώστε να απαιτηθούν νέα µέτρα, τα οποία βέβαια, βαθαίνουν την ύφεση.
Οµολογούν τώρα δηµόσια ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλους φόρους και σε αυτό, ως γνωστόν, παίξαµε εµείς τον πρώτο
ρόλο. Ακόµη, καταφέραµε να µειώσουµε το υφεσιακό αποτέλεσµα και τον οριζόντιο χαρακτήρα των νέων περικοπών. Σχεδίαζαν
εξακόσια εκατοµµύρια και πλέον νέες περικοπές συντάξεων
τώρα τελευταία. Το µειώσαµε όσο γινόταν, στο µισό, και δεν θα
είναι πια οριζόντιες. Σχεδίαζαν 15% µε 20% οριζόντια νέα περικοπή σε επικουρικές και κύριες συντάξεις, ανεξάρτητα για το αν
ήταν υψηλές, µεσαίες ή χαµηλές.
Μειώθηκε το µέγεθος της νέας συνολικής περικοπής στο µισό.
Καταφέραµε να αποτραπεί ο οριζόντιος χαρακτήρας των περικοπών και αυτή τη φορά οι µεσαίες και χαµηλές συντάξεις δεν
µειώθηκαν καθόλου και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες κόπηκαν λιγότερο από ότι σχεδιαζόταν στην αρχή.
Ακόµη, αποφύγαµε να παρασύρει η µείωση του κατώτατου µισθού όλες τις υπόλοιπες αποδοχές. Αυτό, όπως διευκρινίστηκε
και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Εργασίας, δεν θα λειτουργήσει αυτόµατα. Βέβαια, το πόσο θα φτάσουν οι περικοπές µισθών θα εξαρτηθεί τελικά, κατά την άποψή
µου, από το πότε θα ξεκινήσει η ανάκαµψη. Γιατί –προσέξτεχωρίς ανάκαµψη, ακόµη κι αν δεν είχε περικοπεί ο κατώτατος µισθός, θα ερχόταν για πολλούς εργαζόµενους κάτι πολύ χειρότερο: η ανεργία. Γι’ αυτό επιµένουµε στην ανάκαµψη.
Ναι, δεν καταφέραµε να αποφύγουµε κάποια µέτρα που έχουν
χαρακτήρα υφεσιακό, αλλά µειώσαµε το υφεσιακό αποτέλεσµα.
Αποτρέψαµε οριζόντιες περικοπές, αποφύγαµε πολύ χειρότερα,
όπως η κατάργηση του δέκατου τρίτου και δέκατου τέταρτου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα.
Και για να έχουµε µια εικόνα του τι έχει συµβεί ως τώρα, θα
σας δώσω λίγους µόνο αριθµούς. Το µέσο βιοτικό επίπεδο, δηλαδή το πραγµατικό εισόδηµα που διαθέτει ο κάθε Έλληνας, το
διαθέσιµο εισόδηµα που λέµε, µειώθηκε τα τελευταία δυόµισι
χρόνια περίπου κατά 34%. Απ’ αυτό, το 15% προήλθε από µείωση
των ονοµαστικών αποδοχών. Το υπόλοιπο 19% προήλθε από αύξηση των φορολογικών βαρών σε αυτούς που µόνιµα πληρώνουν, όµως, φόρους: τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους,
αλλά και από την όποια αύξηση είχε ο πληθωρισµός.
Αν δεν υπάρξει ανάκαµψη στο επόµενο διάστηµα, η πτώση του
βιοτικού επιπέδου θα πλησιάσει το 50% σε σχέση µε το 2009. Γι’
αυτό παλεύουµε µε κάθε µέτρο που µπορούµε, για να υπάρχει
το µεγάλο ζητούµενο που λέγεται ανάκαµψη.
Αυτό είναι απάντηση σε όλους εκείνους του εξωτερικού που
ισχυρίζονται ότι τάχα οι Έλληνες δεν έχουν υποστεί θυσίες. Το
αντίθετο ακριβώς συνέβη. Οι Έλληνες υπέστησαν τις µεγαλύτερες θυσίες που έχει υποστεί ποτέ χώρα σε συνθήκες ειρήνης.
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Και θα υποστούν ακόµη µεγαλύτερες, αν δεν υπάρξει ανάκαµψη.
Γι’ αυτό και δίνουµε απόλυτη προτεραιότητα στην ανάκαµψη.
Και τώρα πια δεν είµαστε µόνοι. Ο ίδιος ο Επίτροπος Όλι Ρεν σε
επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζητά
πια να επισπευσθεί η αποδέσµευση κονδυλίων για την Ελλάδα,
µε προτεραιότητα µεγάλα έργα, οδικούς άξονες, έργα υποδοµής
που είχαν µείνει στη µέση και κάτι ακόµη: την αποκατάσταση της
ρευστότητας στην αγορά, ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Και ειδικότερα για τον ανήµπορο πολίτη, τον εγκλωβισµένο
σε δανειακές υποχρεώσεις που δεν µπορεί να εξοφλήσει, εδώ
χρειάζονται ειδικά µέτρα ανακούφισης, αλλά όχι στο πόδι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπογραµµίζω πάντα µε έµφαση: «Δεν είµαστε όλοι ίδιοι». Και δεν υπάρχει πιο ύπουλη προπαγάνδα απ’ αυτόν τον ισχυρισµό, ότι τάχα «όλοι είµαστε ίδιοι».
Πρώτα-πρώτα, διαφέρουµε από το ΠΑΣΟΚ, που το 2009 έταζε
στους πάντες τα πάντα. Και ύστερα αφαίρεσε από τους πάντες
τα πάντα. Μετά, υποσχέθηκε να µας βάλει στις αγορές το 2011
και ακόµα ότι θα αρχίσει η ανάκαµψη αυτόµατα το 2012. Και διακήρυξε ότι έβαλε και «πάτο στο βαρέλι». Ύστερα, κατέρρευσαν
τα πάντα και κόντεψαν µε την ολέθρια απόφαση για το δηµοψήφισµα, να µας βγάλουν και από την Ευρώπη. Αποµόνωσαν τη
χώρα διεθνώς και κόντεψαν να πυροδοτήσουν ανεξέλεγκτες εξεγέρσεις ενός λαού, που τον εξαπάτησαν και µετά τον οδήγησαν
στην απελπισία, για να οµολογήσουν οι ίδιοι ότι το αρχικό µνηµόνιο το ψήφισαν, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Εµείς από
τότε επιµείναµε µονότονα στην ανάκαµψη. Στο ίδιο ακριβώς επιµένουµε και σήµερα και βρίσκουµε διεθνώς πλέον όλο και µεγαλύτερη στήριξη.
Επειδή καιρό τώρα δεν έχω απαντήσει απ’ αυτό το Βήµα στην
αυξανόµενη επιθετικότητα της Αριστεράς, καιρός είναι να πούµε
και κάποια πράγµατα για την Αριστερά, η οποία νοµίζει ότι η ίδια
είναι τάχα υπεράνω κριτικής. Αλλά δεν είναι. Καταγγέλλει τα
πάντα, χωρίς ποτέ να προτείνει τίποτα. Καταγγέλλει γενικώς και
αδιακρίτως τον «κακό καπιταλισµό», τους «κακούς επιχειρηµατίες», τους πάσης φύσεως «κακούς». Όµως, η γενική καταγγελία
δεν είναι πολιτική, είναι εµµονή. Και στην περίπτωσή µας, είναι
πολύ υποκριτική εµµονή.
Γιατί, αν η Αριστερά ψάχνει κακούς για να καταγγείλει, καλό
θα είναι να κοιτάξει και λίγο το δικό της καθρέπτη. Θα ανακαλύψει ότι µπορεί η ίδια να µην κυβέρνησε ποτέ, αλλά άσκησε επιρροή και στήριξε καταστάσεις νοσηρές και στρεβλώσεις
απίστευτες, που έχουν µεγάλη ευθύνη για εδώ που φθάσαµε.
Στήριξε προνόµια και αγκυλώσεις της δηµόσιας διοίκησης,
που δηµιούργησαν ακυβερνησία και όργιο σπατάλης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έδιωξε η Αριστερά επιχειρήσεις από την Ελλάδα µε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις. Η Αριστερά µαζί µε το ΠΑΣΟΚ δεν είχε
βαλθεί να διώξει και τους Κινέζους από τον Πειραιά, µόλις πριν
από δυόµισι χρόνια;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η Αριστερά δεν είναι ο κύριος υπαίτιος για την ενοχοποίηση
της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα;
Δεν έκανε επί πολλά χρόνια µοναδικές διεθνώς καταχρήσεις
στις κινητοποιήσεις, όταν λίγες εκατοντάδες ατόµων κάθε µέρα
παραλύουν την πόλη και ταλαιπωρούν αφάνταστα εκατοµµύρια
συµπολίτες τους;
Η Αριστερά δεν πρωτοστάτησε και στην υπεράσπιση του ασύλου παρανοµίας στους πανεπιστηµιακούς χώρους, στις καταλήψεις σχολείων και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, απαξιώνοντας
πλήρως τη δηµόσια παιδεία για την οποία υποτίθεται ότι κόπτεται;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μπορεί να µην έχουν όλες οι πτέρυγες της Αριστεράς ευθύνη
για καθένα απ’ όλα αυτά, αλλά ολόκληρη η Αριστερά κατά καιρούς στήριξε και υπερασπίστηκε όλα όσα αποτελούν σήµερα τις
«ασθένειες» της ελληνικής κοινωνίας, που µας έφεραν ως εδώ.
Γι’ αυτό, καλά θα κάνει να µην µας κουνά το δάκτυλο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπάρχει και µια σοβαρή διαφορά µεταξύ µας. Και επειδή εκείνοι την ξεχνούν, εγώ θα τους τη θυµίσω: Εµείς ήµασταν πάντα

6076

και εξακολουθούµε να είµαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά όταν στην Ευρώπη επικράτησαν λάθος απόψεις, σηκώσαµε το ανάστηµά µας και διαφωνήσαµε ανοικτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα, παλεύουµε να παραµεριστούν οι απόψεις αυτές και
να βρει η Ενωµένη Ευρώπη το δρόµο της. Αντίθετα, µεγάλο
µέρος της Αριστεράς τελείως εξωπραγµατικά υπερασπίζεται
ακόµα πρότυπα κοινωνιών που έχουν καταρρεύσει στο µεταξύ.
Εµείς, λοιπόν, τολµάµε να διαφωνούµε ακόµα και µε εκείνους
που ιδεολογικά βρισκόµαστε στον ίδιο χώρο.
Η Αριστερά δεν τολµά να διαφωνήσει µε τα «πρότυπά» της,
ούτε και µετά την παταγώδη αποτυχία τους. Εµείς υπερασπιζόµαστε τις αξίες µας, αλλά υπέρτατη αξία µας είναι το εθνικό και
το δηµόσιο συµφέρον της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μεγάλο µέρος της Αριστεράς υπερασπίζεται ακόµα τις ιδεοληψίες της. Να µην µας κουνάνε, λοιπόν, το δάκτυλο. Γιατί εµείς
βλέπουµε τα λάθη µας και τα διορθώνουµε. Εκείνοι ποτέ δεν
είδαν τα δικά τους τραγικά σφάλµατα και ακόµα τα υπερασπίζονται µε φανατισµό.
Τέλος, υπάρχει και µια µερίδα κριτικής, όχι από την πλευρά
της Αριστεράς πλέον, αλλά από ανθρώπους που δεν µπορούν να
καταλάβουν γιατί ψηφίζουµε τη νέα δανειακή σύµβαση, όταν έχει
ήδη επαληθευτεί πράγµατι η κριτική που κάναµε για το πρώτο
µνηµόνιο. Νοµίζουν ότι ακόµα βρισκόµαστε στο Μάιο του 2010;
Δεν βλέπουν ότι τώρα κουρεύεται το χρέος, επιµηκύνεται ο χρόνος αποπληρωµής, κόβονται τα επιτόκια και οι τόκοι των επόµενων ετών και αποµακρύνεται η χρεοκοπία -η επιστροφή στη
δραχµή- και η εγκατάλειψη της Ελλάδας από τους εταίρους της;
Νοµίζω ότι το πιο σοβαρό σφάλµα τους είναι το πώς αντιλαµβάνονται την πολιτική. Πολιτική δεν είναι να λες τα ίδια συνεχώς,
ακόµα και αν αποδειχτεί ότι είχες δίκιο. Δεν είναι «µετά Χριστόν
προφήτης» ο πολιτικός. Ούτε είναι «Κασσάνδρα» ο πολιτικός. Δεν
είναι αυτός ο ρόλος του. Σηµασία δεν έχει µόνο η πολιτική πρόβλεψη. Σηµασία, κυρίως, έχει η πολιτική παρέµβαση. Πολιτική
είναι να βλέπεις κάθε φορά πιο µακριά, αλλά και να βοηθάς τη
χώρα σου να βγει από τα δύσκολα. Αν δεν βλέπεις πιο µακριά
από τους άλλους, δεν κάνεις Πολιτική σωστή. Αλλά και αν δεν
βοηθάς τη χώρα σου να βγει από τα δύσκολα, πάλι δεν κάνεις
πολιτική σωστή.
Το ΠΑΣΟΚ αποδείχτηκε ότι δεν βλέπει µακριά. Διατηρεί τα
ανακλαστικά του στη µανούβρα του για το σήµερα, αλλά εµφανίζει πάντοτε το εκάστοτε κοµµατικό του όφελος ως δηµόσιο
συµφέρον. Και έτσι χαντάκωσε τον τόπο µακροχρόνια. Τώρα πια
έχει χαντακώσει και τον εαυτό του. Η Αριστερά δεν βλέπει µακριά και δεν βοηθάει τη χώρα. Είναι παγιδευµένη στις εµµονές
της και περιορίζεται στο να καταγγέλλει ανέξοδα τους άλλους.
Αλλά εµείς, ως µεγάλη και ως φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, δίνουµε κάθε φορά εξετάσεις πόσο µακριά βλέπουµε, αλλά
και πόσο βοήθησε αυτό τη χώρα µας κάθε στιγµή.
Από τον περασµένο Νοέµβριο είδαµε ότι έπρεπε να αποτρέψουµε την εκδίωξη της Ελλάδας από την Ευρώπη, να πετύχουµε
την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής που κινδύνευε και
κινδυνεύει ακόµα. Με τη νέα δανειακή σύµβαση, δηλαδή µε το
δραστικό κούρεµα του χρέους, αποσοβήσαµε την εκδίωξη της
χώρας από το ευρώ. Ανοίγοντας στη χώρα το δρόµο για εκλογές,
διασώσαµε την κοινωνική συνοχή, τουλάχιστον για την ώρα. Και
τώρα βρίσκουµε πλέον συµµάχους για να βάλουµε την Ελλάδα
στο δρόµο της ανάπτυξης.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι µας πολεµάνε δεν
µπορούν να αρνηθούν ότι είχαµε δίκιο το 2010, αν και µέχρι πρόσφατα µας χλεύαζαν και µας αµφισβητούσαν. Δεν µπορούν πια
να ανακόψουν την υπεροχή µας στις όποιες δηµοσκοπήσεις, αν
και έκαναν ό,τι µπορούσαν για να µας «φρενάρουν». Δεν µπορούν πια να αµφισβητήσουν την αναγκαιότητα των άµεσων εκλογών, αν και ως πολύ πρόσφατα έκαναν τα πάντα για να τις
µαταιώσουν. Εµείς επιµένουµε ότι η χώρα χρειάζεται Κυβέρνηση
µε ισχυρή και νωπή εντολή. Αλλιώς, σύντοµα θα είναι ακυβέρνητη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Τώρα, όλοι ξέρουν ότι τελειώνει το PSI και πηγαίνουµε σε
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εκλογές. Τώρα το µόνο που τους µένει είναι να αµφισβητούν την
δυνατότητα της Νέας Δηµοκρατίας να κερδίσει την αυτοδυναµία,
την οποία η παράταξή µας δεν την ζητά από µαταιοδοξία, αλλά
για να µπορέσει να κυβερνήσει µε τόλµη και µε αποφασιστικότητα, για να κάνει τις απαραίτητες βαθιές ριζοσπαστικές τοµές,
όπως απαιτούν οι έκτακτες συνθήκες που περνάει αυτή τη στιγµή
η Ελλάδα µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Η «µη αυτοδυναµία» είναι το τελευταίο τους «χαρτί» που προσπαθούν να παίξουν, το τελευταίο «ανάχωµα» που θέλουν να δηµιουργήσουν. Και να µην µαταιοπονούν, θα πέσει και αυτό το
ανάχωµα πολύ σύντοµα και θα σαρωθεί στις εκλογές που έρχονται. Ο λαός γνωρίζει πια, ποιος του λέει την αλήθεια. Όπως γνωρίζει ποιος τον κορόιδευε τόσα χρόνια. Ο λαός γνωρίζει πια
ποιος αγωνίζεται για να αλλάξει η εικόνα µας, η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, όπως γνωρίζει και ποιος διέσυρε την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ο λαός γνωρίζει πια ποιος δηµιουργεί για την Ελλάδα συµµάχους στο εξωτερικό, όπως γνωρίζει και ποιος την αποµόνωσε στο
εξωτερικό. Ο λαός γνωρίζει ποια συντεταγµένη δύναµη, ποια µεγάλη παράταξη παραµένει όρθια και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, συσπείρωσης, προοπτικής, όταν τα πάντα γύρω µας
καταρρέουν και διαλύονται. Ο λαός έχει ανάγκη από σταθερή
δύναµη διακυβέρνησης, όχι από ετοιµόρροπες συγκυβερνήσεις.
Σας καλώ όλους απόψε, µε τη σηµερινή ψηφοφορία, να κλείσουµε οριστικά το θλιβερό κεφάλαιο των τελευταίων δυόµισι
ετών. Σας καλώ, µε τη σηµερινή ψηφοφορία, να ανοίξουµε το
δρόµο για τη λαϊκή ετυµηγορία µε τις εκλογές που έρχονται, να
βγάλουµε µια για πάντα την Ελλάδα από το κάδρο της κρίσης
και να τη φέρουµε στην πρώτη γραµµή του αγώνα για ανάκαµψη
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφήνουµε πίσω τη χειρότερη
εποχή που γνώρισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Και ανοίγουµε το δρόµο για τη νέα µεταπολίτευση, που τόσο έχει ανάγκη
η πατρίδα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): 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, εξήντα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Τυρνάβου Λάρισας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών κ. Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερµά τον Πρόεδρο της
Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Αντώνη Σαµαρά, για την τόσο σθεναρή
και ενθουσιώδη υποστήριξη του βασικού έργου της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, η οποία στη συνέχεια παρέδωσε τη σκυτάλη στη σηµερινή Κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήµου, στην οποία µετέχει
και το κόµµα του, η Νέα Δηµοκρατία.
Με εξέπληξε, οφείλω να πω, η τόσο θερµή και σθεναρή αποδοχή και υπεράσπιση του έργου µας. Γιατί όλα αυτά, στα οποία
αναφέρθηκε ο κ. Σαµαράς, δεν είναι τίποτε άλλο από το περιεχόµενο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου του 2011.
Όλα αυτά που σήµερα παρουσίασε ο κ. Σαµαράς ως πολύ σηµαντικά επιτεύγµατα, ως τοµές στην πορεία της χώρας, δεν είναι
τίποτε άλλο από το αποτέλεσµα της σκληρής, λεπτής και επικίνδυνης διαπραγµάτευσης, την οποία ολοκληρώσαµε µαζί µε τον
Πρωθυπουργό τα ξηµερώµατα της 21ης Φεβρουαρίου, φέρνοντας στην πατρίδα µας τις συµφωνίες για το νέο πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας και για τη συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού
δηµοσίου χρέους, το PSI.
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Πράγµατι, εάν δεν είχαν γίνει αυτά που έγιναν τον Οκτώβριο
και τον Φεβρουάριο µε συγκεκριµένη στρατηγική, µε συγκεκριµένους χειρισµούς από συγκεκριµένους ανθρώπους, εάν δεν είχαµε αναλάβει κινδύνους, εάν δεν είχαµε φέρει σε πέρας αυτή
την πραγµατικά εθνική αποστολή, η χώρα δεν θα ήταν στη σηµερινή της κατάσταση. Ο καθένας µπορεί να σκεφθεί πού θα βρισκόµασταν σήµερα χωρίς την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και
χωρίς τις ιστορικές συµφωνίες της 21ης Φεβρουαρίου.
Λέει ο κ. Σαµαράς ότι το νέο πρόγραµµα διαφέρει από το
πρώτο. Πράγµατι, διαφέρει και διαφέρει ριζικά, γιατί το νέο πρόγραµµα προβλέπει αναδιάρθρωση του χρέους, µείωση του χρέους, του βάρους που κουβαλούν οι Έλληνες πολίτες κατά 110
δισεκατοµµύρια, κατά πενήντα ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ.
Προβλέπει δραστική µείωση του µέσου επιτοκίου για τα επόµενα τριάντα χρόνια, άρα µείωση του ετήσιου δηµοσιονοµικού
κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Προβλέπει επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος και άρα,
όλου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας. Προβλέπει
τελείως διαφορετική µέση διάρκεια του χρέους, η οποία ξεπερνά
το 2042.
Κυρίως προβλέπει τη ρητή και κατηγορηµατική δέσµευση των
εταίρων µας, πως θα στηρίξουν την Ελλάδα για όσο χρόνο χρειαστεί και µε όσα µέσα χρειαστεί, όχι µόνο µέχρι το τέλος του
προγράµµατος, µέχρι το 2015, αλλά έως ότου η χώρα επανέλθει
στις αγορές, δηλαδή επανέλθει σε φυσιολογική δηµοσιονοµική
κατάσταση.
Αυτά τα πέντε στοιχεία, όµως, που είναι το κεκτηµένο του
Οκτωβρίου του 2011 και του Φεβρουαρίου του 2012, δεν προέκυψαν από την θεία έµπνευση, από την επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύµατος. Δεν προέκυψαν αυτόµατα. Δεν ήταν κάτι το δεδοµένο, το απλό ή το ανώδυνο. Ήταν αποτέλεσµα αποφάσεων,
πρωτοβουλιών, συγκρούσεων. Κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη και
κάποιοι αναγκάστηκαν να συµπράξουν εν µέσω µιας αµφιθυµίας,
η οποία τους ακολουθεί µέχρι σήµερα. Και βασικός εκπρόσωπος
αυτής της αµφιθυµίας είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σαµαράς.
Ο κ. Σαµαράς έκανε σήµερα τις εξής δύο διαρθρωτικές αλλαγές στη στρατηγική του. Πρώτον, υιοθέτησε, άρα επικροτεί και
αποδέχεται την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
Δεύτερον, µε βάση την πολιτική του ΠΑΣΟΚ στρέφεται επιτέλους προς την παραδοσιακή Αριστερά, µε την οποία συνέπλεε
στη µυωπική κριτική του κατά του µνηµονίου και κατά του προγράµµατος διάσωσης της χώρας, προκειµένου τώρα να εµφανιστεί ως ο εκπρόσωπος µιας φιλοευρωπαϊκής στρατηγικής, µιας
στρατηγικής προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν πείθει όµως
-πρέπει να σας πω- ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Και το
βασικό πρόβληµα που έχουµε ως χώρα, η βαθύτερη αιτία για την
οποία οι εταίροι µας είναι δύσπιστοι και ζητούν προαπαιτούµενες
ενέργειες και νέες προαπαιτούµενες ενέργειες και δεσµεύσεις
και ξανά δεσµεύσεις, είναι γιατί δεν έχουν εµπιστοσύνη σ’ αυτά
ακριβώς που λέει ο κ. Σαµαράς και το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν πείθονται ότι αυτή η συνεχής παλινωδία, η αµφιθυµία,
η αβεβαιότητα, η απροσδιοριστία κι η συνεχής αλλαγή στρατηγικών γραµµών και επιλογών µπορεί να διασφαλίσει το µέλλον
της χώρας. Θέλουν να ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει µία εθνική στρατηγική, ότι έχει µια στέρεη πορεία, ότι ξέρει η πολιτική της ηγεσία
πώς να διευθύνει τη χώρα και ποια είναι η µόνη οδός εξόδου.
Ο κ. Σαµαράς αναφέρεται στους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά
πρέπει να ξέρει ποια είναι η άποψη που έχουν γι’ αυτόν και για
τη στάση του οι Ευρωπαίοι εταίροι. Αναφέρεται στην αντίδραση
για το δηµοψήφισµα και στις Κάννες, αλλά πρέπει να ξέρει πώς
αντιµετωπίζουν και πώς αντιµετώπισαν και εκεί τη δική του
στάση.
Άρα, ας συνεννοηθούµε επιτέλους στην Αίθουσα αυτήν. Χρειάζεται να λέµε την αλήθεια, όλη την αλήθεια, να είµαστε ειλικρινείς ως διάθεση και να κοιτάζουµε το λαό στα µάτια, λέγοντάς
του πού βρισκόµασταν, πού είµαστε σήµερα και πού µπορούµε
να πάµε.
Ο κ. Σαµαράς έχει πει σε προηγούµενη οµιλία του από εδώ,
απ’ αυτό το Βήµα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τέσσερα
χρόνια –πράγµατι- βαθιά σωρευτική ύφεση που µειώνει τα εισο-
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δήµατα, που µειώνει το επίπεδο ζωής, που µειώνει τις κατακτήσεις και τα κεκτηµένα δικαιώµατα του ελληνικού λαού.
Ας µετρήσουµε λίγο τις ηµεροµηνίες. Η ύφεση έχει αρχίσει
από το 2008. Το 2008 κυβερνούσε µια συγκεκριµένη κυβέρνηση,
µέλος της οποίας ήταν ο κ. Σαµαράς. Και το ίδιο συνεχίστηκε
µέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Εάν υπήρχε στοιχειώδης διορατικότητα, αν δεν υπήρχε µυωπική θεώρηση των πραγµάτων, εάν
υπήρχε στοιχειώδης αίσθηση ευθύνης, µε λίγες κινήσεις το 2008,
έστω το 2009, η χώρα θα µπορούσε να αποφύγει τη διακεκαυµένη ζώνη στην οποία αναγκαστήκαµε να µπούµε από το 2010
και µετά.
Το 2008 όµως επικρατούσε στους κόλπους της κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας, της οποίας επίλεκτο µέλος είναι ο σηµερινός Αρχηγός της, η αντίληψη πως η Ελλάδα είναι όαση, πως
δεν πρόκειται η Ελλάδα να θιγεί από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση, πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε δηµοσιονοµικά ούτε χρηµατοοικονοµικά. Εάν είχαν ληφθεί τότε
στοιχειώδη µέτρα, θα είχαµε θεραπεύσει ή έστω θα είχαµε συγκρατήσει τα πολλαπλά διαρθρωτικά προβλήµατα της χώρας.
Δεν θα είχαµε το 2009 δηµοσιονοµικό έλλειµµα 15,7% του ΑΕΠ.
Δεν θα είχαµε ένα εκτροχιασµένο δηµόσιο χρέος, που οδηγεί
φυσικά σε αδυναµία δανεισµού, γιατί οι αγορές βλέπουν τι γίνεται, βλέπουν αν το χρέος είναι βιώσιµο και εξυπηρετήσιµο.
Και δεν θα είχαµε ένα έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που δείχνει αδυναµία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ανεπάρκεια της πραγµατικής οικονοµίας, που να φτάνει τις
δεκατέσσερις µονάδες το 14% του ΑΕΠ. Στο 15% του ΑΕΠ
έφτασε το έλλειµµα του ισοζυγίου το 2007, που είχε χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας «έτος ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης».
Όµως, γιατί πρέπει να κοιτάζουµε συνεχώς προς τα πίσω; Γιατί
πρέπει να κυριαρχεί στην Αίθουσα αυτήν ένας λόγος ιστορικός
και µια προσπάθεια κατανοµής και ανακατανοµής των ευθυνών,
πάντα µεταξύ των δυο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας όπως έχει
επικρατήσει να λέγεται, µεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας;
Θεωρεί η Νέα Δηµοκρατία ότι ο πυροσβέστης, έστω ένας πυροσβέστης που έχει κάνει λάθη, που έχει καθυστερήσει, που είχε
δισταγµούς στην αρχή, που νόµιζε ότι µπορεί µε µικρότερα µέσα
ή µε µικρότερες καταστροφές να διασώσει το αντικείµενό του,
τη χώρα, φταίει για τη φωτιά και ο εµπρηστής δεν έχει καµµία
ευθύνη; Έστω αυτός που δεν φύλαξε το µέρος σωστά και η
φωτιά φούντωσε δεν έχει καµµία ευθύνη και έχουν ευθύνη αυτοί
που ανέλαβαν εξ αντικειµένου να διαχειριστούν την κρίση και να
επινοήσουν όλα εκείνα τα µέσα, τα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθούν, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η κρίση;
Είµαι ο πρώτος, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που έχει µιλήσει
για αδυναµίες µας, για υστερήσεις µας, για αντιφάσεις µας. Ναι,
βεβαίως το ΠΑΣΟΚ µετέχει στη διαχρονική, ιστορική ευθύνη του
πολιτικού συστήµατος για το κατάντηµα της χώρας. Ναι, τα δυόµισι τελευταία χρόνια δεν ήταν ανώδυνα ή ανέφελα. Υπήρξαν
λάθη. Όµως, αυτό απέχει πολύ, µα πάρα πολύ, από του σηµείου
σε δυόµισι µόλις χρόνια να έρχονται αυτοί που χειρίστηκαν την
πιο νωπή, την πιο κρίσιµη φάση της εθνικής κρίσης από το 2004
έως το 2009 και να ζητούν να διασώσουν τη χώρα και να αναλάβουν τις τύχες της κοιτώντας προς το µέλλον, όντας δήθεν απαλλαγµένοι από κάθε ιστορική ευθύνη.
Δεν γίνονται έτσι οι ανανεώσεις των κοµµάτων, του πολιτικού
λόγου, των πολιτικών στρατηγικών και των προσώπων. Θέλει
πολύ βαθύτερες και πολύ πιο αξιόπιστες διεργασίες, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και κύριε Πρόεδρε της Νέας
Δηµοκρατίας.
Κρατώ, λοιπόν, από αυτά που είπε ο κ. Σαµαράς σήµερα την
ουσία. Και η ουσία είναι πως δεν µπορεί πλέον να πει τίποτε άλλο
από αυτά που έχει πει το ΠΑΣΟΚ, από αυτά που έχουµε κάνει ως
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ως Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου,
από αυτά που συνιστούν την πλατφόρµα πάνω στην οποία κινείται η χώρα, από την εθνική στρατηγική που έχει διαµορφωθεί.
Και ας κρατήσει την όρεξή του, γιατί βλέπω ότι αυτό που τον
ενδιαφέρει τελικά δεν είναι το πώς κυβερνάται η χώρα, το προς
τα πού κυβερνάται η χώρα, πώς θα απαντήσουµε στην αγωνία
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του πολίτη, πώς θα αποκαταστήσουµε αδικίες, ανισότητες και
απώλειες, πώς θα δώσουµε πίσω συντάξεις και ιδίως χαµηλές
και µεσαίες συντάξεις, πώς θα αναβαθµίσουµε ξανά τους µισθούς, πώς θα µειώσουµε την ανεργία, πώς θα κινήσουµε τις
επενδύσεις, πώς θα κάνουµε την Ελλάδα µια φιλοεπενδυτική και
άρα φιλεργατική χώρα, αλλά το ποιος θα κυβερνήσει, το όραµα
της αυτοδυναµίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτό θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι µια παραδοσιακή, παλαιοκοµµατική και αδιέξοδη –κατά τη γνώµη µου- µαταιοδοξία,
η οποία δεν εναρµονίζεται µε τις συνθήκες τις οποίες βρίσκεται
η χώρα.
Πιστεύει ο κ. Σαµαράς ότι το κόµµα του έχει συλλογικές φιλοδοξίες µεγαλύτερες από ό,τι έχουν άλλα κόµµατα και εν προκειµένω, το κόµµα της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας, το ΠΑΣΟΚ;
Πιστεύει ότι η δηµοκρατία µας είναι δηµοκρατία των δηµοσκοπήσεων και µάλιστα το χειρότερο momentum, τη χειρότερη
στιγµή; Πιστεύει ότι ο συσχετισµός των δυνάµεων είναι στιγµιαίος, φωτογραφικός;
Όχι! Ο συσχετισµός των δυνάµεων εξελίσσεται, αναρριπίζεται,
µεταβάλλεται ανά πάσα στιγµή. Φιλοδοξία έχουν όλα τα κόµµατα
και πρωτίστως το µεγαλύτερο κόµµα, το πρώτο κόµµα αυτής της
Βουλής, που είναι το ΠΑΣΟΚ, να διεκδικήσει και να ξαναφτιάξει
τη σχέση του µε τους πολίτες, να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις που έχουν τρωθεί µε το λαό, προς το συµφέρον του έθνους.
Γιατί πράγµατι και πικράναµε το λαό και τον αδικήσαµε το λαό,
αλλά αυτό έγινε στο όνοµα υπέρτερων εθνικών συµφερόντων,
έγινε στο όνοµα της πατρίδας, στο όνοµα των εποµένων γενεών,
γιατί –στην πραγµατικότητα- πάντα στη χώρα µας διεξαγόταν µια
αδυσώπητη σύγκρουση µεταξύ των γενεών.
Το τεράστιο πρόβληµα της χώρας που είναι το δηµόσιο χρέος,
στην πραγµατικότητα, ήταν µια σύγκρουση µεταξύ γενεών, όταν
η εκάστοτε παρούσα και κυβερνώσα γενεά δανειζόταν, για να
λύνει τα συγκυριακά και τρέχοντα προβλήµατά της, σε βάρος
των εποµένων γενεών.
Και αυτό που πρέπει να κάνουµε όλοι µαζί, µε αίσθηση ιστορικής ευθύνης, είναι να αποκαταστήσουµε τη δικαιοσύνη όχι µόνο
µεταξύ των κοινωνικών οµάδων, αλλά και µεταξύ των γενεών που
συγκροτούν το έθνος, που συγκροτούν την πατρίδα και που είναι
το κοινό σπίτι µας.
Αυτό δεν έχει κατανοήσει ο κ. Σαµαράς µε τον –θα έλεγα- τακτικισµό που παρουσίασε σήµερα και µε το µαταιόδοξο στόχο
της εκλογικής αυτοδυναµίας. Το θέµα είναι τι κάνεις το Μάιο –
αν θέλει να κάνουµε τις εκλογές στα τέλη Απριλίου, αρχές
Μαΐου-, πώς κυβερνάς τον τόπο τον Ιούνιο, ποιες αποφάσεις
παίρνεις!
Ή νοµίζει ο κ. Σαµαράς ότι τελείωσαν τα δύσκολα, ότι ήρθε το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο ως ο αµνός, ο αίρων τας αµαρτίας του κόσµου,
σήκωσε και σηκώνει όλο αυτό το βάρος, αναλαµβάνει το δυσανάλογο ιστορικό κόστος της διάσωσης της πατρίδας, καθαρίζει
το τοπίο και έρχεται ο κ. Σαµαράς να υψώσει τον πύργο της κοµµατικής του εξουσίας και της µαταιοδοξίας του;
Δεν είναι έτσι. Τα πράγµατα είναι και θα είναι δύσκολα και κοιτάζω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στα µάτια και τους λέω ότι
τώρα αποκτούµε ένα ασφαλές πλαίσιο, µε τις αποφάσεις της
21ης Φεβρουαρίου, µε το PSI, µε την επανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, αλλά θέλει δουλειά, δουλειά, δουλειά, ενότητα, συναίνεση, σοβαρότητα, αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια!
Αλίµονο εάν η χώρα ξανακυλήσει στον αδιέξοδο δρόµο αυτής
της κλασικής παλαιοκοµµατικής προσέγγισης! Αλίµονο αν πιστεύουµε ότι συγκρουόµενοι µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας θα λύσουµε τα προβλήµατα του τόπου αυτού και θα
διατυπώσουµε έναν λόγο εθνικά αληθή, εθνικά υπεύθυνο και οικονοµικά και διαχειριστικά αποτελεσµατικό. Δεν είναι έτσι!
Ή νοµίζει ο κ. Σαµαράς ότι ισχύουν οι εύκολες διακρίσεις;
Μήπως είναι ο αναπτυξιακός και εµείς είµαστε οι υφεσιακοί; Είναι
αυτός που ήθελε να διασώσει τις συντάξεις και εµείς αυτοί που
θέλαµε να περικόψουµε τις συντάξεις, αυτός που είναι υπέρ των
όσο γίνεται καλύτερων µισθών και εµείς που είµαστε υπέρ των
µικρότερων και χειρότερων µισθών;
Μα, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύει ένας σύγχρονος πολιτικός,
ένας πολιτικός ηγέτης που φιλοδοξεί να παίξει σηµαντικότερο
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ρόλο στα πολιτικά και πολιτειακά πράγµατα της χώρας του ότι
µπορεί να ισχύουν αυτές οι διακρίσεις, ότι εδώ µπορούµε να χωριστούµε έτσι;
Ποιος δεν θα διάλεγε το ρόλο του αναπτυξιακού, του φιλολαϊκού, του προοδευτικού, αυτού που δίνει περισσότερα και κόβει
λιγότερα; Όλοι! Εγώ πάντως θα τον διάλεγα γιατί τον πιστεύω,
γιατί πιστεύω ότι πράγµατι µπορούσε να εφαρµοστεί µια άλλη
πολιτική που να µην οδηγεί σε ύφεση και σε λιτότητα.
Όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποφασίζει η Ελλάδα
µόνη; Δεν αντιλαµβάνεται ο κ. Σαµαράς τι σηµαίνει «ευρωπαϊκοί
συσχετισµοί δυνάµεων»; Δεν ξέρει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα,
από το οποίο προέρχονται οι δεκαέξι από τις δεκαεπτά κυβερνήσεις της Ευρωζώνης στην παρούσα συγκυρία, ποιες αντιλήψεις κυριαρχούν;
Γιατί δεν επιχειρεί να πείσει τους οµοϊδεάτες του, τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ίδιας κοµµατικής οµάδας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Διότι οι συσχετισµοί είναι δύσκολοι,
διότι οι συσχετισµοί αυτοί προέρχονται όχι µόνο από κυβερνήσεις και Κοινοβούλια των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και από τα
εκλογικά σώµατα, τους λαούς και τις κοινωνίες αυτών των
χωρών.
Τα πράγµατα είναι δύσκολα γιατί πράγµατι οι πανευρωπαϊκοί
συσχετισµοί δυνάµεων είναι εξαιρετικά δύσκολοι.
Έχω πολλές φορές κάνει τη διάκριση ανάµεσα στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που ήταν εξαρχής βιαστικό, βίαιο, επιτακτικό και σε πολύ µεγάλο βαθµό αδιέξοδο, γιατί
µας εισήγαγε στο φαύλο κύκλο της ύφεσης και τις διαρθρωτικές
αλλαγές. Οι διαρθρωτικές αλλαγές ήταν και είναι αναγκαίες και
επείγουσες και έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που ενισχύουν την εθνική ανταγωνιστικότητα που
ανοίγουν επαγγέλµατα, που επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργεί ελεύθερα χωρίς διοικητικό κόστος, που αλλάζουν το κράτος,
που καταπολεµούν τη γραφειοκρατία, που µετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα φιλοεπενδυτική, οι διαρθρωτικές αλλαγές δίνουν
δουλειά στα παιδιά µας, δίνουν ελπίδα στο έθνος. Είναι ένα πρόγραµµα εθνικής ανασυγκρότησης.
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή πράγµατι, δεν χρειαζόταν να
γίνει ούτε σε δυόµισι ούτε σε τεσσεράµισι χρόνια. Ποιος όµως
πληρώνει για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή; Ποιος πληρώνει
για µια χώρα όπως η Ελλάδα που από το 2009 µέχρι και το 2012
συµπεριλαµβανοµένου και του φετινού έτους εξακολουθεί να παράγει ελλείµµατα και θα παράγει και µετά το 2012, παρότι θα
µπει σε πρωτογενή πλεονάσµατα γιατί θα εξακολουθεί να έχει
δηµοσιονοµικό έλλειµµα λόγω του µικρότερου, αλλά υπαρκτού
κόστους εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, του µικρότερου
και φθηνότερου δηµοσίου χρέους που είναι όµως δηµόσιο χρέος
και πρέπει να εξυπηρετείται; Οι εταίροι µας πληρώνουν γι’ αυτό.
Τι µας έχουν ζητήσει; Μας έχουν ζητήσει να κάνουµε µια απλή
συµφωνία, σκληρή αλλά απλή. Οι θεσµικοί µας εταίροι αναλαµβάνουν να διαχειριστούν τα ζητήµατα του χρέους και φτάνουµε
τώρα σε µια αναδιάρθρωση και µείωση του χρέους πάρα πολύ
γενναία. Ζητούν από εµάς να θέσουµε υπό έλεγχο το έλλειµµα
και να οδηγηθούµε το ταχύτερο δυνατό σε πρωτογενή πλεονάσµατα.
Μα, για σκεφτείτε εάν οτιδήποτε συµβεί, εάν έχουµε οποιαδήποτε νέα κρίση, τι είναι αυτό που θα µας σώσει; Θα µας σώσει
το πρωτογενές πλεόνασµα, η ικανότητά µας να έχουµε ισοσκελισµένη και στη συνέχεια πλεονασµατική ετήσια δηµοσιονοµική
διαχείριση. Αυτό προστατεύει στην πραγµατικότητα µισθούς,
συντάξεις, επίπεδο ζωής, λειτουργία του κοινωνικού κράτους.
Εάν δεν υπάρχει αυτό, θα είµαστε πάντα ανασφαλείς και επισφαλείς. Αυτά είναι πολύ απλά πράγµατα για να υποδύεται οποιοσδήποτε ότι δεν τα καταλαβαίνει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε κάνει πολύ µεγάλα βήµατα. Τη στιγµή αυτή η χώρα µας βρίσκεται στη φάση της µετάβασης. Από τη στιγµή που έγινε την προηγούµενη Παρασκευή
στις 24 Φεβρουαρίου, µετά τις αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, η επίσηµη διεθνής ανακοίνωση για το PSI η
χώρα αλλάζει κατάσταση. Υφιστάµεθα τους τριγµούς αυτής της
µεταβατικής περιόδου.
Η αγορά αξιολογεί, συσπειρώνεται, επιτίθεται, διότι πάντα
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κερδοσκοπεί από τη φύση της. Εµείς πρέπει να αντέξουµε, πρέπει να οδηγήσουµε το εθνικό σκάφος στον ασφαλή λιµένα της
αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή, της δραστικής µείωσης
του χρέους προς όφελος του λαού και των εποµένων γενεών
στις 12 Μαρτίου. Στη συνέχεια, αφού θα έχει ολοκληρωθεί το
PSI, µε εξαίρεση τα λίγα οµόλογα αλλοδαπού δικαίου που θα ανταλλαγούν στις 5 Απριλίου, να συνάψουµε τη δανειακή σύµβαση
µε το ουσιαστικό περιεχόµενο που έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή µε
πλειοψηφία δύο τρίτων.
Θέλει όµως ψυχραιµία, επαγγελµατισµό, ετοιµότητα, απόκρουση των φηµών. Θέλει να έχουµε εθνική ενότητα και σοβαρότητα και να εκπέµπουµε διεθνώς ένα µήνυµα αξιοπιστίας,
συνέχειας, εθνικής βούλησης και εθνικής ικανότητας να διαχειριστούµε και να υπερβούµε την κρίση.
Δεν βλέπετε ότι συναντά δυσκολίες η κυβερνητική πλειοψηφία
στη Γερµανία ώστε να εγκριθεί από την Οµοσπονδιακή Βουλή το
ελληνικό πρόγραµµα; Δεν βλέπετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας ότι τέτοιες δυσκολίες έχουν Κοινοβούλια
και κυβερνήσεις όπως το Φινλανδικό, το Ολλανδικό, το Σλοβακικό, το Σλοβενικό που οδηγείται σε εκλογές;
Εµείς πρέπει σε όλους αυτούς τους εταίρους -και εταίροι δεν
είναι µόνο οι Γερµανοί, δεν είναι µόνο το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, είναι πολλοί λαοί, πολλά έθνη, πολλές κοινωνίες στην Ευρώπη- να στείλουµε µηνύµατα. Πρέπει να στείλουµε µηνύµατα
στο Διοικητικό Συµβούλιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
που θα συνεδριάσει για την Ελλάδα στις 13 Μαρτίου. Εκεί θα
ακούσουµε τι θα πει η Ρωσία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ιαπωνία. Εκεί
θα δούµε τι θα πουν χώρες από άλλες ηπείρους, άλλες οικονοµίες, άλλες αντιλήψεις. Διότι η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι ένα
παγκόσµιο οικονοµικό πρόβληµα.
Ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το σηµερινό νοµοσχέδιο, όπως και το αυριανό, είναι στην πραγµατικότητα πράξεις εφαρµογής του ήδη ψηφισµένου και εγκεκριµένου από τη
Βουλή, µε συντριπτική πλειοψηφία, νέου προγράµµατος διάσωσης της χώρας.
Δεν πρέπει να νιώθει άσχηµα κανείς και ιδίως ο Αρχηγός της
Νέας Δηµοκρατίας, επειδή ο ίδιος και το κόµµα του µετέχουν
από ένα σηµείο και µετά σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Αυτή
η εθνική προσπάθεια έχει στόχο, είναι απολύτως αναγκαία, εξυπηρετεί τον τόπο, γίνεται στο όνοµα της πατρίδας. Δεν χρειάζεται να έρθει να µας πείσει ότι είναι διαφορετικός από τους
εταίρους του ή διαφορετικός από τους συµπολίτες του και από
τους συµπατριώτες του. Αυτή η άχαρη και ατελέσφορη προσπάθεια συνεχούς διαφοροποίησης γύρω από το προφανές και το
αυτονόητο δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε ένα λόγο ο οποίος
είναι δηµαγωγικός, υποκριτικός, παλαιοκοµµατικός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Υπάρχει και η Αριστερά. Η παραδοσιακή Αριστερά λέει την
άποψή της. Κατανοητή. Διαφωνούµε ριζικά. Είναι µία άποψη που
οδηγεί τη χώρα σε τελείως διαφορετικά πεδία, εκτός ευρώ,
εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλα επίπεδα
ζωής, σε άλλα επίπεδα µισθών, σε άλλα επίπεδα συντάξεων.
Είναι µια ζοφερή πρόταση, είναι µια αδιέξοδη πρόταση που οδηγεί και σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο, σε έκπτωση, σε υποβάθµιση, σε καταστροφή.
Ο Έλληνας πολίτης ακούει, αξιολογεί και τελικά επιλέγει και
είµαι βέβαιος ότι τώρα, ώριµος, ταλαιπωρηµένος, πονεµένος,
αλλά και προβληµατισµένος, θα κρίνει, θα αξιολογήσει και θα
επιλέξει σωστά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αµέσως µετά, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, τον κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Και το περιεχόµενο και το ύφος του κ. Σα-
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µαρά και του κ. Βενιζέλου έδειξαν µε τον πλέον εντυπωσιακό
τρόπο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας ότι υπάρχει µια σηµαντική ύφεση αξιοπιστίας. Κρίµα!
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες οµιλητών: Εκείνος ο οποίος δεν
µπορεί να αρθρώσει µία λέξη από στήθους και πρέπει να του
έχουν γράψει ένα κείµενο και να το διαβάζει, ενίοτε και λανθαµένο. Υπάρχει εκείνος ο οποίος µπορεί και µιλάει από στήθους
και µε ειρµό. Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία, εκείνος που είναι
προικισµένος να µπορεί να µιλάει από στήθους και αναγκάζεται
να διαβάζει µέσα από κείµενο. Είναι αυτός ο οποίος δεν πιστεύει
αυτά που λέει και γι’ αυτό τα διαβάζει. Ήταν η περίπτωση του κ.
Σαµαρά σήµερα. Δεν πίστευε αυτά που έλεγε, έπρεπε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Πολύ απλά τα πράγµατα: Εάν αυτό που έγινε το Νοέµβριο,
κάτω από µία εξαιρετική πίεση γεγονότων, είχε γίνει τον Απρίλιο
του 2010, πολύ φοβούµαι ότι δεν θα ήµαστε σήµερα σε αυτήν
την κατάσταση. Μάλιστα, όχι φοβάµαι, αλλά είµαι σίγουρος και
πεπεισµένος ότι θα είχαµε γλιτώσει πολλά από τα λάθη και τα
ανοµήµατα τα οποία έγιναν στο εν τω µεταξύ διάστηµα.
Όµως, το όχι τότε, ο έντονος αντι-µνηµονιακός αγώνας, δηµιούργησε µία ροή σκέψεως προς την Αριστερά. Του το λέγαµε
τότε: «πρόσεξε, στέλνεις πελατεία στην Αριστερά». Δεν µας
άκουγε τότε κάτω από την έπαρση του επαναστάτη του όχι.
Τώρα, λοιπόν, που διεπίστωσε ότι µετακόµισε έναν ολόκληρο
κόσµο µε την αντι-µνηµονιακή πολιτική στην Αριστερά, έρχεται
σήµερα να εγκαλέσει εκ των υστέρων την Αριστερά µε τους οποίους ήταν συνεργός όλο αυτό το διάστηµα. Και είπε πολλά και
διάφορα.
Σήµερα, ξαφνικά ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας θυµήθηκε
να επιτεθεί και στο ΚΚΕ, τη µόνη µέρα που δεν έπρεπε να του
επιτεθεί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να διαβάσει κάποιος
τα κείµενα του υιού Χαλβατζή, που γεννήθηκε µέσα στον Περισσό. Δεν χρειάζεται να προσθέσει επιθέσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Είστε προβοκάτορες. Η προβοκάτσια είναι στο αίµα σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Χαλβατζή, κι εγώ θα ενοχλούµην αν
ο γιος µου έγραφε εναντίον του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, όχι διάλογο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εν πάση περιπτώσει, εγώ διαβάζω κείµενα.
Από εκεί και πέρα, τα κείµενα έχουν αξία αν είναι από ανθρώπους
που ζουν από µέσα. Το να πει κάτι η Δεξιά για την Αριστερά δεν
έχει αξία. Το να πει η Αριστερά κάτι για τη Δεξιά δεν έχει αξία.
Από µέσα, όµως, έχει σηµαντική αξία. «Έτσουξε», το καταλαβαίνω. Κι εγώ το ίδιο θα συναισθανόµουν. Όµως, είναι µία αλήθεια, µία πραγµατικότητα, ένα κείµενο, το οποίο δηµοσιεύθηκε
στις εφηµερίδες και είναι σήµερα στο Internet και το οποίο πρέπει να απαντηθεί µε επιχειρήµατα και όχι µε προβοκάτσιες, γιατί,
εν πάση περιπτώσει, εµείς µπορεί να είµεθα και να φαντάζουµε
στα µάτια σας προβοκάτορες, αλλά δεν µπορεί να είναι ο γιος
σας προβοκάτορας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό σας χαρακτηρίζει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Αφήστε τα αυτά. Έρχοµαι επί της ουσίας
τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οµολογήθηκε πριν από λίγο από
τον αξιότιµο Αντιπρόεδρο ότι το προϊόν αυτού του µνηµονίου δεν
είναι ελευθέρα βούληση ούτε της Κυβερνήσεως ούτε των Βουλευτών, αλλά είναι προϊόν –κοµψά το είπε- των συσχετισµών δυνάµεων εις την Ευρώπη.
Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτηµα: από πότε ο εκβιασµός είναι
υπέρ του εκβιαζοµένου; Ποτέ! Πάντα ο εκβιασµός γίνεται για να
επιβάλει όρους σε εκείνον ο οποίος δεν µπορεί να αντιδράσει και
φοβούµενος τους αποδέχεται. Αυτό είναι εδώ το πόνηµα. Αυτό
το πόνηµα έχουµε µπροστά µας.
Ήθελα να ρωτήσω τους τίµιους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: έχετε διαβάσει το µνηµόνιο; Δεν χρειάζεται. Πηγαίνετε
µόνο στη σελίδα 427. Θα σας διαβάσω τι λέει στη σελίδα 427:
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«Τα µέτρα αυτά…» -µέρος των οποίων ήδη αποφασίσαµε και
άλλα έρχονται τον Ιούνιο- «…θα δώσουν τη δυνατότητα µείωσης
της απόκλισης στο επίπεδο του κατώτατου µισθού σε σχέση µε
τους ανταγωνιστές µας, Πορτογαλία, Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη». Δηλαδή, οι µισθοί θα πάνε στο επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας ή για καλυτέρα περίπτωση της
Σλοβενίας. Αυτό λέει. Δεν το λέω εγώ. Κάνω ανάγνωση εκ του
µνηµονίου.
Έχετε πειστεί µέσα στην ψυχή σας, στην καρδιά σας ότι οι κατώτεροι µισθοί θα φτάσουν εκεί που είναι της Βουλγαρίας και
της Ρουµανίας; Στα 200 ευρώ; Γι’ αυτό αγωνιστήκαµε; Γι’ αυτό
πολεµήσαµε; Γι’ αυτό κρατήσαµε την Ελλάδα έξω από το Ανατολικό Μπλοκ; Για να γίνουµε χειρότεροι σε οικονοµικά αποτελέσµατα από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ; Εκεί θα
οδηγήσετε τον Έλληνα; Πώς θα τον δείτε ψηφοφόρο σε µερικές
Κυριακές; Αυτό που θα ψηφίσετε σήµερα θα το βρείτε µέσα στην
κάλπη. Πρέπει να το θυµόσαστε. Αυτό ψηφίζετε.
Και τι έρχεται ακόµα; Πέρα από όλα αυτά, τα οποία σήµερα
θα κληθείτε να ψηφίσετε, έρχονται µέτρα 5 δισεκατοµµυρίων τον
Ιούνιο. Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει αυτό; Αντιλαµβάνεστε σε ποια
ύφεση θα οδηγηθεί η χώρα; Τώρα, πώς διά της υφέσεως θα
έχουµε ανάπτυξη, εγώ δεν µπορώ να το κατανοήσω. Δηλαδή µειώνουµε εδώ την αγοραστική δύναµη του Έλληνα και του αυξάνουµε το ΦΠΑ. Είναι σχήµατα οξύµωρα και αντιφατικά.
Άκουσα και τα επιχειρήµατα που είπε ο κ. Σουλτζ, εξέχουσα
πολιτική προσωπικότητα της Γερµανίας. Με µία διπλωµατική
γλώσσα, για την οποία δεν φηµίζονται οι Γερµανοί, µας είπε ότι
αυτό το πράγµα δεν βγαίνει και το είπε σκληρά µέσα στην ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά από δική µου εµµονή.
Θα θυµάται ο κύριος Αντιπρόεδρος το πόση κουβέντα έκανα
στην τελευταία σύσκεψη -τις ώρες τουλάχιστον που ήταν µέσακαι έλεγα «πάµε το θέµα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας το
πάµε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και µου αρνιούνταν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Και το ξεκίνησα µόνος µέσω των γνωριµιών που είχα από την
περίοδο που ήµουν Ευρωβουλευτής.
Το µόνο όφελος που είχε η Ελλάδα από αυτήν την περιπέτεια
ήταν ότι επιτέλους ξύπνησε η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκοί λαοί. Μην
κοροϊδευόµαστε, οι περισσότεροι εδώ µέσα είµαστε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είµαστε, όµως, µε την κατοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σήµερα έχουµε κατοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και δεν υπηρετούµε αυτήν τη στιγµή την Ευρώπη όσοι
ψηφίζουµε ναι. Υπηρετούµε την απόλυτη διάθεση της Γερµανίας
να κυριαρχεί επί της Ευρώπης. Αυτό θα ψηφίσουµε σήµερα. Και
µας κοιτάζει όλη η Ευρώπη, όχι οι κυβερνήσεις που είναι υποταγµένες εις την κ. Μέρκελ.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ζούµε δυστυχώς και όχι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαµε στο όραµά µας, πρώτα µετρούσε η µεζούρα, πόσο µεγάλη χώρα είσαι. Είσαι µικρή χώρα;
Μπορεί να κατέχει η Τουρκία το 40%. Εάν κατείχε η Τουρκία το
40% της Ιταλίας, της Γερµανίας, δεν θα γινόταν συζήτηση να
µπει στην Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, µετρούσε η µεζούρα, πόσο µεγάλη µεζούρα είχες. Τώρα είναι το πορτοφόλι, ανάλογα µε το
πόσο βαρύ πορτοφόλι έχεις κάνεις κουµάντο µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η δηµοκρατία; Όχι, δεν είναι αυτή
η Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων µας. Είναι η απόλυτος επικυριαρχία, η απόλυτος υποταγή όλων εις την κ. Μέρκελ.
Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Αντιπρόεδρε –τουλάχιστον
εσείς- ότι δεν αποφασίζουν οι Βρυξέλλες πλέον. Αποφασίζει ο
πύργος έξω από το Βερολίνο, όπου συνεδριάζει η κ. Μέρκελ µε
τους Ολλανδούς, τους Αυστριακούς, τους Φινλανδούς και ενίοτε
–ή µάλλον τελευταία- τον κ. Γιούνκερ, ο οποίος άλλαξε τη στάση
του. Ενθυµείστε, βεβαίως, πάρα πολύ καλά ότι η εκπρόσωπος
της Αυστρίας υπήρξε άκοµψη -προσπαθώ να βρω µία λέξη χειρότερη, χωρίς να είναι αποκρουστική απέναντί σας- σε εµάς.
Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγµή πρέπει να πούµε στην Ευρώπη µερικές αλήθειες. Πέρα από αυτά τα οποία ζούµε και πέρα
από την προσφορά µας σήµερα εις την Ευρώπη, πρέπει να θυµίσουµε ότι πριν από δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια ο Ηρόδοτος,
ο µεγαλύτερος ιστορικός της εποχής του, όχι µόνο της Ελλάδος,
αλλά και της Ευρώπης –γιατί αµφιβάλλω αν υπήρχε Γερµανός
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ιστορικός εκείνη την εποχή- είχε βάλει στο στόµα του Ευρυβιάδη
αµέσως µετά τη ναυµαχία της Σαλαµίνος «Έλληνες που σώσατε
την Ευρώπη». Από τότε υπήρχε το Ευρώπη ως έννοια, οι Έλληνες που έσωσαν την Ευρώπη από τους βαρβάρους.
Εν πάση περιπτώσει, ας µάθει, επιτέλους, η Ευρώπη και µία
αλήθεια, ότι για χίλια χρόνια φυλάγαµε εµείς την Ευρώπη. Χίλια
χρόνια η Ευρώπη απολάµβανε την ηρεµία της, ενώ εµείς κρατάγαµε Άραβες, Πέρσες και όλους τους εξ ανατολών βαρβάρους,
µεταξύ αυτών και τους Σελτζούκους Τούρκους, τους Αλβανοτούρκους. Και όταν πέσαµε εµείς, πήγαν οι Τούρκοι και πολιόρκησαν µία γερµανόφωνη πόλη, τη Βιέννη. Χίλια χρόνια φυλάγαµε
σκοπιά για την Ευρώπη, για να αναπτυχθεί η Ευρώπη!
Και πρέπει να της πούµε αλήθειες! Πρέπει να της πούµε ότι
δεν έχουµε ανάγκη ούτε ένα ευρώ µε τον τρόπο που µας τα δίνουν! Αρκεί να µας δώσουν τις αποζηµιώσεις! Να µας δώσουν
τα λεφτά τα οποία µας έχουν πάρει!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κατέθεσα ερώτηση στο νέο Πρωθυπουργό, γιατί είχα κουραστεί από τον προηγούµενο να µου λέει «το έχουµε κατά νου».
Κατά νου το έχουµε! Στο χρηµατοκιβώτιο δεν τα έχουµε! Και
είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλουµε να είµαστε υπερήφανοι, να διεκδικούµε αυτό που µας χρωστάνε! Εάν έχουµε πειστεί
ότι δεν µας τα χρωστάνε, ας µη τα ζητάµε! Όµως, ξέρετε όλοι
ότι είναι γυµνό ηλεκτροφόρο καλώδιο το να απαιτείς από τη Γερµανία σήµερα! Καθόµαστε παθητικά! Ο κόσµος το λέει διαφορετικά και δεν θέλω κατά καµµία έννοια να πω ακριβώς τη φράση!
Ποιοι φταίνε για την κατάσταση στην οποία είναι σήµερα η
χώρα; Ποιοι φταίνε; Δεν υπάρχει φταίχτης; Δεν υπάρχει διεύθυνση; Οι διευθύνσεις είναι «Ιπποκράτους» και «Συγγρού»! Ποιοι
κυβέρνησαν µε ευκολίες όλα αυτά τα χρόνια, µε µεγάλες πλειοψηφίες; Ποιος τους απαγόρευσε να πάνε την Ελλάδα µπροστά;
Και την πτώχευσαν! Σήµερα είµαστε υπό πτώχευση! Αφήστε
τώρα τους επιθετικούς προσδιορισµούς µπροστά, δηλαδή «ελεγχόµενη», «µη ελεγχόµενη», «συντεταγµένη»! Είµαστε υπό πτώχευση! Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δεν δέχεται τα
οµόλογά µας! Πιο εύκολα δέχεται µία επιταγή από κάποιον, παρά
οµόλογο της Ελλάδος!
Ποιος την έφερε εκεί την Ελλάδα; Γιατί το κάνατε στην Ελλάδα; Γιατί ασελγήσατε επί της Ελλάδος; Άκουσα πριν από λίγο
«τα κόµµατα της εξουσίας»! Τα πτώµατα της εξουσίας!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Γιατί το κάνατε στην Ελλάδα;
Θα απολογηθείτε ποτέ;
Και έχετε βρει τώρα την έξυπνη λύση της παρεούλας, του
ταγκό! Αγαπιέστε, αλλά δεν µιλιέστε δήθεν! Και θα οδηγηθούµε
σε εκλογές, µε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία στην εξουσία, µε
έναν µονόδροµο τον οποίο θα επιβάλουν τα φιλικά προς εσάς
µέσα, των οποίων είδαµε τη συµπεριφορά τις τελευταίες ηµέρες!
Ξέχασαν τη δριµύτατη κριτική που έκαναν πριν από δύο χρόνια
στην αποτυχία της Νέας Δηµοκρατίας να κυβερνήσει τη χώρα ή
τι έλεγαν πριν από τρεις µήνες για σας, το ΠΑΣΟΚ, για το πώς
καταφέρατε να είναι η χώρα! Και ξαφνικά, τα ίδια µέσα, αγκαλίτσες και φιλάκια και µικρόφωνα και κάµερες!
Είναι αυτό το σάπιο σύστηµα από το οποίο πρέπει να αποδράσουµε! Και θα αποδράσει ο ελληνικός λαός, όποτε και αν κάνετε
εκλογές, γιατί πλέον δεν εµπαίζεται και δεν κοροϊδεύεται!
Ποια είναι η Ελλάδα σήµερα, πέρα από τη φτώχεια; Πάρτε µία
εφηµερίδα και διαβάστε! Εκατό διευθύνσεις πορνείων, «µασέρ
δεκαοχτώ ετών από τη Μολδαβία και δεκαεννιά ετών από τη Ρουµανία»!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού)
Και υπάρχουν οι νονοί που επιτρέπουν αυτήν την εκπόρνευση
της κοινωνίας, ενίοτε ακόµη και από έναν ή δύο επίορκους αποστράτους! Και δεν µιλά κανείς! Λες και δεν γνωρίζουµε ποιος
προστατεύει ποιους!
Όσο για το τζόγο, δύο φορές έκλεισαν ένα καζίνο «πριβέ» στη
λεωφόρο Συγγρού και δύο φορές άνοιξε! Ποιος τον προστατεύει; Ποιος; Η Αριστερά; Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός; Ή
οι Υπουργοί που πέρασαν απ’ αυτά τα Υπουργεία µέσω των µη-
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χανισµών; Είναι ψέµατα; Πώς γίνεται η λαθροµετανάστευση;
Μπαίνουν και βγαίνουν από την Τουρκία, µπαίνουν και βγαίνουν
από την Αλβανία πετρελαιοφόρα που έχουν ένα µπιτόνι κάτω από
την τρύπα που µετράνε και µέσα είναι γεµάτα λαθροµετανάστες!
Όλο το λαθρεµπόριο γίνεται στην Εγνατία Οδό! Από εµένα περιµένετε να το ακούσετε; Ποιος το ανέχεται αυτό;
Όσο για την Ελλάδα της εγκληµατικότητας, τολµά άνθρωπος
να περάσει από συγκεκριµένα σηµεία; Πέρασε προχθές ένα ζευγάρι από την Ευρυπίδου, γιατί είχε κίνηση η Πειραιώς. Τους κατέβασαν, τους πήραν το αµάξι, τους πήραν τα λεφτά, τους
άφησαν µε τα πουκάµισα και τους είπαν «δεν θα ειδοποιήσετε
σήµερα την Αστυνοµία, αλλά αύριο»! Και τους έβαλαν σε ένα ταξί
και πλήρωσαν και το ταξί, για να µη µείνουν εκεί κοντά! Οι ιδιοκτήτες! Αυτή είναι η Ελλάδα σήµερα!
Προχθές, στην Καποδιστρίου, σ’ έξι νούµερα ενός δρόµου που
είναι τρία σπίτια –δεν δίνω τα νούµερα, για να µην εντοπιστούντηλεφωνεί η κόρη που έχει ένα µωράκι δώδεκα µηνών στη µάνα
της και της λέει «έχει 41 και κάτι πυρετό, τρέξε» και δεν µπορούσε να πάει µία απόσταση τεσσάρων σπιτιών! Δεν µπορούσε
το βράδυ να βγει σε απόσταση τεσσάρων σπιτιών!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
Αυτή είναι η Ελλάδα! Έτσι την καταντήσατε κι εσείς και οι
άλλοι. Πρέπει να βγείτε να απολογηθείτε, να βγείτε να πείτε συγγνώµη. Ποια Ελλάδα παραλάβατε; Αυτήν την Ελλάδα της εγκληµατικότητας παραλάβατε; Έπαψε η δολοφονία να µπαίνει στην
πρώτη σελίδα των εφηµερίδων γιατί είναι ρουτίνα. Έπαψαν να
µπαίνουν οι ληστείες σε µονόστηλο. Τόσες πολλές είναι. Είναι
ψέµατα όλα αυτά;
Προδώσατε την Ελλάδα, προδώσατε την κοινωνία µας. Και δεν
είµαι σίγουρος αν αυτό έγινε από ανεπάρκεια. Πρέπει κάποια
στιγµή να απολογηθείτε. Όχι λόγια, όχι βερµπαλισµοί, όχι επάρσεις, αλλά να πείτε µία φράση: «Ελληνικέ λαέ συγγνώµη, έτσι
όπως καταντήσαµε το έθνος, έτσι όπως καταντήσαµε την κοινωνία». Αυτήν τη συγγνώµη θα τη ζητήσετε όταν ανοίξουν οι κάλπες. Το βράδυ της Κυριακής ο λαός θα σας έχει τιµωρήσει, όπως
ακριβώς σας πρέπει και σας αρµόζει!
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΛΑΟΣ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης, έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ήταν αναµενόµενη η συγχορδία από
τον κ. Σαµαρά εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας και είχε προηγηθεί και ο κ. Βενιζέλος, εδώ και πολλές ηµέρες εκ µέρους του
ΠΑΣΟΚ. Γίνεται µία επίθεση απέναντι στο λαϊκό κίνηµα, απέναντι
στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Φοβάστε. Νιώθετε την ανάσα του λαού, γιατί έχει πείρα πλέον
και σας αντιλαµβάνεται και αποτελεί πολιτικό θράσος απ’ αυτό
το Βήµα να καταγγέλλετε ποιους; Ένα λαό που τον στέλνετε στη
φτώχεια και τη δυστυχία και που αγωνίζεται, αλλά και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται
στην πρώτη γραµµή. Για να υπερασπίσει τι; Τη ζωή το ίδιου του
λαού.
Φοβάστε λοιπόν, γιατί ο λαός βγαίνει στο προσκήνιο και απόψε
αναδείχθηκε αυτό που έχουµε πει, το µεγάλο µαύρο µέτωπο που
έχετε συγκροτήσει, για να µπορέσετε να περάσετε διά πυρός και
σιδήρου αυτήν τη βάρβαρη πολιτική που στέλνει τους εργαζόµενους και τον ελληνικό λαό πολλά χρόνια πίσω.
Όµως είναι αποκαλυπτική η συζήτηση. Φανταζόµαστε ότι για
όσους την παρακολουθούν από τους εργαζόµενους, από τα
λαϊκά στρώµατα, από αυτούς που εσείς καλείτε να ζήσουν µε 400
και 300 ευρώ -και τους κατηγορείτε και σαν υπεύθυνους από
πάνω για την κατάντια της χώρας, δηλαδή των εργαζοµένων- ξεκαθαρίζουν τα πράγµατα, ξεκαθαρίζουν ποιος είναι µε ποιόν.
Ναι, εµείς δεν φοβόµαστε να το πούµε. Είµαστε µε αυτούς που
παράγουν τον κοινωνικό πλούτο και όχι τα παράσιτα που τον κλέβουν, που είναι κεφαλαιοκράτες, τους οποίους υπηρετείτε πιστά
και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Υπη-
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ρετείτε αυτούς που έχουν 600 δισεκατοµµύρια στην Ελβετία, 500
δισεκατοµµύρια στις offshore, που ζουν νύχτες χλιδής και πολυτέλειας δισεκατοµµυρίων, όταν η λαϊκή οικογένεια αγκοµαχά µε
την ψυχή στο στόµα να µπορεί να τα βγάλει πέρα, όταν κόβει το
γάλα, όταν σήµερα το 2012 µετράει τα τρόφιµα.
Ναι, µε αυτούς είµαστε εµείς, µε αυτούς που παράγουν τον
κοινωνικό πλούτο. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και µαζί
το κόµµα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού όλα αυτά τα χρόνια πήρατε µαζί όλες αυτές τις αποφάσεις. Εσείς κυβερνούσατε.
Και είναι θράσος, ντροπή -και πρέπει ο κόσµος να βγάλει τα συµπεράσµατα του- να κατηγορείτε εµάς ή και τον ίδιο το λαό.
Εσείς δεν είχατε την κυβερνητική εξουσία, εσείς δεν υπηρετείτε τον καπιταλισµό, αυτό το βάρβαρο σύστηµα όλα αυτά τα
χρόνια; Σε ποιόν λοιπόν τα πουλάτε αυτά, σε ποιους απευθύνεστε άραγε; Σε ηλίθιους; Εσείς δεν κυβερνάτε όλα αυτά τα χρόνια
και µας λέει ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος ότι φταίει η αριστερά
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ναι, εµείς φταίµε για ένα πράγµα και αναλαµβάνουµε την ευθύνη γι’ αυτό. Παρά τις αδυναµίες, τις καθυστερήσεις, τα λάθη
µας ποτέ δεν πάψαµε να υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα αυτών
που παράγουν τον πλούτο, αυτών που χτίζουν την Ελλάδα,
αυτών που χτίζουν τα µεγαθήρια, τις βιοµηχανίες, αυτούς που
παράγουν την τεχνολογία, αυτούς που οργώνουν το χωράφι
µέσα στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι για να ταΐσουν τον υπόλοιπο
πληθυσµό.
Ναι, για ό,τι κέρδισαν –που ήταν ελάχιστα µπροστά σ’ αυτά
που τους αξίζουν όλα αυτά τα χρόνια- εµείς αναλαµβάνουµε την
ευθύνη ότι παλέψαµε. Και αν µιλάτε για προνόµια και αν µιλάτε
εσείς για προνόµια για ορισµένες οµάδες, εσείς δεν τα φτιάξατε;
Για να τους εξαγοράσετε. Γι’ αυτό τους είχατε. Τους δίνατε κάτι
παραπάνω για να σας ακολουθούν πολιτικά. Και είχαν την αυταπάτη ότι αυτό θα κρατήσει αιώνια.
Εσείς, λοιπόν, είστε υπεύθυνοι. Εσείς κυβερνούσατε όλα αυτά
τα χρόνια και τώρα που οι µάσκες έπεσαν, τα κόµµατα που υπερασπίζεστε τον καπιταλισµό φτάσατε στη θέση να µη µπορείτε
να τάξετε τίποτα, να µη µπορείτε να πείτε στο λαό ότι έστω θα
γυρίσετε σ’ αυτά που είχατε πριν. Τώρα εφαρµόζετε τη βαρβαρότητα στο µεγαλείο της. Του τα παίρνετε όλα εν µία νυκτί! Του
τα παίρνετε τώρα, το 2012 µε την επιστήµη, την τεχνολογία να
είναι στα ύψη, την παραγωγικότητα της εργασίας και τον απίστευτο πλούτο που παράγεται.
Τι λέτε, λοιπόν, σ’ αυτό το λαό σήµερα εσείς, τα κόµµατα που
υπερασπίζεστε τον καπιταλισµό και µας κατηγορείτε ότι δεν καταγγέλλουµε; Του λέτε ότι θα ζήσει όπως το ’50, όπως το ’40 και
γιατί όχι και το ’30! Για ποιο λόγο άραγε; Αυτό είναι το ερώτηµα
στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Για ποιο
λόγο; Δεν δουλεύει; Δεν θέλει να δουλέψει; Δεν θέλει να παράγει; Δεν έχει δυνατότητες; Δεν έχει γνώση; Όλα τα έχει! Δεν έχει
πλούτο η Ελλάδα; Έχει τεράστιο πλούτο!
Γιατί, λοιπόν, να πρέπει να γυρίσει πίσω; Για το χρέος; Μα, τολµάτε να µιλάτε για το χρέος; Σε ποιον; Στον οικοδόµο που σπάει
τα κόκαλά του στην οικοδοµή; Σε ποιον; Σ’ αυτόν που οξυγονοκολλά στο τρίτο αµπάρι; Σε ποιον; Σ’ αυτόν που θαλασσοπνίγεται
µε δέκα και έντεκα µποφόρ σε όλους τους ωκεανούς; Σε ποιον;
Σ’ αυτόν που δουλεύει σε ένα κοµπιούτερ από το πρωί µέχρι το
βράδυ για να πάρει 600 ευρώ; Του λέτε ότι φταίει για το χρέος
και δεν φταίνε τα απίστευτα κέρδη που είχαν όλα αυτά τα χρόνια
οι ντόπιοι και ξένοι επιχειρηµατικοί όµιλοι; Όλα αυτά τα χρόνια
θησαύρισαν απίστευτα! Είκοσι επτά φορές ανέβηκαν τα κέρδη
µέσα σε µια δεκαπενταετία και µια φορά ο µισθός! Αυτούς, λοιπόν, κατηγορείτε για το χρέος χωρίς κυριολεκτικά ίχνος ντροπής;
Αυτούς, λοιπόν, υπερασπιζόµαστε εµείς. Και σ’ αυτούς λέµε
ότι ναι, µπορεί να αλλάξει η κοινωνία µε πρώτη προϋπόθεση να
πάρουν τον πλούτο που τους ανήκει στα χέρια τους, να διαχειριστούν αυτοί τον πλούτο που έχει η χώρα µας και που παράγουν
οι ίδιοι και να γκρεµίσουν αυτό το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να απαντήσετε σ’ αυτό το ερώτηµα και
καταφεύγετε στην επίθεση. Σε ποιον επιτίθεστε; Στο ενάµιση
εκατοµµύριο ανέργους; Τι του λέτε; Του λέτε ότι φταίει γι’ αυτό
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το χάλι αυτός που δεν έχει δουλειά έξι και επτά µήνες και που
δεν µπορεί να ζήσει τα παιδιά του; Σε ποιον µιλάτε; Στο χαλυβουργό που δουλεύει στη χαλυβουργία στους 1700 βαθµούς και
του λέει ο Μάνεσης να δουλέψει µε 450 ευρώ; Εσείς πάτε να
δουλέψετε µέσα µε 450 ευρώ και ας κάθεστε και ας µην κάνετε
τίποτα; Σ’ αυτούς µιλάτε;
Αλήθεια, ποιον απειλείτε µε χρεοκοπίες και µε όλα αυτά τα
οποία λέει ο κ. Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι; Ποιον απειλείτε;
Τους νεολαίους; Τους νέους ανθρώπους που είναι άνεργοι; Τους
νέους ανθρώπους που έχουν δύο πτυχία και δεν µπορούν να
δουλέψουν ούτε στα ταξί; Αυτό είναι το σύστηµά σας. Η βαρβαρότητα! Αυτούς απειλείτε; Ποιους; Τους αγρότες που ενώ έχουν
γη, έχουν δυνατότητα και τεχνογνωσία, τους καταδικάζετε στη
φτώχεια; Τους καταδικάζετε να βγαίνουν στο καφενείο και να µη
µπορούν να πιουν ένα τσίπουρο και ένα καφέ;
Αυτούς, λοιπόν, κατηγορείτε, γιατί θέλετε να υπηρετήσετε και
πάλι τα συµφέροντα όλων αυτών των καπιταλιστών, των επιχειρηµατιών και των µονοπωλίων που υπηρετείτε πιστά όλα αυτά
τα χρόνια.
Όµως, καταρρέει το όραµά σας πλέον. Καταρρέει πλέον αυτό
που λέγατε, δηλαδή ότι ο καπιταλισµός είναι αιώνιος και ότι µπορεί να διασφαλίσει το µέλλον των εργαζοµένων, ότι µπορεί σε
τελευταία ανάλυση να βελτιώνει το βιοτικό του επίπεδο. Τώρα το
χειροτερεύει. Και γι’ αυτό, λοιπόν, επιτίθεστε και µας λέτε -ο κ.
Σαµαράς- ότι εµείς διώξαµε τις επιχειρήσεις; Καλά, δεν υπάρχει
ίχνος λογικής; Το λέτε αυτό, όταν εσείς µε την πολιτική σας επιδοτείτε Έλληνες επιχειρηµατίες να πάνε στη Βουλγαρία και
αλλού, όπου υπάρχει φθηνή εργατική δύναµη, κάτι που αποδεικνύει αυτό που λένε οι κοµµουνιστές από τότε που υπάρχουν,
δηλαδή ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, αλλά πάει εκεί που έχει
το µεγαλύτερο κέρδος; Και λέτε σε µας ότι διώξαµε τις επιχειρήσεις;
Μας κατηγορείτε ότι θέλαµε να διώξουµε τους Κινέζους. Κανέναν δεν θέλουµε, γιατί το λιµάνι του Πειραιά είναι το πέµπτο
στον κόσµο. Γιατί µπορεί η χώρα το λιµάνι του Πειραιά, κάτω από
λαϊκή εξουσία, να το κάνει κέντρο του κόσµου. Και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη µπορεί να ζωντανέψει και να εργάζεται ο κόσµος προς όφελος, όχι των εφοπλιστών και των επιχειρηµατιών,
αλλά προς όφελος των ίδιων των εργαζοµένων.
Μας λέτε και από πάνω –ο κ. Σαµαράς, ο οποίος έφυγε- ότι
υπερασπιζόµαστε κοινωνίες που έχουν καταρρεύσει. Μάλλον
είχε καθρέφτη απέναντί του, γιατί το δικό σας σύστηµα καταρρέει.
Έχετε εξαπολύσει µία γιγαντιαία προπαγάνδα –όλοι µαζί- να
τροµοκρατήσετε τον κόσµο. Και µάλιστα σε αυτόν τον χώρο των
βρικολάκων –γιατί έτσι µπορεί να τον πει κανείς- βγαίνετε από το
πρωί µέχρι το βράδυ και µιλάτε για καταστροφή: «σου κόβω το
ένα χέρι, σκέψου όµως να σου έκοβα και το άλλο χέρι, άρα πρέπει να είσαι ευχαριστηµένος».
Σ’ αυτόν το χώρο των βρικολάκων –γι’ αυτό το λέµε έτσι- προστέθηκε και ο κ. Γιούνκερ. Δεν άκουσα καµµία δήλωση. Ο Σαµαράς δεν βγήκε ούτε λέξη να πει. Ο κ. Γιούνκερ υπαγορεύει τι
πρέπει να ψηφίσουν οι Έλληνες. Παρεµβαίνει αισχρά, προκλητικά, τροµοκρατεί τους Έλληνες εργαζόµενους και τους λέει ότι
αν δεν ψηφίσετε τα κόµµατα που θα σας τσεκουρώσουν, θα χρεοκοπήσετε. Παράλληλα γίνεται και µία προσπάθεια να αναβληθούν οι εκλογές µέχρι να στηθεί το µαγειρείο. Δεν ξέρω αν ο κ.
Σούλτζ ανακοίνωσε και την ηµεροµηνία των εκλογών. Είχατε συνάντηση µαζί του, αλλά δεν την παρακολούθησα.
Αφού λοιπόν δεν φοβάστε, θα σας πούµε το εξής: Πηγαίνετε
περιοδεία στους χώρους δουλειάς. Σηκωθείτε όλοι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΛΑΟΣ και πηγαίνετε να τα πείτε στους εργαζόµενους κατευθείαν και όχι µέσα από την ασφάλεια της τηλεόρασης και πίσω
από τα µικρόφωνα της Βουλής. Τότε να δούµε τι θα σας πουν.
Να τα εξηγήσετε εκεί που δένεται το ατσάλι. Να πάτε στις στρατιές των ανέργων, στον ΟΑΕΔ όπου συγκεντρώνονται κάθε µέρα
και εκεί να τα εξηγήσετε όλα αυτά. Και πηγαίνετε σε εκλογές
τώρα για να µιλήσει ο λαός, όπως µιλήσει.
Αντ’ αυτού προσπαθείτε να του βάλετε τροµοκρατικό δίληµµα
«µέσα ή έξω από το ευρώ». Και ξέρετε κάτι; Σκασίλα του µεγάλη
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αν θα παίρνει 200 ευρώ ή αν θα παίρνει 200.000 δραχµές. Το
θέµα είναι να µπορεί να ζήσει. Αν δεν µπορεί να ζήσει το «ή ευρώ
ή δραχµή» -ή δεν ξέρω πώς θα το πούµε- είναι άχρηστο. Γι’ αυτό
πλέον δεν περνάει αυτό το δίληµµα. Και όσο δεν περνάει στον
λαό, τόσο σηκώνετε τους τόνους για να τον εκφοβίσετε.
Εµείς, λοιπόν, λέµε να κάνει ο λαός το ίδιο: Να τροµοκρατήσει
αυτούς που τον τροµοκρατούν. Να σηκώσει το κεφάλι, να µην
σταµατήσει τον αγώνα του. Να ταχθεί αποφασιστικά µε το ΚΚΕ,
πέρα από διαφωνίες ή αντιρρήσεις που µπορεί να έχει -µπορεί
να µην καταλαβαίνει συνολικά το δρόµο το δικό µας- γιατί άλλος
δρόµος δεν υπάρχει.
Το δίληµµα δεν είναι «χρεοκοπία ή χρεοκοπία», γιατί αυτό το
θέµα θέτετε. Το δίληµµα είναι «ανατροπή ή κόλαση». Γιατί όταν
εσείς λέτε να βγούµε από την κρίση εννοείτε ο λαός να βγει πεθαµένος, σερνάµενος -γιατί έτσι θα είναι µε 300 ευρώ, µε ανεργία, µε όλα αυτά που του ετοιµάζετε- για να µπορέσει να
ανακάµψει το κεφάλαιο, να επενδύσει πάλι για να εξασφαλίσει
νέα κερδοφορία.
Ποια ανάκαµψη και ποια ανάπτυξη µας λέει ο κ. Σαµαράς όλην
την ώρα εδώ; Είναι τόσο αντιφατικό, τόσο προκλητικό που προσβάλλει και τη νοηµοσύνη των ανθρώπων. Τι λέει; «Εγώ από την
αρχή είπα όχι στο µνηµόνιο γιατί θα έφερνε την ύφεση. Είπα όχι
στην περικοπή των µισθών, όχι σε κείνο, όχι στο άλλο».
Σήµερα τελικά τι ψηφίζει η Νέα Δηµοκρατία και µε τα δύο
χέρια; Το τσεκούρωµα των συντάξεων και των µισθών. Και µάλιστα έρχεται θα έλεγα και µε µία ποιοτική διαφορά, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου –δεν τη χαρακτηρίζω καθόλου- και
µειώνει κατά 22% τους κατώτατους µισθούς και κατά 32% τους
µισθούς των νέων. Αυτό είναι το δώρο του συστήµατος στη νέα
γενιά: «θα πας 32% κάτω από το αίσχος». Γιατί αίσχος είναι σε
σχέση µε τις σύγχρονες ανάγκες ο κατώτατος µισθός στην
εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας.
Και τι λέτε ταυτόχρονα; Και σε ποιον τα λέτε; Λέτε ότι η νέα
γενιά γλυτώνει 10 χιλιάδες ευρώ που θα ήταν χρεωµένη χωρίς
το κούρεµα του χρέους και λέτε δυο φορές ψέµατα. Γιατί ενώ
λέτε ότι χαρίζετε 107 δισεκατοµµύρια ευρώ, φορτώνετε στη νέα
γενιά 130 δισεκατοµµύρια ευρώ που είναι η νέα δανειακή σύµβαση.
Ποιος θα πληρώσει άραγε τη νέα δανειακή σύµβαση; Ποιος;
Οι τραπεζίτες, οι κεφαλαιοκράτες, τα ξένα µονοπώλια; Οι πλούσιοι γενικά; Όχι. Γι’ αυτούς δεν έχετε πει κουβέντα, κιχ. Εδώ και
δυόµισι χρόνια δεν ακούσαµε έναν να λέει «επιτέλους, ας πληρώσουν αυτοί που έχουν».
Τι σχέση έχει µε το χρέος η µείωση 22% και 32% αντίστοιχα;
Είναι δώρο στους βιοµήχανους. Δεν έχει καµµία σχέση µε το
χρέος. Και όλη αυτή η θεωρία ότι θα αυξηθεί η απασχόληση,
είναι µια θεωρία που δεν την ακούει κανένας.
Τέλος, ο κ. Βενιζέλος µας λέει ότι έχουµε ένα στείρο λόγο. Μάλιστα µας λέει ότι η πολιτική µας πρόταση είναι αντιλαϊκή.
Έλεος! Με τέτοια πολιτική που εφαρµόζει η Κυβέρνηση και που
την υπερασπίζεται σα µονόδροµο λέει στο Κοµµουνιστικό Κόµµα
ότι η πρότασή του είναι αντιλαϊκή; Δεν έχει πρόταση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας; Είναι αδιάβαστος ο κ. Βενιζέλος, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας;
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει πρόταση επιστηµονικά
τεκµηριωµένη για τη χώρα µας, που είναι πλούσια χώρα σε
σχέση µε το µέγεθός της. Η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο, νικέλιο.
Τρεις χώρες στον κόσµο έχουµε νικέλιο: εµείς, η Κούβα και η Καληδονία. Έχουµε τον καλύτερο βωξίτη, µαγνήσιο, χρυσό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Πρώτοι είµαστε σε αποθέµατα λιγνίτη σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1/3 του υδάτινου δυναµικού έχουµε
χρησιµοποιήσει για την ενέργεια, ναι ή όχι; Είναι πλούσια χώρα,
λοιπόν.
Έχει παράδοση, τεράστιες δυνατότητες, ναυπηγεία, κλωστοϋφαντουργία, ναυτιλία. Είµαστε η πρώτη χώρα σε εµπορικό στόλο
στον κόσµο και κόβετε τις συντάξεις στο ΝΑΤ. Το καταλαβαίνετε
αυτό; Από εκατό χιλιάδες ναυτεργάτες τους πήγατε στις δέκα
χιλιάδες και µιλάτε και από πάνω ότι δεν έχουµε πρόταση; Να η
πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Έχει µια φύση παράδεισο που µπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της χώρας και που µπορεί να κάνει και εξαγωγές.
Την καταντήσατε να επιδοτείτε γη που δεν καλλιεργείται και οι
αγρότες να την έχουν εγκαταλείψει. Έχει πεπειραµένο εργατικό
δυναµικό. Έχει στρατηγική θέση στο χάρτη που της επιτρέπει να
εκµεταλλεύεται και τις µεγάλες αντιθέσεις των σύγχρονων ιµπεριαλιστικών χωρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Τι την εµποδίζει; Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής. Γι’ αυτό ήρθε η ώρα ο εργαζόµενος λαός, η συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσµού, οι παραγωγοί του πλούτου να βάλουν στόχο να πάρουν την εξουσία, να κοινωνικοποιήσουν τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, να
υπάρξουν παραγωγικοί συνεταιρισµοί στην αγροτική οικονοµία
και καθετοποίηση. Κεντρικός σχεδιασµός και γνήσια λαϊκή εξουσία.
Και αυτά µπορούν να γίνουν µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, αλήθεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση; Δικοί σας είναι όλοι. Σοσιαλδηµοκράτες και συντηρητικοί.
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κυνική δικτατορία του κεφαλαίου που αποδεικνύεται και µε τη δήλωση του κ. Γιούνγκερ.
Ποια δηµοκρατία; Δεν υπάρχει. Είναι κυνική, ωµή, στυγνή δικτατορία του κεφαλαίου. Έξω, λοιπόν, απ’ αυτήν µε µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Και αν απορείτε ή αυτά σας φαντάζουν λίγο µακρινά, να ξέρετε ότι χτυπάει την πόρτα. Και την πόρτα θα τη χτυπήσει ο
λαός. Και θα την ανοίξει είτε έτσι είτε αλλιώς, πάρα πολύ γρήγορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παφίλη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Έχετε δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν νοµίζω ότι
χρειάζεται να σχολιάσω πολλά απ’ αυτά που ειπώθηκαν στην Αίθουσα.
Θα µου επιτρέψετε όµως, να πω ιδιαίτερα προς την πλευρά
της Νέας Δηµοκρατίας ότι δεν είναι καλό να έχουµε τόσο ασθενή
µνήµη. Πρέπει να θυµηθούµε τι Ελλάδα παρέδωσαν το 2009: µια
Ελλάδα µε κατεστραµµένη οικονοµία, µια Ελλάδα µε 35 δισεκατοµµύρια έλλειµµα, µια Ελλάδα µε κατεστραµµένη παραγωγή,
µια Ελλάδα αιχµάλωτη µιας φούσκας δανεισµού. Επιτέλους, λίγη
ευθύνη δεν βλάπτει. Επιτέλους, το να θυµόµαστε µόλις δυόµισι
χρόνια πίσω είναι ωφέλιµο.
Και αν µη τι άλλο, τώρα που ψηφίζουν, τώρα που ίσως δέχθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι στη χώρα, ας
σκεφτούν µε περίσκεψη και ευθύνη ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει
πολύ νωρίτερα. Και ίσως αν είχε γίνει πολύ νωρίτερα τα πράγµατα, λόγω της πολύ µεγαλύτερης πλειοψηφίας που θα υπήρχε,
να ήταν καλύτερα.
Υπάρχει, όµως, µια πραγµατικότητα για να έρθουµε στο σήµερα. Η σύµβαση, η οποία συµφωνήθηκε -και ελπίζω µέχρι τέλος
να πάνε όλα καλά- είναι η τελευταία ευκαιρία για να µείνει η χώρα
ζωντανή. Εάν κάποιος πει ότι µ’ αυτήν τη σύµβαση σώζουµε οριστικά την Ελλάδα, δεν θα το έλεγα. Θα πω, όµως, ότι µπορούµε
να αισιοδοξούµε, µπορούµε να ελπίζουµε, έχουµε πάλι την κατάσταση στα χέρια µας.
Με τη σηµερινή ψηφοφορία κλείνει ένας αρνητικός κύκλος, ο
κύκλος των νέων περικοπών, περικοπών ιδιαίτερα επώδυνων για
τα λαϊκά στρώµατα. Θα είναι αυτές οι τελευταίες περικοπές;
Έτσι ελπίζουµε, έτσι θέλουµε. Για να το εξασφαλίσουµε, όµως,
αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα πράγ-
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µατα. Θα πρέπει να σταµατήσει αυτή η λογική του ότι εκτελούµε
τα «εύκολα», που συνήθως είναι περικοπές σε µισθούς και συντάξεις και αφήνουµε για µετά τα δύσκολα, που είναι οι αναγκαίες
διαρθρωτικές αλλαγές που θα αλλάξουν τη χώρα, που θα δώσουν δυνατότητες, που θα οδηγήσουν σε ανάκαµψη, που θα δηµιουργήσουν αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Τώρα, είναι η ώρα της αλήθειας. Τώρα είναι η ώρα των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων και πρέπει, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να αλλάξουµε και εµείς και η χώρα, γιατί µόνο έτσι θα
µπορέσουµε να κερδίσουµε ξανά την εθνική µας κυριαρχία και
να ζήσουµε µε αξιοπρέπεια και προοπτική. Αυτό σηµαίνει ότι και
εµείς πρέπει να ξεπεράσουµε τις νοοτροπίες µας, τον εαυτό µας
χωρίς δισταγµούς, χωρίς συµβιβασµούς, χωρίς καθυστερήσεις.
Όχι µόνο -ξαναλέω- στα εύκολα, ναι στα δύσκολα, ναι στις αλλαγές στο φορολογικό, ναι στις διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος, ναι στις αλλαγές που θα τονώσουν την επιχειρηµατικότητα,
αλλά και θα ρίξουν τις τιµές και θα µπορούν καλύτερα να προστατεύσουν τα λαϊκά στρώµατα. Αυτό χρειαζόµαστε σήµερα και
αυτό είναι το νέο µείγµα της πολιτικής, που πρέπει να ακολουθήσουµε.
Την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι περικοπές θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες, να βρούµε τα χρήµατα για να
κάνουµε παρεµβάσεις που αφορούν το φτωχό και αδύνατο που
σήµερα υποφέρει. Για παράδειγµα, έγινε εξαγγελία από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την ελάφρυνση των στεγαστικών δανείων προς τους δηµοσίους υπαλλήλους. Αυτό πρέπει να δούµε
πως θα γίνει και στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό θα πρέπει να δούµε
πως θα γίνει για όλο τον κόσµο που έχει ανάγκη, που υφίσταται
περικοπές.
Από την άλλη πλευρά µέσα στο ίδιο το µνηµόνιο υπάρχουν
πάρα πολύ µεγάλα ζητήµατα -τα οποία βέβαια είναι δύσκολο να
εφαρµοστούν, αλλά πρέπει τώρα να γίνουν- που αλλάζουν το
είδος της κατανοµής των θυσιών, ώστε να συµµετάσχουν και
όλες οι τάξεις και οι οµάδες αυτές, όχι µόνο οι µισθωτοί και συνταξιούχοι.
Υπάρχει, για παράδειγµα, µια ανάγκη για µεγάλη αλλαγή στο
φορολογικό, την οποία πρέπει να την αποφασίσουµε. Δεν είναι
δυνατόν κανείς να αντιδρά στο να γίνει ένα σώµα, το οποίο θα
πολλαπλασιάσει τους ελέγχους, θα επιβάλει την είσπραξη των
ληξιπροθέσµων, θα µπορέσει ουσιαστικά να πατάξει τη φοροδιαφυγή.
Δεν είναι δυνατόν να σιωπούµε και να µην παίρνουµε όλα τα
αναγκαία µέτρα σε µεγάλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη
συµπίεση των τιµών. Διότι, σήµερα γίνεται η συµπίεση των µισθών, αλλά δεν έχει γίνει η συµπίεση των τιµών στο βαθµό που
πρέπει γιατί ορισµένες πολυεθνικές εξακολουθούν να κάνουν ενδοοµιλικές συναλλαγές και να πουλάνε ακριβότερα στην Ελλάδα
από ό,τι σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Επίσης, θα πρέπει να δούµε ακόµα περισσότερο και το θέµα
της ανάπτυξης. Τώρα η Ελλάδα πατάει πιο σταθερά στα πόδια
της. Τώρα ο άλλος µπορεί να σκεφτεί να επενδύσει τα χρήµατά
του, να φέρει τα χρήµατά του σε αυτήν τη χώρα. Αυτό πρέπει να
το εκµεταλλευτούµε, µη αφήνοντας πόρους να κάθονται, µη
αφήνοντας ένα δηµόσιο που δεν λειτουργεί, ξεπερνώντας τις
όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν σε µεγάλα ζητήµατα που θα
σηµατοδοτήσουν ένα επενδυτικό κλίµα, όπως είναι για παράδειγµα το Ελληνικό ή µια σειρά άλλα.
Βέβαια, είναι ώρα σ’ αυτήν την υπερπροσπάθεια που πρέπει
να γίνει, όπου θα µετρήσουµε δυνάµεις και όπου µετράει ο καθένας την ευθύνη του απέναντι στη χώρα, να σταµατήσουν οι
κάθε είδους λαϊκισµοί, οι εύκολες λύσεις. Είναι εύκολο να φωνάζουµε. Είναι δύσκολο να πράττουµε. Είναι, για παράδειγµα, εύκολο να λέµε: «Εµείς θα τα κάνουµε όλα καλά. Εµείς δεν θα
πειράξουµε τίποτα. Εµείς θα ικανοποιήσουµε τον οποιονδήποτε
έχει προβλήµατα». Ωραίο να το λες. Πραγµατικά, χρήσιµο και
ωραίο να το λες, αλλά πως θα το κάνεις; Αυτό δεν µπορεί να συνεχίζεται έτσι.
Από την άλλη πλευρά είναι ωραίο να λες ότι µείς θα µαταιώσουµε ο,τιδήποτε αρνητικό υπάρχει και να θες να αντισταθείς
σε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει. Και αν µπορείς να µαταιώσεις τα πράγµατι αρνητικά, θα έλεγα κοµµάτια να γίνει. Αλλά
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να µαταιώνεις, για παράδειγµα, αλλαγές που έχουν να κάνουν
µε τη σύλληψη της φοροδιαφυγής ή µε τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος είναι αρνητικό, γιατί δεν
είναι µαταίωση κάποιας δυσµενούς, αλλά κάποιας απαραίτητης
αλλαγής: είναι µαταίωση µιας απαραίτητης διαρθρωτικής αλλαγής που µπορεί να βοηθήσει τη χώρα να προχωρήσει µπροστά.
Όπως δεν είναι δυνατόν να λέµε κάποιοι ότι είµαστε µε την Ευρώπη, αλλά µε καµµία ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι είµαστε και µε τα καλά και µε το να µειώσουµε το χρέος και να
πάρουµε το δάνειο, αλλά χωρίς να αναλάβουµε καµµία ευθύνη
σε αυτό.
Για παράδειγµα, θα έλεγα ότι η θέση του ΚΚΕ έχει µια συνέπεια. Λέει «εµείς δεν θέλουµε το δάνειο, θέλουµε να είµαστε και
έξω από την Ευρώπη, δεν µας ενδιαφέρει, έχουµε ένα άλλο σύστηµα στο µυαλό µας».
Υπάρχουν, όµως, άλλοι σε αυτήν την Αίθουσα που λένε ότι
είναι υπέρ της Ευρώπης, λένε ότι είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, λένε ότι είναι υπέρ της µείωσης του χρέους, αλλά αρνούνται –και αρνούνται πεισµατικά- την οποιαδήποτε ευθύνη συνεπάγεται αυτή η τεράστια επιλογή. Δηλαδή, τι περιµένετε; Να
µας τα χαρίσουν οι άλλοι για δώρο;
Είναι σαφές ότι αυτή η προσπάθεια, όταν αναγκάζεται η χώρα
να προσφύγει σε αυτό το δανεισµό, έχει και τις δικιές της οδύνες. Κάποια στιγµή θα πρέπει να τις ξεπεράσουµε αναλαµβάνοντας τις ευθύνες µας και σπρώχνοντας όλοι µαζί όσο πιο γρήγορα
και καθοριστικά γίνεται για να φέρουµε σε πέρας τις αλλαγές και
να µπορέσουµε να κοιτάξουµε µε αισιοδοξία µπροστά.
Ακούστε: Όσο µας αφορά, εµείς στο ΠΑΣΟΚ βάλαµε πλάτη
αυτά τα δυόµισι χρόνια. Και αυτό το πληρώνουµε. Το ξέρουµε
ότι το πληρώνουµε. Έχουµε σωρεύσει ένα τεράστιο πολιτικό και
προσωπικό κόστος. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, γιατί πολλές
κοινωνικές τάξεις και στρώµατα αντικειµενικά έχουν δυσαρεστηθεί µε τα µέτρα που πήραµε και τις πολιτικές που ακολουθήσαµε.
Ερωτώ, όµως: Αν δεν βάζαµε εµείς πλάτη, θα είχαµε σήµερα
το PSI και τη διαγραφή του χρέους των εκατόν περίπου δισεκατοµµυρίων; Ερωτώ, όµως: Αν δεν βάζαµε εµείς πλάτη θα είχαµε
σήµερα τη νέα δανειακή σύµβαση για την οποία δήλωσε ότι καµαρώνει πριν από λίγο ο κ. Σαµαράς; Ερωτώ, όµως: Αν δεν βάζαµε εµείς πλάτη και αν δεν υφιστάµεθα αυτές τις θυσίες για τις
οποίες δεν φέραµε την αποκλειστική ευθύνη, θα είχαµε φτάσει
στο σηµείο τώρα η χώρα να µπορεί έστω µε αισιοδοξία, έστω µε
ελπίδα να αντιµετωπίζει το µέλλον της; Αν είναι δυνατόν! Κάποιοι
έβαλαν πλάτη σε όλα αυτά και κάποιοι ανθίστανται στις συνέπειες. Αυτό, όµως, δεν µας ενοχλεί.
Μπορεί κάποιοι να µας λοιδορούν και να µας προπηλακίζουν
και να µας υβρίζουν, αλλά εµείς ξέρουµε µέσα µας την αλήθεια
και γι’ αυτό δεν φοβόµαστε το λαό. Δεν πρόκειται ποτέ ως πολιτική δύναµη το ΠΑΣΟΚ να φοβηθεί το λαό, γιατί τον σεβόµαστε
και γιατί ξέρουµε ότι µε αυτόν το δρόµο, µε αυτήν την πορεία και
µε τις διορθώσεις και µε συµπληρωµατικές κινήσεις που µπορεί
να γίνουν, εµείς µπορούµε να γυρίσουµε τη χώρα στο δρόµο της
προόδου και της ανόρθωσης. Μπορούµε να το πετύχουµε αυτό.
Σαφώς και χρειάζονται καινούργια πράγµατα. Σαφώς χρειάζονται καινούργιες πολιτικές σε µια σειρά από θέµατα που έχουν να
κάνουν µε τους πιο αδύνατους. Κυρίως, όµως, χρειάζεται να ξαναδούµε το θέµα της κατανοµής των θυσιών.
Ο κ. Σαµαράς µιλάει για εκλογές. Επαίρεται ότι µπορεί να κατακτήσει την αυτοδυναµία. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Εµείς θα
πάµε στις εκλογές και θα πούµε την άποψή µας. Θα παλέψουµε
την πρότασή µας. Θα παλέψουµε τις απόψεις µας. Αυτό να το
καταλάβετε καλά όλοι. Θα είναι εκλογές άλλου τύπου, όπου θα
υπάρχει αλήθεια, όπου θα υπάρχουν καθαρές κουβέντες, όπου
θα κουβεντιάσουµε όλοι χωρίς καµµία πελατειακή σχέση και
εξάρτηση προς τους πολίτες για το µέλλον αυτής της χώρας.
Και ο καθένας από εµάς θα αναλάβει και τις δικιές του ευθύνες.
Θα είναι οι πιο κρίσιµες εκλογές που έχουν γίνει εδώ και πολλές
δεκαετίες, γιατί θα κριθεί το µέλλον της χώρας. Εµείς θα πάµε
στις εκλογές καθαρά µε αυτοκριτική διάθεση, µε αποδοχή κριτικής, αλλά και να εξηγήσουµε στους πολίτες τι σηµαίνει αυτό το
βάρος που πήραµε, πού θα ήµασταν αν δεν το είχαµε κάνει, τι
προοπτικές ανοίγονται τώρα, πώς προσεγγίζουµε αυτές τις προ-
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οπτικές, πώς είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε τις διαρθρωτικές αλλαγές για να τα βγάλουµε πέρα και πόσο είµαστε αποφασισµένοι µε σταθερότητα, µε επώδυνο δρόµο ανηφορικό, αλλά
σταθερό, να οδηγήσουµε την Ελλάδα στο δρόµο της ανάπτυξης
και της προοπτικής και της αξιοπρέπειας για τον ελληνικό λαό.
Και εκεί επιτρέψτε µου να πω, µην είναι ποτέ κανείς σίγουρος ότι
θα έχει τη λαϊκή αποδοχή, όπως νοµίζει ότι βλέπει τώρα σε κάποιες δηµοσκοπήσεις.
Ολοκληρώνουµε αυτήν την πορεία. Μπαίνουµε από αύριο στο
δρόµο της εφαρµογής του PSI και των διαρθρωτικών αλλαγών.
Και να είστε βέβαιοι ότι πολύ σύντοµα θα έχουµε τη δυνατότητα
να µιλάµε µε τελείως διαφορετικά δεδοµένα και σε διαφορετικό
τοπίο, γι’ αυτό και ψηφίζουµε το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε κύριε Χρήστο Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
συνάδελφος κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τι πάθατε όλοι απόψε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω είστε πολύ θορυβώδης.
Δεν ξεκίνησα, είπα «ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης».
Μπορεί να πω καλά λόγια. Εσείς αγανακτείτε εκ των προτέρων.
Ξέρετε τον σκύλο του Παβλόφ; Σας παρακαλώ, λοιπόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Περιµένω, περιµένω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω, ο Αρχηγός σας δεν έρχεται
συχνά, δεν επισκέπτεται συχνά τη Βουλή και το ξέρω από δική
µου εµπειρία, διότι, δυστυχώς, είµαι υποχρεωµένος να ζω σ’
αυτήν την Αίθουσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ούτε ο δικός σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν τον είδα, ξαφνιάστηκα.
Λέω, θα µιλήσει σήµερα ο κ. Σαµαράς; Μήπως ξέχασα τι έχει το
νοµοσχέδιο; Το νοµοσχέδιο αυτό τι κάνει; Κόβει συντάξεις, κόβει
επικουρικές, διαλύει την έρευνα, διαλύει την ΕΛΣΤΑΤ και την αναθέτει στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και δίνει 50 δισεκατοµµύρια στις τράπεζες, στους τραπεζίτες για να είµαι ακριβής.
Λέω, αυτά ήρθε να πει ο κ. Σαµαράς εδώ και να τα υπερασπίσει; Αδύνατον. Μετά κατάλαβα –βεβαίως, κάτι είχα υποψιαστείότι ο κ. Σαµαράς ήρθε εδώ, για να εκφωνήσει ένα αντιαριστερό
παραλήρηµα. Ένα αντιαριστερό παραλήρηµα, δείγµα του πανικού, της αγωνίας και των αδιεξόδων του.
Θα έλεγα στον κ. Σαµαρά να µη συνεχίσει αυτόν το δρόµο,
διότι αν τον συνεχίσει θα µας πάει σε προηγούµενες δεκαετίες,
και θα αναβιώσει κλίµα άλλων δεκαετιών, το οποίο φυσικά δεν
θα το πληρώσει η Αριστερά, θα το πληρώσει για άλλη µια φορά
ο τόπος, πολύ φοβάµαι ο τόπος.
Βέβαια, τον κατανοώ τον κ. Σαµαρά. Προσπαθεί κάπου να πιαστεί. Βλέπει ότι η λαϊκή βάση της παράταξής του διασκορπίζεται
και διαρρέει. Βλέπει ένα µεγάλο τµήµα της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας να µη δικαιολογεί τις ανάποδες στροφές, τις οποίες επιχειρεί και να καταψηφίζει το δεύτερο µνηµόνιο. Βλέπει ότι η επαναδιαπραγµάτευση, την οποία µας έλεγε, κατέληξε πού; Στο να
µας πάει σε ένα καινούργιο και πολύ χειρότερο µνηµόνιο, έτσι
ώστε να λέµε στον κ. Σαµαρά να µην ξαναδιαπραγµατευτεί -τον
παρακαλούµε πάρα πολύ- το οτιδήποτε.
Κατανοώ όλα αυτά τα πράγµατα, αλλά η απάντηση σε όλα
αυτά δεν είναι το αντιαριστερό µέτωπο. Το καταφύγιο αυτό έχει
δοκιµαστεί σε άλλες εποχές και έχει ζηµιώσει πάρα πολύ τον
τόπο. Αρκετά ζηµιώνει µε την πολιτική της η Νέα Δηµοκρατία τη
χώρα και τον ελληνικό λαό. Μην προσθέτει και άλλα πράγµατα
άκρως επικίνδυνα. Αποφράδα ηµέρα η σηµερινή και ανοίγει αντιαριστερό µέτωπο ο κ. Σαµαράς µαζί µε τον κ. Βενιζέλο, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, µαζί µε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για
τον απλούστατο λόγο ότι αυτήν την ηµέρα και οι δύο µαζί έκαναν
ένα τροµακτικό πραξικόπηµα. Ένα πρωτοφανές για τη Μεταπολίτευση πραξικόπηµα. Τι εννοώ; Αυτήν την ώρα που βλέπετε
αυτήν την αντιαριστερή ψύχωση και από τους δύο συνεταίρους,
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τι έγινε;
Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, βλέπω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µειώνεται 22% -άκουσον, άκουσον- ο κατώτατος µισθός. Δηλαδή από 750 ευρώ -µέγα το ποσό, τεράστιοθα καταλήξει να είναι κάτι παραπάνω από 600 ευρώ και καθαρό
κάτι λιγότερο από 600 ευρώ.
Στην πράξη, έχετε ήδη καταφέρει τους µισθούς των 400 ευρώ
και των 300 ευρώ. Για τους νέους η µείωση του κατώτατου θα
είναι ακόµη µεγαλύτερη. Θα είναι το 1/3, 32%.
Είσαι νέος; Θα δουλεύεις δωρεάν και συνήθως χωρίς ασφάλιση. Μέχρι πότε; Μέχρι να ωριµάσεις. Αυτό είναι το µέλλον που
επιφυλάσσετε για τη νεολαία σήµερα.
Και τι άλλο λέτε εδώ; Η άµεση προσαρµογή –η πράξη Υπουργικού Συµβουλίου τα λέει αυτά- στα νέα µειωµένα κατώτατα όρια
µισθών και ηµεροµισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούµενες
παραγράφους δεν προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. Τέρµα οι συλλογικές συµβάσεις. Γι’ αυτό µίλησα για πραξικόπηµα. Στην ουσία τέρµα και ο συνδικαλισµός. Διότι τι νόηµα
έχει ο συνδικαλισµός από εδώ και µπρος, όταν θα έρχεστε µε
πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου, χωρίς να περνάνε καν από
τη Βουλή, να διαλύετε και να κατακρεουργείτε τους µισθούς; Τι
νόηµα έχει ο συνδικαλισµός; Και όχι µόνο αυτό.
Για να καταλάβετε τι κάνετε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και
κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το άρθρο 3 της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου λέει, ότι από 14-2-2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά µε κοινή συµφωνία των µερών. Δηλαδή, τέρµα
και η διαιτησία. Αν υπάρχει αδιέξοδο στις διαπραγµατεύσεις, η
διαιτησία θα είναι ένα καταφύγιο. Τώρα αν δεν συµφωνεί η εργοδοσία, δεν πάµε στη διαιτησία. Τι γίνεται; Θα σας πω τι γίνεται.
Άρθρο 4. Από 14-2-2012 και µέχρι το ποσοστό της ανεργίας να
διαµορφωθεί κάτω του 10%, δηλαδή ποτέ µε την πολιτική σας,
γιατί η πολιτική ύφεσης αυξάνει την ανεργία και δεν την µειώνει
κάτω από το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόµων κανονιστικών πράξεων, συλλογικών συµβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις µισθών ή ηµεροµισθίων,
περιλαµβανοµένου και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριµάνσεων
µε µόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριµένου χρόνου εργασίας όπως ενδεικτικά το επίδοµα πολυετίας, το επίδοµα χρόνου
εργασίας, το επίδοµα τριετίας και το επίδοµα πενταετίας. Ιδού
τα έργα σας.
Πού πάει η Ελλάδα; Η Ελλάδα της εργασίας πάει σε χειρότερες
µέρες από αυτές που περνάει η Βουλγαρία. Εκεί πάει η Ελλάδα.
Μέγα το κατόρθωµα. Αυτή είναι η διέξοδος που επιφυλάσσετε
από τη σηµερινή κρίση; Μπορεί να υπάρξει ποτέ διέξοδος από τη
σηµερινή κρίση όταν βυθίζετε τη χώρα σε απέραντη ύφεση;
Μας λέτε ότι γλιτώσατε τη χώρα από την πτώχευση. Χθες δεν
ακούσατε τι είπε η «STANDART AND POOR’S»; Επιλεκτική πτώχευση η χώρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εσείς το ακούσατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είπε η «STANDART AND
POOR’S». Όχι εµείς. «Επιλεκτική πτώχευση». Ο ελληνικός λαός
ήδη έχει πτωχεύσει και κλιµακώνεται η πτώχευσή του. Και σε
λίγο µε την πολιτική σας θα οδηγήσετε και σε ανεξέλεγκτη πτώχευση. Εποµένως, χρησιµοποιείτε το µπαµπούλα της πτώχευσης
µόνο και µόνο για να δικαιολογήσετε την εξαθλίωση, τη φτώχεια
και τελικά την ανεξέλεγκτη πτώχευση της χώρας. Και βεβαίως
χρησιµοποιείται και το µπαµπούλα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Σας το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω άλλη µια φορά.
Γιατί µπήκαµε στην Ευρωζώνη, αυτοί που µας έβαλαν, όταν µας
έβαλαν και όπως µας έβαλαν; Γιατί µπήκαµε; Για να εκφοβίζετε
τον ελληνικό λαό και οι δυο σας ότι αν δεν κάνετε αυτά τα οποία
επιχειρούµε, δηλαδή να διαλύσουµε την κοινωνία, τότε κινδυνεύουµε να φύγουµε από την Ευρωζώνη, δηλαδή το ευρώ; Μπήκαµε για να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό ή για να βελτιώσετε τη
ζωή του; Εδώ θέλουµε µια απάντηση γιατί στο τέλος, στο όνοµα
αυτού του εκβιασµού, δεν θα µείνει τίποτα όρθιο σ’ αυτήν τη
χώρα. Και η Ελλάδα µεν θα είναι στην Ευρωζώνη, αλλά από
κάτω θα υπάρχει έρηµο τοπίο, µια ρηµαγµένη χώρα, ερείπια.
Αυτή είναι η πολιτική σας και αυτά είναι τα έργα σας.
Κύριες και επικουρικές συντάξεις κατακρεουργούνται µε το
νοµοσχέδιο κυριολεκτικά. Δεν µας λέτε αν περιορίζετε τις συν-
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τάξεις. Είναι η τέταρτη µείωση των συντάξεων και δεν ξέρω
πόσες θα ακολουθήσουν. Πού θα πάτε τις συντάξεις;
Τις επικουρικές συντάξεις των 250 ευρώ τις κατακρεουργείτε.
Είναι δυνατόν; Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς θα προγραµµατίσουν τη ζωή τους; Ποια προοπτική θα έχουν; Ποιο µέλλον; Κανένα απολύτως µέλλον!
Πάτε µε τροπολογία να ανακεφαλαιοποιήσετε τις τράπεζες.
Τα ασφαλιστικά ταµεία τα ληστεύετε κυριολεκτικά, παίρνετε τα
αποθεµατικά τους, τα κουρεύετε 50% και λέτε ότι θα τους δώσετε ακίνητη περιουσία προς αντικατάσταση. Έλεος! Δεν το πιστεύει κανείς και ξέρει ότι αυτό το επιχείρηµα είναι διάτρητο, ένα
άλλοθι. Τις τράπεζες, όµως, σπεύδετε να τις ανακεφαλαιοποιήσετε µε 50 δισεκατοµµύρια.
Ξέρετε πόσο είναι 50 δισεκατοµµύρια; Περίπου το 1/4 του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά δανεικά βρίσκονται για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά ακόµη µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Τι κάνετε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Αντί να πάρετε τις
τράπεζες για έναν άλλο έλεγχο και να ασκήσετε µία διαφορετική
πολιτική -που δεν µπορείτε να την ασκήσετε φυσικά, αλλά έτσι
έπρεπε να γίνει- δίνετε τα 50 δισεκατοµµύρια και τον έλεγχο των
τραπεζών τον κρατούν οι τραπεζίτες. Και για τα µάτια του κόσµου λέτε για κάποιες αποφάσεις, αλλαγές καταστατικού, θα
µπορεί να παίζει ρόλο το δηµόσιο. Με 50 δισεκατοµµύρια θα παίζει κάποιο ρόλο σε κάποιες αποφάσεις και τον έλεγχο θα τον
έχουν πάλι οι τραπεζίτες.
Οι αναξιοπαθούσες τράπεζες, όταν έβγαζαν κέρδη, τα κέρδη
ήταν δικά τους και των µετόχων τους. Τώρα που υπάρχουν προβλήµατα, κανείς δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Στην τσέπη θα το
βάλει ο φορολογούµενος που του κλέβουµε την σύνταξη, που
του κλέβουµε το µισθό, που του κλέβουµε τον κατώτατο µισθό
και τον πάµε στα 200 και στα 300 ευρώ. Αυτός θα πληρώσει τη
νύφη.
Δεν µου λέτε, αυτή η πολιτική απλώς και µόνο είναι άδικη;
Αυτή η πολιτική δεν είναι σκανδαλώδης; Αυτή η πολιτική δεν επισύρει τεράστιες ιστορικές πολιτικές ευθύνες και όχι µόνο;
Όσον αφορά στην ΕΛΣΤΑT τι κάνετε µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία; Εκχωρείτε τα πάντα στον Πρόεδρο. Ένα πρόσωπο θα καθορίζει τα πάντα. Με ευθύνη του θα δίδονται οι
στατιστικές. Δεν υπάρχει συλλογικό όργανο. Τι σας εµποδίζει ένα
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα παίζει ρόλο στην Ελληνική
Στατιστική Υπηρεσία και θα υπάρχει µία συλλογικότερη επεξεργασία; Γιατί αυτό το συγκεντρωτικό µονοπρόσωπο; Και όταν το
κεντρικό πρόσωπο είναι ποιος; Ένα στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Δηλαδή, παραδίδετε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Το θέµα είναι ότι επικαλείστε γι’ αυτό ότι σας το επιβάλλουν
οι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µεγάλο λάθος. Από
πουθενά δεν προκύπτει, από κανέναν κανονισµό, τουλάχιστον γι’
αυτό το θέµα, ότι πρέπει ο Πρόεδρος να είναι δικτάτορας στην
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Από πουθενά δεν προκύπτει µία
τέτοια διάταξη.
Γιατί, εποµένως, επιχειρείτε αυτού του είδους τη µεθόδευση
µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία; Γιατί βάζετε τον Πρωθυπουργό να υπογράψει τα στατιστικά στοιχεία; Που ακούστηκε
αυτό; Θα το κάνει κανένας άλλος Aρχηγός κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης; Θα υπογράψει την εγκυρότητα των στατιστικών στοιχείων; Τι θέλετε να αποφύγετε µε
αυτού του είδους την υπογραφή; Και πού ξέρει ο κ. Παπαδήµος
εάν είναι έγκαιρα τα στοιχεία ή όχι; Πώς θα τα υπογράψει; Αυτό
εγείρει πάρα πολλά ερωτηµατικά γιατί θέλετε να το κάνετε.
Τα ερευνητικά κέντρα γιατί τα µεταχειρίζεστε µ’ αυτόν τον
τρόπο; Έχουµε µία κατάσταση πάρα πολύ δυσχερή για τη χώρα.
Ένας από τους λόγους είναι το γεγονός ότι η χώρα υστερεί όσον
αφορά την παραγωγική της ανάπτυξη, την αυτόνοµη ανάπτυξη.
Ερχόσαστε και τα ερευνητικά κέντρα σχεδόν µε µία µονοκονδυλιά να τα διαλύσετε χωρίς διάλογο, χωρίς συζήτηση –γιατί αυτό
κάνετε- και να τα κόψετε και να περικόψετε δραστικά την επιχορήγησή τους; Δηλαδή, στην ουσία βάζετε ταφόπετρα στην
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έρευνα στην Ελλάδα. Αλλά χωρίς έρευνα καµµία χώρα δεν µπορεί να ανοίξει θετικούς δρόµους οποιοδήποτε σύστηµα και εάν
επιλέξει.
Αυτές όµως είναι οι δικές σας πράξεις, οι δικές σας λογικές.
Αυτήν την ώρα ο τόπος χρειάζεται µια εντελώς διαφορετική πολιτική. Υπάρχει διαφορετική επιλογή για τη χώρα. Υπάρχει διαφορετική προοπτική. Η χώρα αυτή δεν µπορεί να συνεχίσει αυτόν
τον δρόµο, ο λαός να φτωχαίνει για να πληρώνονται οι πιστωτές.
Το χρέος αυτό που είναι ένα άδικο χρέος, µε δική σας ευθύνη
συσσωρευµένο, δεν είναι βιώσιµο. Δεν είναι δυνατόν να αποπληρωθεί χωρίς να εξοντωθεί ο ελληνικός λαός.
Η χώρα θέλει δύο ανάσες. Μια ανάσα µπορεί να προκύψει από
τη διαγραφή του χρέους ή τουλάχιστον από την διαγραφή του
µεγαλύτερου µέρους του χρέους, και είναι άκρως ρεαλιστικό αίτηµα και άκρως ρεαλιστική κατεύθυνση και προοπτική. Από την
άλλη η χώρα θέλει τις ζώνες προστασίας ώστε να µπορέσει να
αναπτύξει διαφορετικές πολιτικές. Δεν λέω ότι και τα δυο αυτά
µέτρα είναι ικανά να ανοίξουν θετικούς δρόµους, αλλά χωρίς
αυτά δεν µπορεί να γίνει µια προσπάθεια αναγέννησης, αναστύλωσης και αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν αλλά χρειάζονται µεγάλες πολιτικές ανατροπές για να µπορέσουν να ανοίξουν τέτοιοι καινούργιοι, προοδευτικοί και σοσιαλιστικοί δρόµοι για τη χώρα. Θα
ανοίξουν όµως και πολύ γρήγορα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι ελεύθεροι σκοπευτές της ορθόδοξης και της αναθεωρητικής Αριστεράς απόψε, για άλλη µια φορά, έθεσαν το δίληµµα
«ανατροπή ή κόλαση». Και ερωτώ: Η ανατροπή όπως εσείς την
εννοείτε, είναι ο παράδεισος;
Έθεσα το ερώτηµα και στην πρωτολογία µου, αλλά απάντηση
δεν πήρα, και ούτε θα πάρω ποτέ. Πώς θα αποκαταστήσετε τους
µισθούς, πώς θα αποκαταστήσετε τις συντάξεις, πώς θα βρείτε
δουλειά στους νέους; Παρακαλώ δώστε µία τεκµηριωµένη απάντηση. Τέρµα τα παχιά τα λόγια.
Έρχοµαι στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Βενιζέλος εγκαινίασε απόψε την προεκλογική του εκστρατεία. Ενεδύθη την λεοντή του υποψηφίου Αρχηγού. Νοµίζω ότι το κίνητρό του δεν
ήταν ο κ. Παπουτσής. Στόχος ήταν η Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ Ο κ. Βενιζέλος αφιέρωσε µόλις δύο λεπτά από την
οµιλία του για να µας εξηγήσει γιατί βρισκόµαστε απόψε εδώ, τι
είναι αυτό που ψηφίζουµε. Όλος ο υπόλοιπος χρόνος αναλώθηκε
στη Νέα Δηµοκρατία και στον Αντώνη Σαµαρά. Πήγε ακόµα και
στο παρελθόν. Μας είπε ο κ. Βενιζέλος, ότι η Νέα Δηµοκρατία
δεν έλαβε, όταν έπρεπε, στοιχειώδη µέτρα.
Θυµίζω στο Σώµα ότι το 2009, η Νέα Δηµοκρατία εγγυήθηκε
τις καταθέσεις πρώτη στην Ευρωζώνη. Ψήφισε έκτακτα µέτρα,
τον Ιούνιο του 2009. Εξήγγειλε σκληρά µεσοπρόθεσµα και άµεσα
µέτρα, όπως το πάγωµα των προσλήψεων, των µισθών και των
συντάξεων. Και σε όλα είχε το ΠΑΣΟΚ απέναντι. Στείρα άρνηση.
Ο κ. Παπουτσής που σήµερα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του
παραιτούµενος σε λάθος χρόνο και για λάθος λόγο, το Νοέµβριο
του 2009, σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ξεσήκωσε ανταρσία Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ συνεπικουρούµενος από την ΑΔΕΔΥ για το
πάγωµα των µισθών. Αυτά για την ιστορία.
Και επειδή µιλάµε για ιστορία, υπάρχουν και οι δηλώσεις σας.
Στις 26 Μαρτίου του 2008 ο κ. Παπανδρέου είπε ότι η Νέα Δηµοκρατία ξεπουλά τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία του κράτους.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου λίγο πριν τις εκλογές, στις 8 Σεπτεµβρίου του 2009, είπε ότι το χειρότερο στην ύφεση είναι να παγώνεις τους µισθούς. Στις 22 Σεπτεµβρίου του 2009, λίγες µέρες
πριν τις εκλογές, στο περίφηµο ντιµπέιτ Παπανδρέου- Καραµανλή, ο κ. Παπανδρέου αναρωτήθηκε: «Θα έχουµε µία κυβέρνηση που θα γονατίσει τη µέση ελληνική οικογένεια ή µια άλλη
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που θα δώσει οικονοµική ευηµερία;» Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά.
Ο κ. Βενιζέλος µας είπε ότι σήµερα έφερε στην πατρίδα συµφωνίες. Ποιος; Εκείνος που είναι υπεύθυνος για το φιάσκο µε τη
Φινλανδία, για το φιάσκο µε την τρόικα, για τα ψέµατα που είπε
σχετικά µε το χαράτσι για τα ακίνητα και για το πώς θα υπολογιστεί. Υπήρξε ασεβής ο Υπουργός. Μίλησε για αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά ότι η Νέα
Δηµοκρατία αποδέχεται την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Λάθος. Η Νέα
Δηµοκρατία και ο κ. Σαµαράς αποστρέφονται την πολιτική του
ΠΑΣΟΚ και την παλαιά, όταν επί «Αλλαγής» έχτιζε την Ελλάδα
πάνω στα µπάζα της Δηµόσιας Διοίκησης και της παραγωγικής
οικονοµίας της χώρας µας, και την πρόσφατη πολιτική του
ΠΑΣΟΚ, των δύο τελευταίων ετών και έχει εξηγήσει το γιατί.
Είπε ακόµα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση τέσσερα χρόνια,
ότι δηλαδή η ύφεση άρχισε το 2008. Να σας θυµίσω ότι το
ΠΑΣΟΚ ανεβοκατέβαζε την ύφεση κατά πώς το βόλευε πολιτικά.
Πριν από ένα χρόνο πρόσθεσε µισή µονάδα ύφεσης πάνω στην
πρόβλεψη του 2010, αναθεωρώντας προς τα πάνω το ΑΕΠ της
περιόδου 2006-2009 και αυτό πυροδότησε, εάν θυµάστε καλά,
κύριε Οικονόµου, µαζικές υποβαθµίσεις των Οίκων Αξιολόγησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, τα υπόλοιπα
σε ευθετότερο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ.
Οι Αρχηγοί µίλησαν ώρες ολόκληρες για τη Νέα Δηµοκρατία
και τον Αντώνη Σαµαρά. Αφήστε µε, λοιπόν, να απαντήσω σε
όλους.
Τότε η ALPHA BANK έκανε λόγο για πολύ µεγάλη ζηµιά που
έγινε στη χώρα. Τον Οκτώβρη του 2011 κάνατε δεύτερη αναθεώρηση του ΑΕΠ. Ξέρει ο κ. Σαχινίδης, όταν η ύφεση του 2010
έκλεισε τελικά στο 3,5%. Τότε αποφασίσατε να αναθεωρήσετε
το ΑΕΠ της περιόδου 2005-2010 προς τα κάτω αυτήν τη φορά πριν ήταν προς τα πάνω, τώρα προς τα κάτω- για να δείξετε ότι
η ύφεση άρχισε το 2009. Αυτά είναι, κύριε Πρόεδρε, τα έργα και
οι ηµέρες του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ. Βενιζέλος κατηγόρησε επίσης, τη Νέα Δηµοκρατία για έλλειψη διορατικότητας. Σας το ξαναλέω: ο ηγέτης πρέπει να έχει
τη διορατικότητα να ξέρει πότε θα πει όχι, αλλά και την ικανότητα
-που δεν έχει η αριστερή πτέρυγα της Βουλής- να ξέρει πότε θα
πει ναι.
Θέλω ακόµα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας και να πω ότι όλα
αυτά, δείχνουν ότι η Κυβέρνηση και ειδικά οι µετέχοντες του
ΠΑΣΟΚ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Απαιτούµε -δεν παρακαλούµε- σεβασµό στην παράταξη που έβαλε πλάτη στη χώρα την
πιο κρίσιµη στιγµή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Μουσουρούλη Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλείται τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε µε
πολλή προσοχή τους θεσµικούς εκπροσώπους του πολιτικού µας
συστήµατος και αυτό που εισπράττει ένας προσεκτικός ακροατής είναι η ήττα της ελπίδας. Δεν άκουσα, προσπαθώντας να παρακολουθήσω τους συλλογισµούς όσων µίλησαν από τα
κυβερνητικά κόµµατα, να δώσουν µία προοπτική σε αυτόν τον
τόπο. Ο ένας ακυρώνει τον άλλον και οι δύο µαζί θα σώσουν την
Ελλάδα. Για άλλη µία φορά θα σώσουν την Ελλάδα.
Κύριε Πρόεδρε, η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος
είναι σε επίπεδο εκρηκτικό. Ένα φαινόµενο αρνησιδικίας διέπει
τους λόγους του πολιτικού προσωπικού, το οποίο αρνείται να
αναλάβει τις ευθύνες για το πώς έφτασε η χώρα εδώ. Αρνείται
να αναλάβει τις ευθύνες για την καταστροφή της παραγωγικής
βάσης σε αυτόν τον τόπο, ωσάν να φταίει ο κόσµος και η κοινωνία και όχι οι θεσµικοί παράγοντες που κυβέρνησαν τον τόπο.
Αρνείται να δεχθεί ότι δεν ήταν ικανό να πιέσει τους Ευρωπαίους
να αναγνωρίσουν τα ελληνικά σύνορα ως ευρωπαϊκά, για να µην

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Γ’ - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

είµαστε αναγκασµένοι τα τελευταία δέκα χρόνια να αγοράζουµε
οπλισµό αξίας τριάντα δισεκατοµµυρίων από τη Γερµανία και τη
Γαλλία.
Αρνείται να µας πει πως η Ελλάδα έγινε αποθήκη και ποιος ευθύνεται για τους παράνοµους µετανάστες, όταν διαπιστώνουµε
ότι η χώρα δεν µπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Δεν έχει το
κουράγιο να πει στους Ευρωπαίους ότι, αν η χώρα οδηγηθεί σε
χρεοκοπία, δεν θα υποστεί µόνο ο ελληνικός λαός αυτά που περιγράφουν, αλλά και η Ευρώπη και η Αµερική θα υποστούν πολύ
περισσότερα.
Αυτό το λέω για να απαντήσω στο ερώτηµα του κ. Βενιζέλου
που είπε ότι δύσκολα οι Βουλευτές των άλλων χωρών θα ψηφίσουν τη βοήθεια για την Ελλάδα. Μα, βεβαίως, όταν µονίµως το
ρεφρέν είναι ότι οι συνέπειες της χρεοκοπίας αφορούν µόνο τον
ελληνικό λαό και όχι την Ευρώπη, όχι το ευρώ, όχι την Αµερική,
είναι βέβαιο ότι αυτή η αντίληψη θα επικρατεί σε αυτές τις
χώρες.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Παπανδρέου ορκίστηκε ότι δεν θα περικοπούν οι κύριες συντάξεις. Τον ίδιο όρκο έδωσε και ο κ. Σαµαράς για τις επικουρικές. Πριν αλέκτωρ λαλήσει όµως, τα
αποτελέσµατα είναι εφιαλτικά για την κοινωνία. Δεν βρήκαν κανένα ισοδύναµο. Ε, λοιπόν, θα τους πω εγώ µερικά ισοδύναµα.
Πρέπει να δώσουν απαντήσεις στον ελληνικό λαό.
Ακόµα και τώρα, µε αυτή την κρίση, κύριε Πρόεδρε οι πολυεθνικές του φαρµάκου κερδίζουν από τη σκανδαλώδη διάταξη 300
εκατοµµύρια ευρώ. Απαλλάσσονται από 1% έως 16% οι πολυεθνικές του φαρµάκου –που δεν υπάρχει σε καµµία ευρωπαϊκή
χώρα- για τη δήθεν προώθηση του προϊόντος τους. Την προώθηση του φαρµάκου την κάνει µόνο η µητρική εταιρεία, όχι οι
θυγατρικές. Αυτό συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε.
Στην Ελλάδα απαγορεύεται η εισαγωγή του λεγόµενου παράλληλου φαρµάκου. Τι σηµαίνει αυτό; Μπορεί µία φαρµακαποθήκη
να βρει το ίδιο φάρµακο φθηνότερο σε άλλη χώρα. Η πολυεθνική
στην Ελλάδα τους απαγορεύει να το εισάγουν, για να κρατιούνται οι τιµές εκεί που θέλουν.
Ο φίλος µου ο κ. Πρωτόπαπας, είπε ότι οι πολυεθνικές των
τροφίµων δεν συµπιέζονται ούτε πιέζουν τις τιµές. Σήµερα, ένας
άνθρωπος της αγοράς µου είπε ότι οι πολυεθνικές των τροφίµων
δεν επιτρέπουν στα σούπερ µάρκετ να εισάγουν προϊόντα από
άλλες χώρες που µπορούν να τα βρουν πιο φτηνά. Ενώ, λοιπόν,
συµπιέζονται οι συντάξεις, δεν έχουµε το κουράγιο όλο αυτό τον
καιρό να συγκρουστούµε µε αυτά τα συµφέροντα. Πώς να συγκρουστούµε όµως, κύριε Πρόεδρε;
Η πλέον εξειδικευµένη υπηρεσία στις Ηνωµένες Πολιτείες
είναι αυτή που παρακολουθεί τις λεγόµενες ενδοοµιλικές συναλλαγές. Στην Ελλάδα αυτή η Διεύθυνση, ενώ έπρεπε να ανήκει
στο Υπουργείο Οικονοµικών, παραδόξως ανήκει στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και διέπεται από δύο νόµους, ένα νόµο του Υπουργείου Οικονοµικών και έναν του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Επί τέσσερα χρόνια η Διεύθυνση αυτή έχει έναν υπάλληλο και
έχει ελέγξει µόνο έναν φάκελο από τις δυόµισι χιλιάδες εταιρείες, ξένες και ελληνικές, που υπάρχουν στην Ελλάδα, χωρίς
βάση δεδοµένων. Γι’ αυτό περηφανεύεται το πολιτικό προσωπικό, που θα σώσει και πάλι την Ελλάδα από αυτήν την καταστροφή.
Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά µε το περίφηµο χαράτσι στο
άρθρο 4, έχω ζητήσει από την Κυβέρνηση έστω και τώρα να
απαλλάξει την πρώτη κατοικία που έχει επιβαρυνθεί, η οποία έχει
αγοραστεί µε κόπο, µόχθο, ακόµα και ξενιτιά. Να απαλλαγεί από
το χαράτσι έστω µέχρι εκατόν είκοσι τετραγωνικά.
Παρακαλώ τους συναδέλφους, ιδιαίτερα από τις αγροτικές περιοχές, να προσέξουν αυτό που θα πω. Θα έρθουν τα τεκµήρια
και αυτά θα σκοτώσουν την αγροτική οικογένεια. Να το δουν
αυτό και να το ερευνήσουν, γιατί, αντί να υπάρχει ένα κλιµακωτό
στάδιο στα τεκµήρια, πάµε κατευθείαν σε αντικειµενική αξία
2.800 ευρώ.
Δηλαδή κι ένα σπίτι στο χωριό, που η αντικειµενική του αξία
είναι στα 600 ευρώ, θα υπολογιστεί µε βάση τα 2.800. Είναι ένα
µέτρο σκληρότατο που θα έρθει το Μάιο και τότε θα καταλάβει
ο κόσµος πώς έχουν γίνει και τα τεκµήρια και πόσο άδικη είναι η
κατανοµή αυτών των βαρών.
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Κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στην έρευνα. Μα, για όνοµα του
Θεού! Λέµε εδώ ότι θα βγάλουµε τη χώρα από την κρίση. Πώς
θα την βγάλουµε τη χώρα από την κρίση; «Με ανάπτυξη», ψελλίζουν κάποιοι. Μα, εδώ σκοτώνετε την έρευνα! Περικόπτετε 10
και 20 και 30 εκατοµµύρια από την έρευνα, όταν υπάρχουν ακόµη
τεράστιες σπατάλες στο δηµόσιο τοµέα, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ διαλύετε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας. Στέλνετε
στην απελπισία οικογένειες. Στέλνετε στην απελπισία εκατόν είκοσι χιλιάδες ανθρώπους που λαµβάνουν το επίδοµα ενοικίου,
ογδόντα χιλιάδες δάνεια που θα πάνε στις τράπεζες -και ξέρετε
πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστηµα- και την Εργατική Εστία.
Μιλάµε για τροµακτικά αδιέξοδα, που µετατρέπουν το κοινωνικό
περιβάλλον σ’ ένα περιβάλλον κοινωνικού κανιβαλισµού, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ορκίστηκαν εδώ οι παράγοντες των δύο µεγάλων κοµµάτων ότι θα πάρουµε κοινές µετοχές, στο πλαίσιο της
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Λόγω των Απόκρεω οι κοινές µετοχές απέκτησαν λίγο, µεταµφίεση και έχουν χάσει την
ψήφο, κύριε Πρόεδρε. Απ’ αυτό το µέτρο, το ότι δηλαδή δεν θα
έχει ψήφο πλέον η κοινή µετοχή -αφού δεν είναι προνοµιούχες
και είναι κοινές οι µετοχές- οι τράπεζες θα κερδίσουν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Και αν το τραπεζικό σύστηµα,
σύµφωνα µε σχόλια του αµερικάνικου Υπουργείου Οικονοµικών
στις 31 Δεκεµβρίου του 2009, επιδείκνυε έναν σεβασµό στην ελληνική κοινωνία το 2008, το 2009 και το 2010 κι είχε µειώσει τα
επιτόκια, αφού είχε βγάλει τόσα δισεκατοµµύρια τα προηγούµενα χρόνια, σήµερα η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήταν στο
σηµείο αυτό. Κι ενώ θα χρεωθεί ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα
δάνεια, αναθέτουµε την όλη διαδικασία στην «αξιόπιστη» Τράπεζα Ελλάδος και στον κ. Προβόπουλο, ο οποίος µετέτρεψε, σε
ύποπτη χρονική περίοδο, 16 εκατοµµύρια των ταµείων σε οµόλογα και δεν µας απαντάει, σε ερώτηση που έχουµε καταθέσει,
αν τα πήρε από τη δευτερογενή ή την πρωτογενή αγορά κι αν τα
πήρε στην ονοµαστική ή στην τρέχουσα αξία.
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, αντί να χρεωθούν οι µέτοχοι της Τραπέζης της Ελλάδος -αµφιβάλλω αν υπάρχει Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου που να ξέρει ποιοι είναι οι µέτοχοι της
Τραπέζης της Ελλάδος- τη ζηµία των 9 δισεκατοµµυρίων από το
«κούρεµα» αυτών των οµολόγων, τη χρεώνονται τα ταµεία. Διότι,
κύριε Πρόεδρε, ούτε τα ταµεία ρωτήθηκαν ούτε ο νόµος ορίζει
ότι πρέπει απαραιτήτως να είναι οµόλογα ούτε ενηµέρωση
έχουν. Εγώ προκαλώ τον Υπουργό Εργασίας, αν έχει ενηµέρωση
γι’ αυτό το σκάνδαλο που έχει διαπράξει η Τράπεζα της Ελλάδος,
να µας το πει.
Σήµερα λοιπόν αναθέτουµε στην Τράπεζα της Ελλάδος όλη
αυτή τη διαδικασία, να προωθήσει όλο αυτό το πρόγραµµα. Κι
αν µεταφέρουµε, κύριε Πρόεδρε, ένα πιστωτικό ίδρυµα σε άλλο,
δεν έχουµε όµως εξασφαλίσει τους εργαζόµενους -λέει: «δύνανται» και όχι «υποχρεωτικά θα µεταφέρονται οι εργαζόµενοι»- είναι
κι αυτό ένα ακόµη φαινόµενο απελπισίας για όλο αυτόν τον
κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, είναι πολλά αυτά που µπορεί να περιγράψει
κανείς,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πράγµατι, αλλά θα πρέπει να τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:…όµως η παρελθοντολογία
δεν βοηθάει. Ο τόπος θέλει ένα αισιόδοξο µήνυµα, ένα µήνυµα
από δυνάµεις που είναι απαλλαγµένες από χρεώσεις, πολιτικές
επιλογές που οδήγησαν τη χώρα µέχρι εδώ.
Σήµερα οδηγούµε την ελληνική κοινωνία σε περίεργες ατραπούς, µία κοινωνία που της λέµε: «θα φορολογείσαι ωσάν να
είσαι σκανδιναβική χώρα, θα ζεις κοινωνικά ως να είσαι Αφρική
και θα έχεις εργασιακό περιβάλλον γαλέρας ως να είσαι Μπαγκλαντές»!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουρουµπλή.
Τελευταία από τους εγγεγραµµένους οµιλητές είναι η κ. Άννα
Βαγενά, η οποία παρακαλείται να λάβει το λόγο.
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ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω από του Βήµατος
ή από εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όπως θέλετε. Νοµίζω
ότι επειδή είναι η πρώτη οµιλία σας, η παρθενική οµιλία σας,
όπως λέγεται στην κοινοβουλευτική ορολογία, θα ήταν καλύτερο
να έρθετε στο Βήµα, να σας καλωσορίσω κι εγώ.
Καλωσορίζουµε τη νεοείσακτη συνάδελφο της Α’ Αθηνών, την
κ. Άννα Βαγενά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες)
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν θα σας απασχολήσω πολύ.
Σας ευχαριστώ που µου δώσατε το λόγο.
Θέλω να σας πω ότι είµαι συγκινηµένη και έχω και πολύ τρακ.
Για εµένα είναι πολύ σηµαντικό.
Ήθελα να πω στα παιδιά αυτά, που ήταν εδώ πριν και έφυγαν,
από την ιδιαίτερη πατρίδα µου από τον Τύρναβο, είµαι από τη
Λάρισα, πως το ότι είµαι αυτήν τη στιγµή εγώ εδώ, είναι ένα µήνυµα και µια ελπίδα για τα νέα παιδιά.
Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Λάρισα, σε µια οικογένεια που
πέρασα φτωχά, δύσκολα. Και θέλω να σας πω ότι έφτασα εδώ
µε τις δικές µου δυνάµεις έντιµα και καθαρά. Είναι µεγάλη τιµή
για εµένα. Και απευθύνοµαι σε όλους τους νέους -και σε αυτούς
που µας ακούν ίσως- να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα όταν είσαι έντιµος, καθαρός και δουλεύεις σκληρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εµείς ευχαριστούµε για
την παρουσία σας στο Βήµα, κυρία Βαγενά.
ΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Βέβαια, όταν βλέπεις τη δουλειά αυτή, δουλειά χρόνων –πάλι
θα το ξαναπώ, έντιµα- να έρχεται µια στιγµή που φτάνεις να είσαι
συνταξιούχος και δεν µπορείς να ζήσεις από αυτήν τη σύνταξη,
εδώ είναι η πικρή στιγµή.
Παρακολουθώ αυτές τις ηµέρες, έτσι προσεκτικά όσο βρέθηκα, για να ακούω τι γίνεται, κυρίως τα δύο µεγάλα κόµµατα να
προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες το ένα στο άλλο, λες και αυτό
είναι το θέµα, το τι έγινε το 2008 ή το 2009 ή τι έγινε...
Ξέρετε τι γίνεται; Είναι σαν να παίζεται ένα έργο εδώ µέσα,
άλλο, παράλληλο και άσχετο µε το έργο που παίζεται έξω. Στην
κοινωνία, στον κόσµο παίζεται ένα έργο, που είναι σαν να µην
αφορά τα κόµµατα -µιλάω έτσι, γιατί είµαι πολύ φρέσκια και
µπορώ να µιλάω µε τον τρόπο που θα µιλούσα στη γειτονιά µου
και στο δρόµο- σαν να µην το αφορά, σαν να είναι µια άλλη ζωή
αυτή. Ξέρετε τι ζωή παίζεται έξω, τι ζει ο κόσµος;
Εδώ γίνεται ένα άλλο πράγµα. Ακούει ο κόσµος έκπληκτος,
εκατοµµύρια να φεύγουν, να έρχονται, να πάνε σε λογαριασµούς. Από πού έφυγαν αυτά τα εκατοµµύρια; Ποιος θα µας πει;
Πού είναι αυτά τα εκατοµµύρια που φύγανε; Δεν φύγανε πάντως
από τους ανθρώπους που δούλεψαν έντιµα, καθαρά και σκληρά
αυτά τα χρόνια και έφτασαν σε µια ηλικία εξήντα πέντε χρόνων
και δεν µπορούν να ζήσουν. Πού είναι αυτά τα εκατοµµύρια; Ας
έρθουν λίγα από αυτά πίσω. Αυτό θέλει ο κόσµος αυτήν τη
στιγµή, έστω και ένα, από αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε µας!
Όχι, ότι «ο ένας τα έβγαλε έντιµα, νόµιµα, γιατί ήταν επιχείρηση»
ή ό άλλος τα έβγαλε, δεν ξέρω γιατί.
Εγώ λοιπόν έχω µια µικρή θεατρική επιχείρηση. Χρόνια τα καταφέρνω. Θα έπρεπε να χαίροµαι σήµερα, που µπορώ να πληρώσω τους εργαζόµενους σ’ εµένα, µε τόσο χαµηλό µισθό και
µεροκάµατο. Δεν χαίροµαι όµως. Εγώ δεν ξέρω πολλά οικονοµικά, ξέρω όµως αυτό, γιατί αυτό είναι απλή οικονοµία, ότι ο κόσµος που έρχεται να µε δει, το κοινό µου, το απλό κοινό, δεν θα
έχει να πληρώσει εισιτήριο. Θα ωφεληθώ, λοιπόν, 200 ευρώ το
µήνα, ας πούµε, από ένα µισθό, όταν δεν θα µπορεί να έρχεται
κανείς να µε βλέπει; Εγώ νοµίζω ότι αυτή είναι η οικονοµία, τα
απλά οικονοµικά, που πρέπει να σκεφτούν όλοι.
Ύστερα ακούω συνέχεια για ανάπτυξη και ανάπτυξη, όπως
έλεγε προηγουµένως, ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, συνεχώς και όλοι οι άλλοι. Ποια ανάπτυξη, σε ποια πόλη, σε ποια
ρηµαγµένη Ελλάδα και σε ποια ρηµαγµένη Αθήνα;
Εγώ κατοικώ και εργάζοµαι στο Μεταξουργείο. Έρχοµαι µε τα
πόδια σχεδόν κάθε µέρα εδώ, από το Μεταξουργείο. Περπατήστε, σας παρακαλώ, µια µέρα. Κατεβείτε από τη µέση της Πανεπιστηµίου και της Σταδίου προς τα κάτω µε τα πόδια. Αφήστε τα
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αυτοκίνητα. Και ελάτε µια µέρα µε τα πόδια να δείτε την Αθήνα
που ντρεπόµαστε. Βλέπουµε τους τουρίστες στις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, στον Κεραµεικό, στα Πατήσια, στην Κυψέλη, σε όλες τις γειτονιές. Και ντρέποµαι, όταν
βλέπω τουρίστες. Πού τους καλούµε να έρθουν; Σε ποια ρηµαγµένη πόλη; Ποιος την κατάντησε αυτήν την πόλη έτσι;
Έλεγε η κ. Διαµαντοπούλου –που είναι Βουλευτής Α’ Αθηνώνόταν ήταν αντιπολίτευση, ότι ο κ. Καραµανλής είναι ο Πρωθυπουργός που γκετοποίησε το κέντρο της Αθήνας. Το γκετοποίησε, ναι, συµφωνώ. Τι έγινε στη συνέχεια; Χειρότερο γκέτο!
Γκέτο πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών και κάθε είδους παρανοµίας. Και το θέµα δεν είναι µόνο οι µετανάστες. Και µην προσπαθήσετε να πείτε ότι εγώ –όπως µου είπαν και άλλη φοράείµαι ρατσίστρια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν είναι αυτό! Η έλλειψη
οποιασδήποτε µεταναστευτικής πολιτικής, η έλλειψη οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής έφεραν τη χώρα και την Αθήνα σε
αυτήν την κατάντια!
Ο τουρισµός πώς θα αναπτυχθεί; Ο τουρισµός είναι η βαριά
µας βιοµηχανία, αυτό λέτε συνέχεια. Πού να έρθουν οι τουρίστες; Σκύβω το κεφάλι κάθε φορά που βλέπω τουρίστες στο Θησείο και στον Κεραµεικό. Περπατήστε µια µέρα να δείτε!
Αυτά, λοιπόν, έχουν σχέση µε τα οικονοµικά µέτρα, διότι αυτή
η κατάσταση θα φέρει –τη φέρνει ήδη- κοινωνική έκρηξη. Και
προσέξτε! Εγώ µπορεί να µην είµαι εδώ, µπορεί να είναι και η τελευταία φορά –το πιθανότερο- που ανεβαίνω σ’ αυτό το Βήµα.
Όµως όσοι έχετε λίγη ευαισθησία προσέξτε τι θα συµβεί, όταν
θα γίνει αυτή η έκρηξη. Βέβαια κάποιοι θα πάνε να κρυφτούν
πίσω από τα υψηλά τείχη των επαύλεων που έχουν κτίσει, σε όλα
τα προάστια και νοµίζουν ότι εκεί θα είναι ασφαλείς. Δεν θα είναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Άννα Βαγενά.
Θέλω να σας γνωρίσω ότι έχει ζητήσει το λόγο ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Επίσης έχουν ζητήσει το λόγο –και συµφωνώ- οι εισηγητές για
µια τρίλεπτη εισήγηση επί των άρθρων. Θα λάβουν το λόγο, αλλά
µόνο επί επισηµάνσεων που έχουν. Να οικονοµήσουν το χρόνο
τους και να είναι συγκεκριµένοι και ευσύνοπτοι.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης, Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών, να λάβει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περισσότερο από δύο χρόνια
στην Αίθουσα της Βουλής, παρακολουθούµε τις σκληρές αντιπαραθέσεις µεταξύ των συναδέλφων από διαφορετικές πτέρυγες της Βουλής. Όλοι υπερασπίζονται την άποψή τους, λέγοντας
ότι µόνο αυτοί προσέφεραν λύση στα προβλήµατα της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µαταιοδοξία είναι µια ανθρώπινη αδυναµία, από την οποία δεν είµαι απαλλαγµένος. Πολλές
φορές καθώς ακούω τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, αναρωτιέµαι τι θα γράψει ο ιστορικός του µέλλοντος για όλοι όσους
έβαλαν ένα λιθαράκι µε τη στάση ή µε τις τοποθετήσεις τους, για
τα όσα έγιναν στην κρισιµότερη αυτή περίοδο της ιστορίας της
χώρας, πώς θα αξιολογηθεί ο καθένας από εµάς για τη στάση
που τήρησε και για τα όσα υποστήριξε είτε µέσα στη Βουλή είτε
έξω από τη Βουλή.
Προβληµατίστηκα ακόµη περισσότερο σήµερα, που άκουσα
τον Αρχηγό της Νέας Δηµοκρατίας να υποστηρίζει ότι η Νέα Δηµοκρατία µετά τις εκλογές, αυτοδύναµη, θα προσφέρει λύση σε
όλα τα προβλήµατα της χώρας. Και αναρωτιέµαι: Τι εµπόδισε τη
Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση µέχρι το 2009 να προνοήσει –όχι
το 2009, όχι το 2008, αλλά από το 2004 που εκλέχθηκε µε πολύ
ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό- προκειµένου να προσφέρει
µια λύση στα προβλήµατα της χώρας;
Δεν θα παρασυρθώ να αξιολογήσω ούτε αυτά που είπε ούτε
αυτά που δεν έκανε η Νέα Δηµοκρατία ως κυβέρνηση. Θα απαντήσω, καταφεύγοντας στο ζήτηµα της αξιολόγησης όσων πήραν
δύσκολες αποφάσεις.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να διαβάσω κάποια αποσπάσµατα από ένα γνωστό έργο του στοχαστή Νασίµ Ταλέµπ, το
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«Μαύρο Κύκνο», ο οποίος ασχολείται µε δυο ζητήµατα. Ασχολείται µε το ζήτηµα της αξιολόγησης και ειδικότερα πώς η ιστορία
αξιολογεί αυτούς που προνοούν και πώς η ιστορία αντιµετωπίζει
αυτούς, οι οποίοι τελικά βρίσκονται στο επίκεντρο των ιστορικών
γεγονότων.
Λέει, λοιπόν: «Υπάρχουν όµως και κάποιοι άλλοι ήρωες που
τους κακοµεταχειρίστηκε η ιστορία. Πρόκειται για την πικρή
εκείνη κατηγορία όσων δεν γνώριζαν ότι ήταν ήρωες, που όµως
έσωσαν τη δική µας ζωή, που µας βοήθησαν να αποφύγουµε καταστροφές. Έφυγαν χωρίς να αφήσουν ίχνη και δεν ήξεραν καν
τι είχαν συνεισφέρει. Θυµόµαστε τους µάρτυρες που πέθαναν
για µία στράτευση την οποία γνωρίζαµε, όχι όµως και όσους
υπήρξαν µεν το ίδιο αποτελεσµατικοί στη συνεισφορά τους αλλά
που τη στράτευσή τους δεν την είχαµε ποτέ επισηµάνει, ακριβώς
επειδή πέτυχαν στην προσπάθειά τους. Η αγνωµοσύνη που δείχνουµε σβήνει τελείως µπροστά σε αυτόν τον άλλο τύπο έλλειψης ευγνωµοσύνης. Πρόκειται για µια πολύ πιο βαριά κατηγορία,
καθώς δηµιουργεί µια αίσθηση αχρηστίας στον σιωπηρό ήρωα».
«Θα προσπαθήσω», λέει ο συγγραφέας, «να το δείξω µε το
ακόλουθο νοηµατικό πείραµα. Θεωρήστε ότι ένας νοµοθέτης
που χαρακτηρίζεται από θάρρος, επιρροή, νου, όραµα και επιµονή κατορθώνει να ψηφιστεί ένας νόµος που τίθεται σε γενικευµένη ισχύ και λειτουργία στις 10 Σεπτεµβρίου του 2001». Σας
υπενθυµίζω είναι µία ηµέρα πριν από την καταστροφή της 11ης
Σεπτεµβρίου του 2001.
«Ο νόµος αυτός», λέει ο συγγραφέας, «επιτάσσει να υπάρχουν σταθερά κλειδωµένες αλεξίσφαιρες πόρτες σε κάθε πιλοτήριο αεροπλάνου µε µεγάλο κόστος για τις ούτως ή άλλως
χειµαζόµενες αεροπορικές εταιρείες, µήπως και κάποιοι τροµοκράτες επιχειρήσουν να χρησιµοποιήσουν αεροπλάνα, για να επιτεθούν στο World Trade Center της Νέας Υόρκης. Η νοµοθεσία
αυτού του είδους ασφαλώς δεν είναι µέτρο δηµοφιλές µεταξύ
του προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών, καθώς περιπλέκει
τη ζωή τους. Σίγουρα όµως θα προλάµβανε την 11η Σεπτεµβρίου. Ο άνθρωπος που θα είχε επιβάλει τις κλειδαριές στις πόρτες του πιλοτηρίου, δεν θα δει αγάλµατά του στις κεντρικές
πλατείες. Πιθανόν δε, να µην υπάρξει καν µνεία της συνεισφοράς
του στη νεκρολογία του».
«Πάµε τώρα παρακάτω», λέει, «να ξαναδούµε τα γεγονότα της
11ης Σεπτεµβρίου. Απολογιστικά ποιος εισέπραξε την αναγνώριση; Εκείνοι που είδατε να παρελαύνουν στα µέσα ενηµέρωσης,
στην τηλεόραση µε τις ηρωικές τους πράξεις, καθώς και εκείνοι
που είδατε να προσπαθούν να σας δώσουν την εντύπωση ότι διέπρατταν ηρωικές πράξεις; Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει,
όπως τον άνθρωπο του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης Ρίτσαρντ Γκράσο, τον άνθρωπο που έσωσε το χρηµατιστήριο και
έλαβε ένα πελώριο πριµ για τη συνεισφορά του. Το µόνο που
χρειάστηκε να κάνει ήταν να είναι παρών και να χτυπήσει το συµβολικό κουδούνι στη συνεδρίαση στη τηλεόραση, που όπως θα
δούµε είναι βασικός φορέας αδικίας και βασική αιτία για τη τυφλότητα ως προς τους µαύρους κύκνους. Ποιος ανταµείβεται;
Ο κεντρικός τραπεζίτης που αποφεύγει µία ύφεση ή εκείνος που
έρχεται να διορθώσει τα σφάλµατα των προκατόχων του και τυχαίνει να βρίσκεται παρών, όταν ανακάµπτει η οικονοµία; Ποιος
είναι πιο πολύτιµος; Ο πολιτικός που αποφεύγει έναν πόλεµο ή
εκείνος που ξεκινάει έναν καινούργιο πόλεµο και έχει την τύχη
να τον κερδίσει; Πρόκειται για την ίδια αντιστροφή που είδαµε
λίγο πριν, µε την αξία όσων δεν ξέρουµε. Όλοι γνωρίζουν ότι
χρειάζεται περισσότερη πρόληψη παρά θεραπεία και όµως λίγοι
ανταµείβουν τις πράξεις πρόληψης. Δοξάζουµε εκείνους που
αφήνουν τα ονόµατά τους γραµµένα στα βιβλία της ιστορίας σε
βάρος εκείνων που έχουν καταθέσει τη συνεισφορά τους. Τα βιβλία µας όµως σιωπούν για αυτούς. Οι άνθρωποι δεν είµαστε
µόνο µια ιδιαίτερα επιπόλαια φυλή. Αυτό µέχρι ενός σηµείου
µπορεί να θεραπευτεί. Είµαστε και µια φυλή ιδιαίτερα άδικη».
Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να κλείσω µε
ένα πολύ απλό συµπέρασµα. Η χώρα µας δεν θα ήξερε τη λέξη
τρόικα, η χώρα µας δεν θα ήξερε τη λέξη µνηµόνιο, εάν πολύ
πριν έρθει το 2008, πολύ πριν έρθει το 2009, αυτοί οι οποίοι είχαν
την ευθύνη, είχαν πάρει τις πρωτοβουλίες να αντιµετωπίσουν τα
κρίσιµα προβλήµατα, τα οποία ήταν παρόντα από την πρώτη
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ηµέρα εισόδου της χώρας µας στην οικονοµική και νοµισµατική
ένωση.
Όµως αδιαφόρησαν, δεν έκαναν το παραµικρό, µε αποτέλεσµα σήµερα να έρχονται όλοι και να καυχώνται ότι, εάν πάρουν
ψήφο εµπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό στις επόµενες εκλογές, θα µπορέσουν να λύσουν και να αντιµετωπίσουν ό,τι δεν κατάφεραν να λύσουν και να αντιµετωπίσουν τότε που είχαν και το
χρόνο στη διάθεσή τους και κάθε δυνατότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό κ. Φίλιππο Σαχινίδη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο,
διότι θέλω να πω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Αναφέρθηκα το πρωί στην κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, στην ενδιάµεση
αυτή περίοδο που διανύουµε από την επίσηµη εξαγγελία του PSI
µέχρι την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των οµολόγων.
Είπα στην οµιλία µου πριν από λίγη ώρα ότι αυτή είναι µια δύσκολη µεταβατική περίοδος, έχουν συσπειρωθεί οι κερδοσκοπικοί κύκλοι των διεθνών αγορών και παρακολουθούν. Ξέρουµε
πώς λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγησης, ξέρουµε πώς λειτουργεί
η ιδιωτική πλατφόρµα των ασφαλίστρων κινδύνου των οµολόγων. Υπάρχουν ορισµένοι κανόνες οι οποίοι ισχύουν σε παρόµοιες περιπτώσεις και εµείς πρέπει να είµαστε ψύχραιµοι,
συνετοί, ενωµένοι, συναινετικοί, υπεύθυνοι και επαγγελµατίες, ει
δυνατόν, στη συµπεριφορά µας.
Επαναλαµβάνω µε αφορµή και όσα είπε προηγουµένως ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, πως το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι απολύτως
ασφαλές. Η αναγκαία ρευστότητα χωρίς κανένα περιορισµό, διασφαλίζεται από δυο διαφορετικές συγκλίνουσες πηγές. Η πρώτη
πηγή είναι το ευρωσύστηµα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτό προβλέπεται ρητά στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου του
2011 και στις αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου του 2012. Η
άλλη πηγή εντός του ευρωσυστήµατος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτελεί όχι µόνο τον παραδοσιακό ρόλο της κεντρικής τράπεζας, αλλά και το ρόλο της συνιστώσας του
ευρωσυστήµατος.
Προβλέπουν οι συµφωνίες που έχουµε υπογράψει µε την πλειοψηφία των δυο τρίτων της Βουλής, πριν από δεκαπέντε µέρες,
στις 14 Φεβρουαρίου, πως ένα ποσό 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
ως προσωρινή εγγύηση, θα διατεθεί από το EFSF προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να καλυφθούν οι ανάγκες χρηµατοδότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, όσο
διαρκεί η περίοδος του PSI. Στο µεταξύ, λειτουργεί ο µηχανισµός
της Τραπέζης της Ελλάδος.
Για να αντιληφθείτε ότι τα πράγµατα είναι οργανωµένα και
ασφαλή, στην τροπολογία για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα,
που φέρει το γενικό αριθµό 784 και τον ειδικό 174, είχαµε προβλέψει στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 ότι οι εγγυήσεις που
παρέχει το ελληνικό δηµόσιο προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
τη λειτουργία του µηχανισµού ενδιάµεσης ρευστότητας, αυξάνονται κατά 50%.
Μετά από συνεννοήσεις που έγιναν πριν από λίγη ώρα µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εκρίθη ότι δεν το χρειαζόµαστε
ούτε αυτό. Δεν χρειάζεται να αυξήσουµε το ποσό των εγγυήσεων
του ελληνικού δηµοσίου, γιατί επαρκούν τα υφιστάµενα ποσά και
επαρκεί φυσικά και το κονδύλιο των 35 δισεκατοµµυρίων της
προσωρινής ενίσχυσης που θα δώσει το EFSF.
Εις απόδειξιν αυτού που λέω, θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, από την τροπολογία στην οποία αναφέρθηκα προηγουµένως, να διαγραφεί η παράγραφος 1 του άρθρου 5.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε Υπουργέ.
Προτείνω αυτή η διαγραφή που σηµειώσατε, να κατατεθεί στα
Πρακτικά και να διανεµηθεί επιµελεία των Πρακτικών.
Ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονοµικών, τον
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κ. Βενιζέλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, έχει
το λόγο για µια σύντοµη παρέµβαση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε πριν ότι έθεσα
και θέµα των τραπεζών. Δεν το έθεσα εγώ στην οµιλία µου, αλλά
δεν έχει καµµία σηµασία.
Δεν πρέπει να δούµε τα πράγµατα όπως έχουν; Πόσα χρήµατα
έχουν πάρει οι τράπεζες; Πόσα; Πόσα λεφτά έχουν πάρει από
την Ελλάδα, από την εποχή του Καραµανλή και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
Τα λεφτά αυτά, τα οποία σήµερα θα κληθούν να δώσουν πάλι
οι Έλληνες, είναι περισσότερα από τις καταθέσεις που έχουν. Το
σύνολο των καταθέσεων είναι 170 περίπου και έχουν µαζέψει 170
δισεκατοµµύρια.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω: καλώς να τους τα δώσετε…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν τους τα δίνουµε. Το διέγραψα
από την τροπολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Εντάξει. Τους τα δίνετε.
…αλλά η κερδοφορία του 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 -η απληστία της κερδοφορίας- αυτά τα χρήµατα, τα
οποία έβγαλαν από τα πανωτόκια, από «ψιλά» γράµµατα, όλα
αυτά τα κεφάλαια θα τα επενδύσουν για να σώσουν τα µαγαζιά
τους; Δεν βλέπω καµµία διάθεση. Εγώ, τουλάχιστον, δεν έχω δει
κάποιον να λέει: «θα βάλω ίδια κεφάλαια». Ξαφνικά, όλοι αυτοί
είναι πένητες, αυτοί οι οποίοι κέρδισαν τα όσα-όσα όλα αυτά τα
χρόνια.
Είπα και προχθές στην τελευταία συνάντηση που είχαµε, κύριε
Αντιπρόεδρε, στο Μέγαρο Μαξίµου, ότι θα τους δώσετε 30 δισεκατοµµύρια. Ωραία! Θα πάρετε κάποιες µετοχές. Δεν έχετε καταλήξει τι µετοχές θα είναι, αν θα είναι κοινές, θα είναι cocos, θα
είναι προνοµιούχες, κοινές άνευ ψήφου. Δεν ξέρω σε τι έχετε καταλήξει γι’ αυτές τις µετοχές, που θα πάρετε από τις τράπεζες,
που θα τους δώσετε όλα αυτά τα λεφτά. Επαναλαµβάνω ότι στερούνται οι συνταξιούχοι, στερούνται οι χαµηλόµισθοι. Είπαµε να
πάρουν οι τράπεζες για να σωθούν δήθεν οι καταθέσεις. Θέτω,
όµως ερώτηµα: γιατί αυτές τις µετοχές δεν τις δίνετε στα ασφαλιστικά ταµεία; Τις πήρατε. Δώστε τις στα ασφαλιστικά ταµεία
να «αναπνεύσουν» κι αυτά, να έχει -ξέρω εγώ- και η τρίτη ηλικία
µία ανάσα ότι, εν πάση περιπτώσει, εξασφαλίζεται. Αντ’ αυτού,
τα παίρνετε και τα κρατάτε. Δώστε τα εκεί. Από αυτούς τα πήρατε. Στο κάτω-κάτω τόσα δισεκατοµµύρια έφυγαν από τα ασφαλιστικά ταµεία και κάποιες φορές χωρίς την έγκρισή τους, χωρίς
να έχει εγκληθεί ο κύριος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
που έκανε χρήση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, δεν µπορούσατε
να τα δώσετε ως µετοχές, σ’ αυτά τα ταµεία για να αξιοποιηθούν;
Νοµίζω λοιπόν ότι δεν έγινε.
Κλείνω, κύριε Αντιπρόεδρε, µε αυτό που είχα πει µέσα, εκείνο
το δύσκολο απόγευµα. Μου είχε κάνει εντύπωση η επιστολή
προς την κ. Λαγκάρντ -η οποία είχε και την οσφυοκαµψία των πολιτικών αρχηγών, λέγοντας ότι δεν θα ασκήσουν άλλη πολιτική,
αν έρθουν στα πράγµατα, αυτό το ευτελιστικό και εξαιρετικά ταπεινωτικό- γιατί είναι στα αγγλικά και δεν είναι στα ελληνικά;
Εδώ, στο µνηµόνιο που τύπωσε η Βουλή στα ελληνικά, δεν είναι
και είναι στα αγγλικά. Είπαµε εκείνη την ηµέρα ότι έγινε λάθος.
Εξηγώ, εφόσον το λάθος το είδατε, επί σκοπού έγινε; Γιατί δεν
είναι –επαναλαµβάνω- η επιστολή στα ελληνικά ότι οι αρχηγοί
των κοµµάτων που ψηφίζουν, δέχονται ότι κατά την άσκηση της
εξουσίας µετά τις εκλογές, δεν θα αλλάξουν πολιτική και θα είναι
η ίδια;
Ωραία. Το ταπεινωτικό το δέχθηκαν. Το ευτελιστικό το δέχθηκαν. Δεν µε απασχολεί και δεν το κρίνω αυτό. Θα το κρίνει η
κάλπη. Στα ελληνικά, όµως, γιατί δεν είναι;
Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτηµα. Καταθέτω εις τα Πρακτικά
του λόγου το αληθές, για να διαβάσει κάποιος και να γνωρίζει τι
τερτίπια γίνονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού Γεώργιος Καρατζαφέρης καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε, να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος να λάβει το λόγο για να απαντήσει στον κύριο
Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Με τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού έχουµε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για
τα θέµατα αυτά και κάναµε και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις
κατά τη διάρκεια της τελευταίας σύσκεψης των Αρχηγών των
κοµµάτων που στήριζαν τότε την Κυβέρνηση. Μετά απεχώρησε
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και µείναµε µόνοι µας µε τη
Νέα Δηµοκρατία στη συµµετοχή και τη στήριξη της Κυβέρνησης
του κ. Παπαδήµου.
Θα θυµάται ίσως, λοιπόν, από τις συζητήσεις µας αυτές ότι
πράγµατι, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωζώνη είχαν στείλει ένα σχέδιο πιθανής επιστολής των Αρχηγών των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Αυτό ήταν ένα σχέδιο.
Τελικά οι Αρχηγοί των κοµµάτων έλαβαν υπ’ όψιν τους το σχέδιο αυτό, έκαναν τις δικές τους σκέψεις, τις δικές τους διατυπώσεις και τώρα, δεν µιλάµε για ένα σχέδιο επιστολής, αλλά µιλάµε
για δύο συγκεκριµένες επιστολές, οι οποίες έχουν σταλεί: η επιστολή του κ. Παπανδρέου και η επιστολή του κ. Σαµαρά. Και οι
δύο επιστολές έχουν δηµοσιοποιηθεί. Οι απόψεις και των δύο
κοµµάτων έχουν αναπτυχθεί και ενώπιον της Βουλής και ενώπιον
του ελληνικού λαού. Μπορεί καθένας να αξιολογήσει ποιος είναι
ειλικρινής, ποιος είναι συνεπής, ποιος λέει πράγµατι αυτά που
θα συµβούν µετά τις εκλογές και ποιος προσπαθεί να αποφύγει
τις δύσκολες απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις.
Θα θυµάται επίσης ο κ. Καρατζαφέρης ότι και ο ίδιος είχε στείλει επιστολή, προκειµένου να εκταµιευθεί η έκτη δόση του παλαιού προγράµµατος και µάλιστα, είχε στείλει µία επιστολή µε
έναν ιδιόρρυθµο τρόπο, αλλά αποδεκτό τελικά, από τους θεσµικούς εταίρους, µια ανοικτή επιστολή, η οποία, όµως, τελικά έγινε
και επιστολή προς τους θεσµικούς αποδέκτες, µεταφράστηκε
στα αγγλικά και µοιράστηκε και στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Δεν διέφερε σε τίποτα εκείνη η επιστολή για
την έκτη δόση, από την επιστολή που υπέγραψαν τώρα, οι Αρχηγοί των δύο κοµµάτων που µετέχουν στην Κυβέρνηση.
Επίσης ήθελα να παρατηρήσω –γιατί πρέπει να είµαστε προµηθείς και όχι επιµηθείς- ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού οδηγεί τελικά σε µία
σταθερά αντιπολιτευόµενη πορεία. Έτσι δεν είναι; Μετεκλογικά
τι θα κάνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός; Θα µετέχει στο συνασπισµό εξουσίας, του οποίου θα ηγηθεί ο κ. Τσίπρας, ο οποίος
βλέπει αυτόν τον συνασπισµό εξουσίας; Θα αµύνεται εκτός, µοναχικά; Θα µετέχετε σε ένα άλλο σχήµα; Θα συµπράξετε µε την
πολυκατοικία; Πώς ακριβώς θα γίνει η µετεκλογική αρχιτεκτονική; Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είναι απροσδιόριστη ακόµη.
Ο πολίτης όµως θέλει να ξέρει ότι έχουµε καθαρούς λογαριασµούς, λέµε καθαρές κουβέντες, γιατί η πολιτική που ισχύει και
που επιβάλλεται, είναι η πολιτική της αλήθειας, η πολιτική της
εθνικής ανάγκης και της εθνικής σωτηρίας.
Εµείς αυτήν την πολιτική εκφράζουµε και στο όνοµα αυτής της
πολιτικής θα ζητήσουµε να κριθούµε από τον ελληνικό λαό. Δεν
µπορεί όµως να τα έχει κανείς καλά µε όλους πάντοτε.
Έρχεται η ώρα της καθαρής θέσης και του πολιτικού κόστους
και δεν πρέπει να τροµάζουµε ενώπιον του προσωρινού πολιτικού κόστους, γιατί το ανώτερο στάδιο του πολιτικού κόστους
είναι το ιστορικό κόστος. Αλίµονο αν η πατρίδα µας κληθεί να
πληρώσει ιστορικό κόστος! Πρέπει αγόγγυστα τα κόµµατα να
αναλαµβάνουµε το πολιτικό κόστος, για να προστατεύσουµε την
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πατρίδα µας έναντι του κινδύνου του µεγάλου ιστορικού κόστους.
Έρχοµαι τώρα στις τράπεζες. Έχω πει κατ’ επανάληψη ότι
πρέπει να διακρίνουµε την ενίσχυση της ρευστότητας από την
ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχει ανάγκη από ρευστότητα και από νέα κεφάλαια. Γιατί
έχει ανάγκη από νέα κεφάλαια; Έχει ανάγκη από νέα κεφάλαια,
διότι το PSI και η αντικατάσταση των οµολόγων δηµιουργεί την
ανάγκη στις τράπεζες που έχουν πολλά οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου, να ανακεφαλαιοποιηθούν. Υπάρχει και ο έλεγχος της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων που έχουν χορηγήσει οι
τράπεζες. Είναι ο έλεγχος που έκανε η «BLACKROCK» και συνεχίζει η «BAY» και η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα έχουµε δύο λόγους να οδηγηθούµε σε µία οργανωµένη ανασυγκρότηση,
επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση και σε ένα νέο τραπεζικό
τοπίο ασφαλές για τον πολίτη.
Γιατί έχουν οι τράπεζες ανάγκη από ενίσχυση της ρευστότητας; Πρωτίστως, γιατί έχουν φύγει οι καταθέσεις. Έφυγαν 65 δισεκατοµµύρια καταθέσεων Ελλήνων πολιτών από το 2009 έως
σήµερα. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά ότι τώρα που όλα γίνονται ασφαλή και καθαρά και
που ξέρει ο πολίτης ότι οι τράπεζες είναι εγγυηµένες µε πολλά
δισεκατοµµύρια από το θεσµικό σύστηµα της Ευρωζώνης, είναι
η ώρα της επιστροφής των καταθέσεων. Και όταν λέω επιστροφή
καταθέσεων, δεν εννοώ µόνο από το εξωτερικό. Εκεί έχει πάει
το µικρότερο ποσοστό. Το µεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει φύγει
µε τη µορφή εµβασµάτων.
Άρα, όταν έχουµε τέτοια απώλεια καταθέσεων, όταν έχουµε
τέτοιες ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης, φυσικά το δηµόσιο έρχεται και προστατεύει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού συστήµατος. Το αντάλλαγµα ποιο είναι; Θα
έχει στο χαρτοφυλάκιό του το ελληνικό δηµόσιο σχεδόν το σύνολο των µετοχών όλων των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων.
Θα είµαστε ο σχεδόν αποκλειστικός µέτοχος.
Θέλουµε όµως να µετατρέψουµε τις τράπεζες σε ΔΕΚΟ; Θέλουµε να τις κάνουµε δηµόσιες επιχειρήσεις; Θέλουµε να τις
υποβάλουµε στο λεγόµενο δηµόσιο µάνατζµεντ; Προφανώς όχι.
Το κράτος, λοιπόν, το δηµόσιο, µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, θα έχει το στρατηγικό έλεγχο, θα ελέγχει απολύτως τις µεγάλες αποφάσεις, καταστατικές αλλαγές,
συγχωνεύσεις, αλλαγή τοπίου και θα ελέγχει την τήρηση του
σχεδίου ανασυγκρότησης κάθε τράπεζας. Βασικό στοιχείο του
σχεδίου ανασυγκρότησης είναι η σχέση της τράπεζας µε την
πραγµατική οικονοµία, γιατί, αν η τράπεζα δεν διοχετεύει ρευστότητα, αν η τράπεζα δεν πουλάει δάνεια, δεν θα είναι κερδοφόρα, δεν θα ζωντανέψει, δεν θα ανασυγκροτηθεί.
Άρα λοιπόν το στρατηγικό έλεγχο υπέρ του ελληνικού λαού
και υπέρ της εθνικής οικονοµίας, τον έχει το κράτος και την καθηµερινή διαχείριση θα την κρατήσουν οι ιδιώτες, εάν µετάσχουν
σε ένα ελάχιστο επίπεδο στην αναγκαία αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου. Και πρέπει να προστατεύσουµε και εκατοντάδες χιλιάδες µικροµετόχους, οι οποίοι πρέπει να έχουν και αυτοί µία
ελπίδα, ότι µπορεί στο ρεύµα ανόδου της ελληνικής οικονοµίας
να ωφεληθούν κι αυτοί.
Τι προσδοκούµε να κάνουµε; Προσδοκούµε να πάρουµε πίσω
όσο γίνεται µεγαλύτερο µέρος από τα δισεκατοµµύρια που θα
έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος, γιατί αυτά επιβαρύνουν το χρέος, γιατί
αυτά τα οφείλει ο ελληνικός λαός και στόχος µας είναι να διαθέσουµε τις µετοχές, για να µειώσουµε το χρέος και για να µειώσουµε το βάρος που θα κουβαλά ο ελληνικός λαός σε δύο, σε
πέντε χρόνια.
Τα ασφαλιστικά ταµεία ήδη έχουµε προβλέψει ότι θα ανακεφαλαιοποιηθούν, θα αναπληρωθεί η περιουσιακή τους απώλεια
µε τον ειδικό φορέα που έχουµε ψηφίσει στον προηγούµενο
νόµο, στο ν.4046/2012 πριν από δεκαπέντε ηµέρες.
Άρα όλα αυτά τα έχουµε συζητήσει, τα έχουµε προβλέψει, τα
έχουµε ψηφίσει και ισχύουν στην ελληνική έννοµη τάξη. Δεν χρειάζεται να επαναλαµβάνουµε συνεχώς τα ίδια πράγµατα, γιατί πιστεύω ότι έχουµε διαµορφώσει ένα εθνικό σχέδιο
ανασυγκρότησης, που πρέπει να το υπηρετήσουµε µε συνέπεια,
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ενότητα, συναίνεση και διορατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ο προγραµµατισµός,
κύριε Πρόεδρε, δεν περιλαµβάνει αλληλουχία ατέρµονων αγορεύσεων. Αυτό το διατύπωσα και σαν υπόµνηση προς τον κύριο
Αντιπρόεδρο, να µη λάβει το λόγο για άλλη αγόρευση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Δύο δευτερόλεπτα µόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κύριε Καρατζαφέρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Αντιπρόεδρε, κρατήστε, λοιπόν, τις
διοικήσεις, που κάποιες από αυτές οδήγησαν στην πτώχευση!
Αφήστε τους εκεί! Κρατήστε τους!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν είπα αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Έπρεπε να έχετε κάνει συγχωνεύσεις. Σας
το λέω τόσα χρόνια. Το λέω δύο χρόνια σε εσάς και δύο χρόνια
στην κυβέρνηση του κ. Καραµανλή. Συγχωνεύσεις! Έπρεπε να
υπάρχει ένας τραπεζικός πυλώνας του δηµοσίου κι ένας του
ιδιωτικού.
Όµως ο καθένας από αυτούς θέλει την καρέκλα. Κάνουν αρραβώνες, χαλάνε αρραβώνες, τουµπάρουν το Χρηµατιστήριο, το
ανεβάζουν, πουλάνε. Πρόκειται δηλαδή για τον ευτελισµό της οικονοµίας. Και να τους δώσετε είπα -στα ασφαλιστικά ταµεία «θα,
θα»- από εκεί που τα πήραν. Έχει µεγάλη διαφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό είναι σηµείωση
για αύριο, κύριε Πρόεδρε, όχι για απόψε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Συµφωνούµε.
Αυτό είναι ευτελισµός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Δεν είπε αυτό. Λέει για αύριο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Όχι αύριο θα πούµε για τα φάρµακα, για
το παρακείµενο.
Όσον αφορά τώρα για το ποιος θα κυβερνήσει αύριο, νοµίζω
ότι ο κ. Λοβέρδος το ξεκαθάρισε, το είπε ευθέως, εσείς µε τη
Νέα Δηµοκρατία. Μπράβο σας, καλό αρραβώνα! Να έρθουµε και
στη γαµήλιο τελετή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι θα γίνει µε την τροποποίηση,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ για τα Πρακτικά να διανείµουν τη διόρθωση επί της τροπολογίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Μα δεν έκανα καµµία διόρθωση.
Είπα, η παράγραφος 1 του άρθρου 5 της τροπολογίας διαγράφεται. Τι να µοιράσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τη διαγραφή.
Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είχαµε τη δυνατότητα ως παράταξη, ο Πρόεδρος
του κόµµατός µας, Αντώνης Σαµαράς, οι υπόλοιποι οµιλητές της
Νέας Δηµοκρατίας, να αναφερθούµε στη σηµερινή κατάσταση,
στο σηµερινό πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό γίγνεσθαι και να
καταθέσουµε συγκεκριµένες προτάσεις.
Είχαµε τη δυνατότητα να εξηγήσουµε και στον ελληνικό λαό
µέσα από τη Βουλή ότι στις 12 Φεβρουαρίου είπαµε το µεγάλο
ναι, το ναι της ελπίδας, το ναι που δίνει χρόνο, που δίνει σταθερότητα, που δίνει ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό, για
να ξεπεράσει τα προβλήµατα, αν βεβαίως ακολουθηθεί η πολιτική που πρέπει. Μία πολιτική ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας, µία πολιτική επανεκκίνησης της ελληνικής οικονοµίας, µία
πολιτική ανάπτυξης συνολικά, για όλη την ελληνική οικονοµία και
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κοινωνία.
Θα σταθώ επιγραµµατικά σε συγκεκριµένα άρθρα που νοµίζω
ότι πρέπει να πάρω κάποιες απαντήσεις από τους αρµόδιους
Υπουργούς.
Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά το άρθρο 1, το οποίο αναφέρεται
σε περικοπές των κυρίων συντάξεων και στο άρθρο 6 που αφορά
τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων, θέλω να επισηµάνω
τα εξής: Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που υπήρξε µια σκληρή,
µια ουσιαστική διαπραγµάτευση και είδαµε το αποτέλεσµα αυτής
της διαπραγµάτευσης. Για πρώτη φορά υπήρξε πλαφόν τόσο
στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις και κάτω από
αυτά τα πλαφόν, δεν έγινε καµµιά περικοπή. Προφανέστατα πρόκειται για µια επιτυχία της διαπραγµατευτικής οµάδος. Βεβαίως
θα ήθελα να εξάρω και να τονίσω τη συµβολή του Προέδρου του
κόµµατός µας, Αντώνη Σαµαρά, σ’ αυτήν την επιτυχία.
Επίσης θα ήθελα να εκφράσω δύο προβληµατισµούς.
Ο πρώτος έχει σχέση µε το ΝΑΤ, µε το Ταµείο των Ναυτικών
στο οποίο δεν προβλέπεται πλαφόν, αλλά υπάρχει µια οριζόντια
µείωση των συντάξεων κατά 7%. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα
ζήτηµα το οποίο η Κυβέρνηση θα έπρεπε να δει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αν µπορεί, έστω και την ύστατη στιγµή να δώσει
µια απάντηση στο συγκεκριµένο πρόβληµα, γιατί θεωρώ ότι είναι
άδικο για τους ξωµάχους της ναυτικής ζωής, να µην υπάρχει ένα
πλαφόν για τη σύνταξή τους.
Ο δεύτερος προβληµατισµός που θέτω, είναι σε σχέση µε το
αν το άθροισµα των µικρών κύριων και επικουρικών συντάξεων
είναι κάτω από το ποσό των 1300 ευρώ. Τότε είναι φανερό ότι
υφίσταται περικοπές κάποιος Έλληνας πολίτης, κάποιος συνταξιούχος αν, για παράδειγµα, έχει 500 ευρώ κύρια σύνταξη και
300 επικουρική. Θα παρακαλούσα να αντιµετωπίσετε το θέµα
αυτό, γιατί είναι άδικο τη στιγµή που υπάρχει το πλαφόν των
1300 ευρώ για τις κύριες συντάξεις, να γίνονται περικοπές γι’ αυτούς που είναι σίγουρα πολύ κάτω από τα 1300 ευρώ.
Θα ήθελα να σταθώ στο άρθρο 2, στο οποίο γίνονται περικοπές στον προϋπολογισµό ύψους 2,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
γιατί απλούστατα είναι φανερό ότι η προβλεπόµενη ύφεση από
τον προϋπολογισµό του 2012, θα είναι πολύ µεγαλύτερη από ό,τι
προβλεπόταν. Γι’ αυτόν το λόγο και γίνονται αυτές οι περικοπές.
Ακόµα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό να δει
ξανά κάποιες επιµέρους δαπάνες, όπως για παράδειγµα στα επιδόµατα των πολυτέκνων που ήδη έχουν υποστεί µια σειρά σηµαντικών µειώσεων και περικοπών και µε το αφορολόγητο, αλλά
και στις άλλες παροχές τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, στις παροχές των αναπληρωτών στην εκπαίδευση,
καθώς τα σχολειά µας θα κινδυνεύουν εκτός από βιβλία που
ακόµα δεν έχουν, να µην έχουν την επόµενη χρονιά ούτε δασκάλους και καθηγητές.
Τρίτον, στις περικοπές κατά 60 δισεκατοµµύρια ευρώ της εξισωτικής αποζηµίωσης των αγροτών. Τη στιγµή που υπάρχει θέληση από όλους για να βοηθηθούν οι αγρότες, είναι αδιανόητο
να γίνονται περικοπές στις εξισωτικές αποζηµιώσεις των αγροτών. Έστω και αυτήν τη στιγµή, θα έπρεπε να βρεθεί ένα ισοδύναµο αποτέλεσµα.
Τέταρτον, στις περικοπές για το κλείσιµο των σχολείων του
εξωτερικού, καθώς µοιραία οδηγούµεθα στο να χαθεί η συνέχεια
της ελληνικής γλώσσας και παιδείας για τους Έλληνες µετανάστες και ειδικά σε µια περίοδο που αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο αυτό το κύµα των µεταναστών.
Πέµπτον, στην περικοπή της φαρµακευτικής δαπάνης, για την
οποία λέµε ναι στο συµµάζεµα της σπατάλης, αλλά όχι στην κατάργηση της παροχής φαρµάκων στον Έλληνα πολίτη.
Όσον αφορά το άρθρο 3, θα ήθελα να σταθώ επιγραµµατικά
και να πω ότι προβλέπονται µειώσεις στις αποδοχές των αιρετών
των ΟΤΑ, ενώ µειώνονται και οι αντιµισθίες των αντιδηµάρχων.
Απ’ ό,τι ξέρω -γιατί ήρθα σε επαφή µε το διοικητικό συµβούλιο
της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος- έγινε µια
προσπάθεια να υπάρξει ένα ισοδύναµο αποτέλεσµα µε την περικοπή του αντίστοιχου ποσού από τα έσοδα της ΚΕΔΕ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να αντιµετωπίσετε και αυτό το ζήτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης θα ήθελα να δείτε και το θέµα του εκλογικού επιδόµατος των εργαζοµένων στο Εθνικό Τυπογραφείο. Είναι γνωστό ότι
οι εργαζόµενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο εµπλέκονται άµεσα και
ενεργά στην προετοιµασία και τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Άρα θα έπρεπε έστω και τώρα να υπάρξει µια εξαίρεση
γι’ αυτούς τους εργαζόµενους.
Όσον αφορά το άρθρο 5 –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρεθα ήθελα να πω ότι αφορά τις συγχωνεύσεις των ερευνητικών
φορέων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να προσέξετε το συγκεκριµένο
άρθρο, γιατί, όπως είπα και στην πρωτοµιλία µου –και το επαναλαµβάνω για άλλη µια φορά- θεωρώ ότι το συγκεκριµένο άρθρο
5 πρέπει να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου. Δεν είναι κατεπείγον. Άρα
θεωρούµε ότι θα πρέπει να προκύψει µετά από δηµοκρατικό διάλογο, µετά από κοινωνικό διάλογο και µετά από διάλογο µε τους
ανάλογους επιστηµονικούς φορείς.
Παράλληλα θα ήθελα να επισηµάνω τρία συγκεκριµένα πράγµατα.
Πρώτον, είναι αδιανόητο στον ήδη πολύ χαµηλό προϋπολογισµό για τα ερευνητικά κέντρα, των 50 εκατοµµυρίων, να γίνεται
άλλη µια περικοπή 10 εκατοµµυρίων. Είναι αδιανόητο τη στιγµή
που θέλουµε να ενισχυθεί η καινοτοµία και η έρευνα στην ελληνική οικονοµία, να κάνουµε και άλλες περικοπές από τον ήδη περικοµµένο προϋπολογισµό για τα ερευνητικά κέντρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Καταλήγοντας, σε ό,τι αφορά τη
συγχώνευση των δύο συγκεκριµένων ινστιτούτων, θα πρότεινα
το νέο ινστιτούτο να έχει την επωνυµία «Ινστιτούτο Επεξεργασίας
του Λόγου και Πολιτιστικής Τεχνολογίας», δηλαδή ΙΕΛΠΟΤ, µε
έδρα την Ξάνθη, η οποία έχει µεγάλη ανάγκη από τέτοιου είδους
δραστηριότητες. Επίσης κατά αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η
λήψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και προγραµµάτων από το
ΕΣΠΑ.
Ακόµη θα πρέπει να αντιµετωπιστεί δραστικά και να αλλάξει
το θέµα των διοικήσεων, γιατί υπάρχει µία συγκεκριµένη κατεύθυνση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία των διευθύνσεων, αλλάζοντας συγκεκριµένα άρθρα του
νοµοσχεδίου.
Θεωρώ πως θα πρέπει να επανέρθουµε στην αρχική διατύπωση όπου σε περίπτωση συγχωνευµένων, καταργούµενων ινστιτούτων οργανισµών, τα καθήκοντα διευθυντή ασκεί ο
αρχαιότερος διευθυντής, ο οποίος υπηρετεί την πενταετή του
θητεία.
Θα επικαλεστώ για µία ακόµη φορά το σοβαρό της κατάστασης: την ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων για την αντιµετώπιση της πολύ µεγάλης κρίσης που µας οδήγησε η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ.
Δίνουµε θετική ψήφο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Καράογλου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΛΑΟΣ, κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τρεις επισηµάνσεις θα κάνω.
Καταβάλλεται µία φιλότιµη προσπάθεια, ιδιαίτερα από το φίλο
µου από παλιά, τον Θεόδωρο Καράογλου. Εδώ, όµως, αναδείχθηκαν τρία ζητήµατα, τα οποία συµπληρωµατικώς οφείλω να τα
επαναφέρω στην Αίθουσα, ιδιαίτερα µετά και την αγόρευση της
κ. Βαγενά.
Πρέπει να κατανοήσουµε όλοι ότι κάτι άλλο συµβαίνει εκτός
αυτής της Αιθούσης. Αυτά τα οποία και η πάλαι ποτέ µεγάλη παράταξη µε τη ναυαρχίδα της -τη Νέα Δηµοκρατία- πράττει για
τον έλεγχο των καταθέσεων του εξωτερικού, να ξέρουµε όλοι
πως η κοινωνία µάς παρακολουθεί και δεν θα το συγχωρέσει
ποτέ.
Δεν είναι δυνατόν αυτά τα ζητήµατα ηθικής τάξεως, πολιτικής
ευταξίας, να περάσουν απαρατήρητα. Πρέπει να αναλάβουµε
όλοι τις ευθύνες µας, πριν να είναι αργά. Δεν αρκούν οι επικλήσεις και οι κραυγές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
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Τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να αντιληφθούµε όλοι, όχι µε
κροκοδείλια δάκρυα, όχι µε φιλεύσπλαγχνες εκκλήσεις, ότι
υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι’ αυτούς που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας, για τους πολύτεκνους, για τις µεγάλες
και ιδιαίτερες αναπηρίες. Πρέπει πάση θυσία η κοινωνική συνοχή
µόνο δι’ αυτού του τρόπου να διατηρηθεί.
Εντέλει, ας φροντίσουµε πέρα από αυτό το χρέος, το οποίο
θέλουµε να κάνουµε βιώσιµο, κύριε Υπουργέ, να κάνουµε κάτι
άλλο: την πορεία µας µες στη φτώχεια, να την κάνουµε βιώσιµη
και αξιοπρεπή, διότι φοβούµαι ότι η φτώχεια θα καταστεί µέσο
εξουσιασµού και θα είναι αργά να επιστρέψουµε εκεί που ήµασταν πριν λίγα χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µία δήλωση ερµηνευτικού χαρακτήρα, σε σχέση µε τις προβλέψεις του
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άρθρου 2 του νοµοσχεδίου για την τροποποίηση του κρατικού
προϋπολογισµού.
Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2 µειώσεις του προϋπολογισµού
του Υπουργείου Εσωτερικών, µέσω του οποίου κατανέµονται οι
πιστώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα κατανεµηθούν δίκαια
και αναλογικά µεταξύ α’ και β’ βαθµού. Δεν θα επιβαρύνουν
όλους τους ΟΤΑ α’ βαθµού, αλλά θα υπάρξει µία πρόβλεψη,
ώστε η επιβάρυνση να αφορά και τους ΟΤΑ β’ βαθµού, τις περιφέρειες, κατά έναν ορθολογικό τρόπο, για τον οποίο έχουµε συνεννοηθεί µε την Κεντρική Ένωση Δήµων. Θα συνεννοηθούµε και
µε την Ένωση Περιφερειών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού
περιεχόµενου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012».
Για τη ψήφιση επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 5 και 6
έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρών.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου. Παρούσα.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Μαρίνος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Νάνος. Παρών.
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Η κ. Βέρα Νικολαΐδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης. Παρών.
Ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Για την ψήφιση επί της αρχής, επί των άρθρων 1, 2, 5 και 6 και
επί των τροπολογιών 777/170 και 784/174 έχουν υποβληθεί δύο
αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του ΛΑΟΣ των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
τους.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Καλαποθαράκος Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Κιλτίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Ο κ. Μανούσος Ντουκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου - Παπαδάκη. Παρούσα
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Συµφωνείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµπτύξουµε
τις δύο ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
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οµοφώνως.
Η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί ταυτοχρόνως και µε
χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες.
Καλούνται επί του καταλόγου και επί της αρχής οι Βουλευτές
κ. Ιωάννης Βλατής από το ΠΑΣΟΚ και Γρηγόριος Αποστολάκος
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλούνται να προσέλθουν ως ψηφολέκτες για τα άρθρα
1, 2, 5 και 6 η κ. Μαρία Θεοχάρη από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Νικόλαος
Παναγιωτόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία, για τις τροπολογίες
777/170 και 784/174 η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ
και ο Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Οι αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα και τις τροπολογίες του
νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή, τα άρθρα και τις τροπολογίες
του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες- (FAX) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί της αρχής και επί των άρθρων του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι
αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογισθούν στην καταµέτρηση, η οποία και θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος, ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Ηλία Μόσιαλου και κ. Μάρκου Μπόλαρη,
οι οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΝΑΙ».
Επίσης, ο κ. Γεώργιος Παπαµανώλης και ο κ. Αλέξης Τσίπρας
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απουσιάζουν και µε επιστολή µας γνωρίζουν ότι, αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 283 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
202 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 80
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής, σύµφωνα µε το παρακάτω
πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Γερουλάνος Παύλος
Καραπαναγιώτη Τατιάνα
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Βαγενά Άννα
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κουντουρά Έλενα
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης

ΝΑΙ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ΟΧΙ

+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+

Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Ντουκάκης Μανούσος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισσάβετ (Έλσα)

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Γκόκας Χρήστος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Καλαποθαράκος Χρήστος
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

-

+

+
+
+

+
+
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Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+

+
-

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κλαυδιανού Μαρία

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Τεκτονίδου Κυριακή
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης

+
+

+

+
-

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
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Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη –Γκέκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος

+
+
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Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Χατζηγάκης Σωτήριος
Σκρέκας Θεόδωρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Κατσαρού Άννα
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 202
……”…….”………:
«ΟΧΙ» 80
……”…….”………: «ΠΑΡΩΝ» 1
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
283
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του

Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 81 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 80 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 5:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 80 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 6:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 81 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σύµφωνα
µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 777 και ειδικό 170:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 80 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 777 και ειδικό 170,
έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως
ίδιο άρθρο.
Επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό 174:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 202 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 80 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 784 και ειδικό 174
έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία, και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(Το πρωτόκολλο της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των τροπολογιών 777/170 και 784/174 καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί των 777/170 και 784/174 τροπολογιών
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Γερουλάνος Παύλος
Καραπαναγιώτη Τατιάνα
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Βαγενά Άννα
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κουντουρά Έλενα
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης

ΝΑΙ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ΟΧΙ

+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
ΠΑΡΩΝ
+
+

Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Ντουκάκης Μανούσος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισσάβετ (Έλσα)

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Γκόκας Χρήστος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Καλαποθαράκος Χρήστος
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

-

+

+
+
+

+
+
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Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+

+
-

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κλαυδιανού Μαρία

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Τεκτονίδου Κυριακή
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης

+
+

+

+
-

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
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Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη –Γκέκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος

+
+
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Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Χατζηγάκης Σωτήριος
Σκρέκας Θεόδωρος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Κατσαρού Άννα
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+
+

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 202
……”…….”………:
«ΟΧΙ» 80
……”…….”………: «ΠΑΡΩΝ» 1
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ:
283
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµεθα τώρα στη
ψήφιση των άρθρων 3, 4 και 7.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµεθα στη ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου;
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/
2012» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν.
4046/ 2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 1
Αναπροσαρµογή συντάξεων του Δηµοσίου
και των Ν.Π.Δ.Δ.
1.α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δηµοσίου, γενικά, αναπροσαρµόζεται µε µείωση κατά 12% το ποσό της µηνι-

αίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300)
ευρώ.
β. Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης της προηγούµενης περίπτωσης, λαµβάνεται υπόψη το µηνιαίο ποσό της
κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την
31.12.2011. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρµογή και για όσους
συνταξιοδοτούνται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία.
γ. Η ανωτέρω µείωση θα αρχίσει από τη σύνταξη µηνός Μαΐου
2012, τα δε οφειλόµενα ποσά για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2012 µέχρι 30.4.2012 θα παρακρατηθούν σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από τη σύνταξη µηνός
Μαΐου 2012.
δ. Εξαιρούνται της µείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση
α’ όσοι λαµβάνουν µε τη σύνταξη τους επίδοµα ανικανότητας του
άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α’ 210) ή των άρθρων 100 έως και
104 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209) ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις
διατάξεις των νόµων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185),
καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω.
Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξιούχοι του
Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε
βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ποσοστό 80% και άνω.
ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορισµό του ποσού της
σύνταξης της υποπαραγράφου β’ λαµβάνεται υπόψη το συνολικό
ποσό της σύνταξης που έχει µεταβιβασθεί και το ποσό της µείωσης επιµερίζεται ανάλογα.
στ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων από µία κύριες συντάξεις από το Δηµόσιο ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των συντάξεων
αυτών. Η µείωση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το µεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δηµόσιο.
η. Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ’
εξαιρούνται και από τη µείωση της περίπτωσης α’ της παρ. 10
του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται
αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν
το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων
των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των
Σιδηροδροµικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του
ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012
Άρθρο 2
Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2012
1. Ο Κρατικός Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2012 όπως
εγκρίθηκε µε το ν. 4032/2011 (A’ 257) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισµών όλων των
Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων για µετακινήσεις (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0700),
λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0800), Προµήθειες αγαθών (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (Κ.Α.Ε. των οµάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240
και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) µειώνονται κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µειώνονται κατά εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράµµατα εξοπλισµού των ενόπλων δυνάµεων (Κ.Α.Ε. της οµάδας 6910) κατά τριακόσια εκατοµµύρια (300.000.000) ευρώ.
γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζηµίωση εφηµεριών γιατρών
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Ε.Σ.Υ. (Κ.Α.Ε. 0562) µειώνονται κατά πενήντα εκατοµµύρια
(50.000.000) ευρώ και για επιδόµατα πολυτέκνων κ.λπ. (Κ.Α.Ε.
2731) κατά σαράντα τρία εκατοµµύρια (43.000.000) ευρώ.
δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού για µεταβιβαστικές πληρωµές (Κ.Α.Ε. της
κατηγορίας 2000) µειώνονται κατά είκοσι πέντε εκατοµµύρια
(25.000.000) ευρώ.
ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για µεταβιβαστικές πληρωµές
(Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 2000) µειώνονται κατά είκοσι έξι εκατοµµύρια (26.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το ΕΓΤΑΑ (Κ.Α.Ε. 5323) κατά
εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) ευρώ.
στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µειώνονται ως ακολούθως:
1. Για µεταβιβαστικές πληρωµές (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 2000)
του ειδικού Φορέα 19 – 710 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
2. Για αµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας (Κ.Α.Ε. 0344 και 0354) κατά είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια (24.000.000) ευρώ.
3. Για επιµίσθια αποσπασµένου σε σχολεία του εξωτερικού
προσωπικού του Υπουργείου (Κ.Α.Ε. 0229) κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια (15.000.000) ευρώ.
4. Για επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες µισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού (Κ.Α.Ε. 2894) κατά έντεκα εκατοµµύρια (11.000.000) ευρώ.
5. Για επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
τεχνολογικού τοµέα (Κ.Α.Ε. 2422) κατά δεκατέσσερα εκατοµµύρια (14.000.000) ευρώ.
6. Για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα για δαπάνες
φοιτητικής µέριµνας (Κ.Α.Ε. 2425) κατά έξι εκατοµµύρια
(6.000.000) ευρώ.
ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών (Κ.Α.Ε. της οµάδας 5260) αυξάνονται
κατά πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ και οι πιστώσεις
για απόδοση εσόδων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθµού (Κ.Α.Ε. της οµάδας
3210) µειώνονται κατά πενήντα εννέα εκατοµµύρια (59.000.000)
ευρώ.
η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών για συντάξεις δηµοσίων λειτουργών (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0600) µειώνονται κατά εξήντα έξι εκατοµµύρια
(66.000.000) ευρώ, οι πιστώσεις για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Κ.Α.Ε. υποκατηγορίας 3400) µειώνονται κατά διακόσια
πενήντα ένα εκατοµµύρια (251.000.000) ευρώ.
θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ (Κ.Α.Ε. 2361) µειώνονται
κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες (15.400.000)
ευρώ, οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωµατωµένης
στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τοµέων ασφάλισης προσωπικού
ΔΕΗ (Κ.Α.Ε. 7293) µειώνονται κατά είκοσι ένα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες (21.300.000) ευρώ, οι πιστώσεις για επιχορήγηση
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Κ.Α.Ε.
2365) µειώνονται κατά πεντακόσια εκατοµµύρια (500.000.000 )
ευρώ και οι πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
(Κ.Α.Ε. 2369) αυξάνονται κατά διακόσια πενήντα ένα εκατοµµύρια (251.000.000) ευρώ.
ι) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων
επενδύσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων, αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, τροποποιούνται ως
ακολούθως:
1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών µειώνονται κατά εκατόν σαράντα εκατοµµύρια
(140.000.000) ευρώ.
2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µειώνονται κατά εννέα εκατοµµύρια (9.000.000) ευρώ.
3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών µειώνονται κατά δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
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4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών µειώνονται κατά τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ευρώ.
5. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µειώνονται κατά ογδόντα
δύο εκατοµµύρια (82.000.000) ευρώ.
6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µειώνονται κατά
οκτώ εκατοµµύρια (8.000.000) ευρώ.
7. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µειώνονται κατά
τριάντα οκτώ εκατοµµύρια (38.000.000) ευρώ.
8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µειώνονται κατά εκατόν δώδεκα
εκατοµµύρια (112.000.000) ευρώ.
9. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µειώνονται κατά δεκατέσσερα
εκατοµµύρια (14.000.000) ευρώ.
10. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µειώνονται κατά πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
11. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µειώνονται κατά οκτώ εκατοµµύρια (8.000.000) ευρώ.
12. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µειώνονται
κατά ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.
13. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µειώνονται κατά τέσσερα εκατοµµύρια
(4.000.000) ευρώ.
14. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού µειώνονται κατά δεκαπέντε εκατοµµύρια
(15.000.000) ευρώ.
15. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αττικής αυξάνονται κατά εξήντα εκατοµµύρια
(60.000.000) ευρώ.
16. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης µειώνονται κατά πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
17. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µειώνονται κατά τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ευρώ.
18. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µειώνονται κατά τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ευρώ.
19. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων µειώνονται κατά δύο εκατοµµύρια (2.000.000) ευρώ.
20. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Αιγαίου
µειώνονται κατά τρία εκατοµµύρια
(3.000.000) ευρώ.
ια) Οι κατά φορέα πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων
επενδύσεων για την υλοποίηση προγραµµάτων συγχρηµατοδοτουµένων από πόρους της Ε.Ε. τροποποιούνται ως ακολούθως:
1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνονται κατά εκατόν σαράντα επτά εκατοµµύρια
(147.000.000) ευρώ.
2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µειώνονται κατά δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µειώνονται κατά είκοσι
εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ.
4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µειώνονται κατά
σαράντα πέντε εκατοµµύρια (45.000.000) ευρώ.
5. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µειώνονται κατά ογδόντα
(80.000.000) ευρώ.
6. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µειώνονται κατά επτά εκατοµµύρια (7.000.000) ευρώ.
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7. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αυξάνονται
κατά πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.
8. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού αυξάνονται κατά δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ.
2. Με απόφαση του αρµόδιου διατάκτη που εκδίδεται εντός
πέντε (5) ηµερών από την ψήφιση του παρόντος νόµου κατανέµονται οι ανωτέρω µειώσεις σε επί µέρους ειδικούς φορείς και
Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού κάθε
Υπουργείου.
Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω µείωσης αυτών από την
εφαρµογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
που αναλογούν στο χρονικό διάστηµα από 1.11.2011 µέχρι και
τον πρώτο µήνα εφαρµογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
µπορεί να υπερβεί τη µισθοδοσία µηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη µισθοδοσία των επόµενων µηνών και
µέχρι το µήνα Ιούνιο 2012.
2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α’ 116 ) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς
και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραµµατείς και διερµηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγµένα
απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των
βουλευτικών, δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυµηγορίας, τη συγκέντρωση, µετάδοση και έκδοση των σχετικών
αποτελεσµάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζηµίωση, το
ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζηµίωση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και
σε φορολογία εισοδήµατος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο
αριθµός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η
ανωτέρω αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εφάπαξ.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000)
ευρώ.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του
ν. 2386/1996 (Α’43), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή κατά το µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από
αυτό, καταργούνται.
3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφεροµένων δικαιούχων, δεν
επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης σε
άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζηµίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο.»
3.α. Η αντιµισθία των δηµάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 2 και 181 παρ. 2 του
ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) µειώνεται κατά 10%.
β. Η παρ. 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/ 2010 τροποποιείται
ως εξής:
«Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιµισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου κα-

ταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της
αντιµισθίας του περιφερειάρχη.»
γ. Οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων, οι οποίοι λαµβάνουν αντιµισθία, δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δηµοτικών συµβουλίων και
των οικονοµικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας
ζωής των δήµων ή των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164
του ν. 3852/2010 των Περιφερειών.
δ. Η ισχύς των υποπαραγράφων α’, β’ και γ’ της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.2012.
ε. Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και οι πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων, λαµβάνουν αντιµισθία η οποία καταβάλλεται από το δήµο.
Από το σύνολο των αντιδηµάρχων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθµός των δικαιουµένων αντιµισθία ορίζεται ως εξής:
Σε δήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιµισθίας ο ένας (1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιµισθίας οι
δύο (2), έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4),
έως οκτώ (8) οι πέντε (5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα
(10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και από δεκατρείς (13) και άνω
οι οκτώ (8).
Σε δήµους άνω των 200.000 κατοίκων το σύνολο των αντιδηµάρχων δικαιούται αντιµισθίας.
Οι ανωτέρω αντιδήµαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιµισθίας
ορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 59 παρ. 6 του ν.
3852/2010.»
στ. Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιείται µε την προηγούµενη υποπαράγραφο ε’, ορίζεται η 1.1.2013.
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεµάτων
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. (ν.
2238/1994, Α’ 151), ως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εφόσον η αµφισβητούµενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου υπερβαίνει το ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου
ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία
στην περίπτωση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµά
της. Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή µέσα
σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης καταλογισµού φόρου ή της πράξης επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως
για παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου στην ενδικοφανή προσφυγή του προηγούµενου
εδαφίου, εκδίδεται το αργότερο σε τέσσερις (4) µήνες από την
περιέλευση της αίτησης σε αυτό. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της
Επιτροπής, τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων ως προς την
εξέταση της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 53 του ν.
4021/2011 (Α’ 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η.
και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο µέχρι τις δέκα του επόµενου
µήνα από το µήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση
της παραγράφου 13.»
3. Η περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν.
3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται ως εξής:
«5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρ-
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θρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).»
4. Η προηγούµενη παράγραφος 3 ισχύει από τις δηλώσεις οικονοµικού έτους 2012.
Άρθρο 5
Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων
1.α) Το Ινστιτούτο Αστρονοµίας και Αστροφυσικής (Ι.Α.Α.) και
το Ινστιτούτο Διαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης του
Ν.Π.Δ.Δ. εθνικού ερευνητικού κέντρου «Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών» (Ε.Α.Α.) που ιδρύθηκε µε το ν.δ. 1975/1942 (Α’ 295),
όπως τροποποιήθηκε µε το ν.δ. 3402/1955 (Α’ 279) και το ν.
1349/1983 (Α’ 52) συγχωνεύονται σε ένα Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, Διαστηµικών
Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης».
β) Το Ινστιτούτο Αστροσωµατιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» του
Ε.Α.Α. µεταφέρεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).
γ) Μετά την κατά τις προηγούµενες περιπτώσεις συγχώνευση
και µεταφορά Ινστιτούτων, το Ε.Α.Α. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Γεωδυναµικό Ινστιτούτο,
ββ) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, και
γγ) Ινστιτούτο Αστρονοµίας, Αστροφυσικής, Διαστηµικών
Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης.
2. α) Τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών και Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας του Ν.Π.Ι.Δ. µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.), το
οποίο ιδρύθηκε µε το βασιλικό διάταγµα της 9.10.1958 (Α’ 155)
µε την επωνυµία «Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών» (Β.Ι.Ε.) και µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.) µε το ν.δ. 572/1970
(Α’125), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών».
β) Τα Ινστιτούτα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας και
Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας του Ε.Ι.Ε. συγχωνεύονται
σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Βιολογίας,
Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας».
γ) Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών αποτελείται εφεξής από τα εξής
Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,
ββ) Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας και
γγ) Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας.
3. α) Τα Ινστιτούτα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Μικροβιολογίας και Ιολογίας, Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας,
Μοριακής Ογκολογίας και το Ινστιτούτο Ανοσολογίας (AIDS) του
Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χα-ρακτήρα, µε την επωνυµία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ»» (ΕΚΕΒΕ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ»), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 του
π.δ. 93/1995 (Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε µε τα
προεδρικά διατάγµατα 362/1995 (Α’193) και 198/1997 (Α’156), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ»».
β) Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών «Αλέξανδρος
Φλέµιγκ» αποτελείται εφεξής µόνο από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών
Επιστηµών «Αλέξανδρος Φλέµιγκ».
4.α) Το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝ.Α.) και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών και Βιοµοριακών Ερευνών (Ι.Β.Β.Ε.) του
Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία «Εθνικό
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), που
συστήθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 77/2000 (Α’ 65), όπως τροποποιήθηκε µε τα προεδρικά διατάγµατα 82/2002 (Α’ 59) και
161/2007 (Α’202), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την
επωνυµία «Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών».
β) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.) και το Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών Διεργασιών
(Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο
µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων».
γ) Τα Ινστιτούτα Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) και Πληροφορικής και
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Τηλεµατικής του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. µετονοµάζονται σε Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αντίστοιχα.
δ) Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
αποτελείται εφεξής από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών,
ββ) Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων,
γγ) Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών και
δδ) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
5. α) Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων και το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων του Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών» (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). που
συστήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2919/2001
(Α’128), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων».
β) Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής και το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συγχωνεύονται σε
ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών».
γ) Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών αποτελείται εφεξής από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
ββ) Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών
Υδάτων και
γγ) Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών.
6.α) Τα Ινστιτούτα: Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝ.Κ.ΠΟ.), Πολιτικής
Κοινωνιολογίας (Ι.ΠΟ.ΚΟΙΝΩ.), Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (Ι.Α.Α.Κ.) και Μελέτης Ηθικών Αξιών και Κοινωνικής Συµπεριφοράς του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(Ε.Κ.Κ.Ε.) που ιδρύθηκε µε το άρθρο 9 του ν.δ. 3998/1959 µε την
επωνυµία «Κέντρο Κοινωνικών Επιστηµών Αθηνών» και µετονοµάσθηκε σε «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (Ε.Κ.Κ.Ε.) µε
τα βασιλικά διατάγµατα 502/1968 (Α’168) και 539/1968 (Α’ 203),
συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών».
β) Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αποτελείται εφεξής
µόνο από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών.
7.α) Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας και το Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών
Προϊόντων του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») που συστήθηκε µε το άρθρο
28 παρ. 1 του ν. 1514/ 1985 (Α’ 13), συγχωνεύονται σε ένα νέο
Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας».
β) Το Ινστιτούτο Επιστήµης των Υλικών, το Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δ»
συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Προηγµένων Υλικών, Φυσικοχηµικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστηµάτων».
γ) Το Ινστιτούτο Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ» µετονοµάζεται σε
Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών.
δ) Το Ινστιτούτο Αστροσωµατιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ» που µεταφέρεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1,
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Ν.Π.Δ.Δ.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» συγχωνεύεται µε το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, το οποίο µετονοµάζεται σε Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δηµόκριτος».
ε) Το ΕΚΕΦΕ «Δ» αποτελείται εφεξής από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
ββ) Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών,
γγ) Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστηµών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας,
δδ) Ινστιτούτο Προηγµένων Υλικών, Φυσικοχηµικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστηµάτων, και
εε) Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής.
8.α) Τα Ινστιτούτα: Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προσοµοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π.) και Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών
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(Ι.Δ.Ε.Τ.) του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Κέντρο Εφαρµογών των
Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)» που
συστήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2919/2001 και µετονοµάσθηκε σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3438/2006 (Α’33), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Πληροφοριακών Συστηµάτων» (Ι.Π.ΣΥ.).
β) Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
του Ε.Κ. «Αθηνά» συγχωνεύεται στο Ινστιτούτο µε την επωνυµία
«Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου» (Ι.Ε.Λ.).
γ) Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και
της Γνώσης αποτελείται εφεξής από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Ι.Π.ΣΥ.),
ββ) Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.) και
γγ) Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).
9.α) Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών
Διεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία
«Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας» (Ι.Τ.Ε.), που συστήθηκε µε
το άρθρο 1 του π.δ. 432/1987 (Α’ 204), µετονοµάζεται σε Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής.
β) Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Ι.Τ.Ε. συγχωνεύεται
στο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας».
γ) Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελείται εφεξής
από τα εξής Ινστιτούτα:
αα) Ινστιτούτο Πληροφορικής,
ββ) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας,
γγ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών,
δδ) Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών,
εε) Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής και
στστ) Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ.
10.α) Τα Ινστιτούτα: Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ), Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρο-οικοσυστηµάτων
(Ι.ΤΕ.Δ.Α.), Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Β.Ε.Τ.) και Σωµατικής
Απόδοσης και Αποκατάστασης (Ι.Σ.Α.Α.) του Ν.Π.Ι.Δ. «Κέντρο
Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.),
που συστήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 9/2006 (Α’
7), συγχωνεύονται σε ένα νέο Ινστιτούτο µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας».
β) Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας αποτελείται εφεξής µόνο από το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας.
11. Το πάσης φύσεως µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και οι ερευνητές
επί θητεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»
(Ε.Α.Α.), που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατέχουν
οργανικές θέσεις στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρετούν στο Ινστιτούτο Αστροσωµατιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ, µεταφέρονται αυτοδίκαια µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών θέσεων που
κατέχουν και µε την ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
«Δηµόκριτος», διατηρώντας όλα τα δικαιώµατά τους. Για την αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών θέσεων και του ως άνω προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Α.Α.».
12. Διοίκηση:
α) Στην περίπτωση συγχωνευόµενων Ινστιτούτων µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
ορίζεται, ως προσωρινός Διευθυντής, ο αρχαιότερος σε συνολική και συνεχόµενη θητεία από τους Διευθυντές των συγχωνευόµενων Ινστιτούτων, ενώ λήγει η θητεία και καταργούνται οι
θέσεις των λοιπών Διευθυντών των Ινστιτούτων αυτών. Αν δεν
υφίσταται κανένας Διευθυντής Ινστιτούτου, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίζεται ως προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου που προκύπτει
από τη συγχώνευση ο αρχαιότερος σε θητεία ερευνητής Α’ των
συγχωνευόµενων Ινστιτούτων. Αν δεν υπάρχει ερευνητής Α’, ως
προσωρινός Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του ίδιου Υπουργού ο αρχαιότερος σε θητεία ερευνητής Β’των Ινστιτούτων.
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β) Οι προσωρινοί Διευθυντές των Ινστιτούτων ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι το διορισµό των νέων Διευθυντών, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών προκηρύσσεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικά στην περίπτωση του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του
Λόγου (Ι.Ε.Λ.) που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 8 και του Ινστιτούτου Μοριακής
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας που προβλέπεται στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 9, ως Διευθυντές
παραµένουν οι υπηρετούντες σε αυτά µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.
γ) Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην περίπτωση α’, αν το
Ερευνητικό Κέντρο αποτελείται από ένα µόνο Ινστιτούτο, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ασκεί και καθήκοντα Διευθυντή του Ινστιτούτου. Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή του
Ερευνητικού Κέντρου, καθήκοντα Διευθυντή του Κέντρου αυτού
και Προέδρου του διοικητικού του συµβουλίου ασκεί ο Διευθυντής του µοναδικού Ινστιτούτου, ο οποίος ορίζεται ως προσωρινός Διευθυντής, σύµφωνα µε την περίπτωση α’. Η θητεία του
Διευθυντή αυτού, που ασκεί και καθήκοντα Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λήγει µε
τον ορισµό του νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Αν ελλείπει Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, καθήκοντα
Διευθυντή του Κέντρου αυτού και Προέδρου του διοικητικού του
συµβουλίου ασκεί προσωρινά, µέχρι την επιλογή του νέου Διευθυντή, ο αρχαιότερος σε συνολική και συνεχόµενη θητεία Διευθυντής των Ινστιτούτων του Κέντρου αυτού, ελλείψει δε
Διευθυντών Ινστιτούτων, ο αρχαιότερος σε θητεία ερευνητής Α’
του Ερευνητικού Κέντρου.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων συγκροτούνται τα νέα διοικητικά συµβούλια
των ερευνητικών κέντρων των παραγράφων 1 έως και 10, στα
οποία αντικαθίστανται οι Διευθυντές των συγχωνευόµενων Ινστιτούτων που συµµετέχουν σε αυτά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό
τους, µε τους προσωρινούς Διευθυντές των Ινστιτούτων που
προκύπτουν από τη συγχώνευση, σύµφωνα µε τις προηγούµενες
περιπτώσεις. Αν, κατά τη συγκρότηση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι λιγότερα απο τρία, µε την απόφαση της συγκρότησης ορίζονται
ως µέλη αυτού οι αρχαιότεροι σε θητεία ερευνητές Α’ ή, ελλείψει
αυτών, οι αρχαιότεροι ερευνητές Β’, µέχρι τη συµπλήρωση του
ανωτέρω αριθµού.
Μετά το διορισµό των νέων Διευθυντών των Ινστιτούτων, σύµφωνα µε την περίπτωση β’, στα διοικητικά συµβούλια των Ερευνητικών Κέντρων των παραγράφων 1 έως και 10, τα οποία
ανασυγκροτούνται µε απόφαση του ίδιου Υπουργού, οι προσωρινοί Διευθυντές που συµµετέχουν σε αυτά αντικαθίστανται µε
τους Διευθυντές αυτούς.
13. Θέµατα περιουσίας – Εξοπλισµός:
Ο εξοπλισµός και η εν γένει κινητή περιουσία του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που χρησιµοποιείται από το Ινστιτούτο Αστροσωµατιδιακής Φυσικής «ΝΕΣΤΩΡ», περιέρχονται
στην κυριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστηµών «Δηµόκριτος» στο οποίο µεταφέρεται το Ινστιτούτο
αυτό και χρησιµοποιούνται απο το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωµατιδιακής Φυσικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δηµόκριτος». Για την παράδοση – παραλαβή του εξοπλισµού και της εν γένει κινητής
περιουσίας που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο διενεργείται το αργότερο εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου απογραφή και καταγραφή των παραδοτέων κινητών
και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται
από τον Διευθυντή του Ε.Α.Α. και τον Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δ».
14. Τα ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούνται από τα συγχωνευόµενα Ερευνητικά Ινστιτούτα εκτελούνται εφεξής από τα
Ινστιτούτα που προκύπτουν από τη συγχώνευση.
Άρθρο 6
Αναπροσαρµογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων και
άλλες ρυθµίσεις για τον περιορισµό της κρατικής
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επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταµεία
1. Τα ποσά της µηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα
χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα
της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η µείωση αυτή
καταλαµβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ
σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012
κύριας σύνταξης.
Το ποσό της κύριας σύνταξης µετά και την παραπάνω µείωση
της παραγράφου αυτής δεν µπορεί να υπολείπεται των χιλίων
τριακοσίων (1.300) ευρώ.
Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των χιλίων τριακοσίων (1.300)
ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης µειώνεται κατά το ως άνω
ποσοστό. Το εναποµείναν ποσό σύνταξης επιµερίζεται κατά τα
ποσοστά των δικαιοδόχων.
2. Τα καταβαλλόµενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τοµείς του
Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και
τους Τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταµείο
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τοµείς του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, µειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:
Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά ποσοστό
10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση
δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό
(250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση δεν µπορεί
να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε (225) ευρώ.
Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό (300,01) και
άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των
διακοσίων πενήντα πέντε (255) ευρώ.
Τα ποσοστά των µειώσεων αυτών καταλαµβάνουν και το 50%
του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.
Για τη µείωση λαµβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας
την 1.1.2012 επικουρικής σύνταξης.
3. Από τη µείωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού
εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις
του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Οι αναδροµικές µειώσεις των παραγράφων 1 και 2 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από
τη σύνταξη Μαΐου 2012.
5. Τα ποσά των µειώσεων των συντάξεων του άρθρου αυτού
αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
6. Το καταβαλλόµενο ποσό του εξωιδρυµατικού επιδόµατος
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του
ν. 1140/1981,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το ανώτατο ποσό
προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών
οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας της παραγράφου 3 του
ιδίου ως άνω άρθρου υπολογίζονται µε το ποσό που αντιστοιχεί
στο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011.
Άρθρο 7
Συµπλήρωση διατάξεων του ν.4013/2011,
του ν. 4014/2011 και του ν. 3833/2010
1. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α’
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204), µετά τις λέξεις «καθώς και η άσκηση» προστίθενται οι λέξεις «δηµοσίου ή».
2.α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (Α’ 209), παρατείνεται µέχρι 30.6.2012.
β. Για τις υποβαλλόµενες, µετά την 28.2.2012, αιτήσεις, η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου
24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται µέχρι 30.9.2012.
γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να παρατείνονται οι παραπάνω προθεσµίες.
δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις 28.2.2012 και
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νοµίµως
υποβληθέντα.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3833/2010 (Α’ 40) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2012, ο λόγος ένα προς πέντε διατηρείται
για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, µε
εξαίρεση τις δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανώνυµες
εταιρείες του άρθρου 1 του ν.3429/2005, για τις οποίες ο λόγος
τροποποιείται για το 2012 σε ένα προς δέκα, δηλαδή µία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις.»
Άρθρο 8
Παροχή εξουσιοδότησης και έγκριση Σχεδίου
«Δέσµευσης για την εµπιστοσύνη
στα στατιστικά στοιχεία»
Παρέχεται στον Πρωθυπουργό η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψει µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Δέσµευση για την Εµπιστοσύνη στα Στατιστικά
Στοιχεία» (Commitment on Confidence in Statistics), µε την οποία
θα εξασφαλίζεται η εφαρµογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τα Στατιστικά Στοιχεία και η προσαρµογή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος στον Κώδικα αυτόν,
της οποίας το Σχέδιο, στην αγγλική γλώσσα ως επίσηµη γλώσσα
και σε µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον
παρόντα νόµο ως Παράρτηµα I.
Άρθρο 9
Ρύθµιση θεµάτων ανακεφαλαιοποίησης
των πιστωτικών ιδρυµάτων
(Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 3,
4 και 5 ως εξής:
«3. Το Ταµείο εξετάζει το κατά πόσον πιστωτικά ιδρύµατα
προς τα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση και επί των
οποίων εφαρµόζεται το άρθρο 7α, υλοποιούν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας και την επιχειρησιακή τους αυτονοµία. Όπου το άρθρο 7α δεν εφαρµόζεται, το Ταµείο µεριµνά
ώστε τα ενδιαφερόµενα πιστωτικά ιδρύµατα να λειτουργούν µε
όρους αγοράς, µε τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή
τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους.»
«4. Το Ταµείο µεριµνά για την αποτελεσµατική διαχείριση των
επενδύσεων των µεταβατικών πιστωτικών ιδρυµάτων κατά την
έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 4021/2011, καθώς και για τη µε
όρους αγοράς λειτουργία τους, µε τρόπο ώστε να προάγεται η
κατά διαφανή τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους, να
τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες και να διασφαλίζεται η ισόρροπη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους.
5. Το Ταµείο επιτελεί τους σκοπούς των προηγούµενων παραγράφων βάσει µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής, η οποία αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθενται οι εξής λέξεις: «εκτός
εάν υπάρχει ειδική περί αυτού πρόβλεψη στο νόµο».
3. Το άρθρο 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Όργανα του Ταµείου
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1. Ως όργανα Διοίκησης του Ταµείου ορίζονται το Γενικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του.
2. Το Γενικό Συµβούλιο είναι πενταµελές. Δύο εκ των µελών
του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις
θέσεις των υπολοίπων µελών του Γενικού Συµβουλίου συµπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών, ένα
πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα
ακόµη πρόσωπο.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριµελής. Δύο εκ των µελών
της, συµπεριλαµβανοµένου του Διευθύνοντος Συµβούλου, επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα ή σε θέµατα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων. Ένα εκ των
µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς τούτο επιτροπή αποτελούµενη από ισάριθµους εκπροσώπους του Υπουργείου
Οικονοµικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να
συµµετέχουν στην επιτροπή του προηγούµενου εδαφίου.
5. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για πενταετή θητεία, µε
δυνατότητα ανανέωσης, µη δυνάµενη να υπερβεί την οριζόµενη
στην παρ. 2 του άρθρου 2 ηµεροµηνία. Σε περίπτωση κένωσης
θέσεως µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρoύται εντός εξήντα (60) ηµερών δια του διορισµού νέου µέλους µέχρις εξαντλήσεως της θητείας του
αποχωρήσαντος µέλους. Εξαιρουµένου του εκπροσώπου, στο
Γενικό Συµβούλιο, του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και του
µέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα τη Ελλάδος, για το διορισµό των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής, καθώς και για την ανανέωση της θητείας τους, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Euro Working Group.
6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως µέλη
του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ουδείς
δύναται να επιλεγεί ως µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον:
α. έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που επισύρει ποινή φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα µετατροπής της ποινής αυτής σε
χρηµατική,
β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί
σε διαθεσιµότητα από την αρµόδια αρχή ως προς την άσκηση
επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική
επιχείρηση, ή
δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα.
7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συµβούλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο
τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή προσώπου
που κατέχει 5% ή άνω του µετοχικού κεφαλαίου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, είναι ασυµβίβαστες µε εκείνην του µέλους του
Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή
υπάλληλος πανεπιστηµίου, οργανισµού ή ιδρύµατος λειτουργικά
αυτόνοµου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της
Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυµβίβαστη
προς το διορισµό ως µέλους του Γενικού Συµβουλίου η ιδιότητα
υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου περί του
εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
8. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να παύονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, και πριν τη λήξη της θητείας τους, εφόσον κατά τη
διάρκειά της συντρέξουν στο πρόσωπό τους παράγοντες που
τους καθιστούν µη επιλέξιµους µε βάση τα άρθρα 6 και 7.
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9. Το Γενικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την επίβλεψη της
άσκησης των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του Ταµείου, καθώς
και για τον έλεγχο της διοίκησης και των δραστηριοτήτων του.
Ειδικότερα, τo Γενικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες εξουσίες και
αρµοδιότητες:
α. να επιβλέπει την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του Ταµείου
και τη συµµόρφωσή του προς τις αρχές που κατοχυρώνονται στο
άρθρο 2,
β. να λαµβάνει τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 6
του άρθρου 6, καθώς και στο άρθρο 8,
γ. να εγκρίνει την πολιτική, τις καταστατικές διατάξεις και τους
εσωτερικούς κανόνες που εφαρµόζονται προκειµένου για τη διοίκηση και τις πράξεις του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου και
του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Γενικού Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
δ. να εγκρίνει το διορισµό των ανώτατων στελεχών του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του Διευθυντή
Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων,
του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων και του Διευθυντή Νοµικής Υπηρεσίας,
ε. να εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών,
στ. να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ταµείου,
ζ. να εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσηµες εκθέσεις
και τις λογιστικές καταστάσεις του Ταµείου,
η. να εγκρίνει το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου,
θ. να εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συµβουλευτικών οργάνων, να καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισµού των µελών τους και να καθορίζει τους όρους αναφοράς
των εν λόγω οργάνων,
ι. να συγκροτεί µία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούµενες
από µέλη του Γενικού Συµβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και να
καθορίζει τις αρµοδιότητές τους,
κ. να εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου και
κα. να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρµοδιότητα που
προβλέπεται από τον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία.
10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρµογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική
Επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες:
α. να προτείνει και να θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις του
Γενικού Συµβουλίου, δυνάµει της προηγούµενης παραγράφου,
β. µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, να λαµβάνει όλες τις
πρόσφορες ή απαιτούµενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταµείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συµπεριλαµβανοµένων
των δυνάµει του άρθρου 2 εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, την
ανάθεση συµβάσεων για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών,
της ανάληψης συµβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόµατι του Ταµείου, το διορισµό των µελών του προσωπικού και των συµβούλων του Ταµείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του,
γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων
της σε οποιοδήποτε εκ των µελών της ή σε στελέχη του Ταµείου,
σύµφωνα µε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν
εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα
προς την παράγραφο 7, και ότι τα λοιπά µέλη της Επιτροπής
είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη διοίκηση ενός εκάστου των
Τµηµάτων του Ταµείου που είναι αρµόδια αφ’ ενός µεν για πιστωτικά ιδρύµατα, αφ’ ετέρου δε για µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 4021/2011,
δ. να ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία.
Όλες οι εξουσίες, δυνάµει του παρόντος ή οποιουδήποτε
άλλου νόµου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταµείο, θεωρούνται
ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συµβούλιο.
11. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συµβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του και για
τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταµείου. Ο Διευ-
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θύνων Σύµβουλος τηρεί ενήµερο το Γενικό Συµβούλιο, όσο
συχνά απαιτείται από αυτό αλλά κατ’ ελάχιστον δέκα φορές ετησίως, για την εκτέλεση της πολιτικής και των πράξεων του Ταµείου, για όλα τα γεγονότα και συνθήκες που έχουν ή αναµένεται
να έχουν σηµαντική επίδραση στην εκτέλεση της πολιτικής του
Ταµείου και στη διοίκηση ή τις πράξεις του.
12. Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής:
α. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισµού τους και δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταµείου,
β. ορίζονται µε τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη
και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων µε εξειδικευµένα
προσόντα και επαγγελµατική εµπειρία,
γ. δεν δύνανται να τύχουν µειώσεως κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής,
δ. δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταµείου,
ε. αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης µε το Euro Working
Group.
13. Το Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι
εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα (10) φορές
κατ’ ηµερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας
του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Οι συνεδριάσεις του
Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται µε κοινοποίηση της ώρας, του
τόπου και της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα
µέλη του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα
από συναίνεση όλων των µελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η
συνεδρίαση µπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
του Γενικού Συµβουλίου. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο να συγκαλέσει συνεδρίαση του Γενικού
Συµβουλίου. Συνεδριάσεις µπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήµατος δύο (2) µελών του Συµβουλίου.
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν
οι εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση άπαξ κατ’ εβδοµάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή σε περίπτωση απουσίας
του από το πρόσωπο που τον αναπληρώνει. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται µε κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της
ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση,
πλην περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση
όλων των µελών, οπότε και η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να
συνεδριάσει σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα όπως ορίζεται
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Γενικού Συµβουλίου.
Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας καλούνται µε τον αυτό τρόπο. Συνεδριάσεις
µπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήµατος των δύο
λοιπών µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να συµµετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή οι αναπληρωτές τους. Στις
συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου δύνανται να συµµετέχουν,
κατόπιν προσκλήσεως του προεδρεύοντος, ο Διευθύνων Σύµβουλος ή ο αναπληρωτής του. Εφόσον εκλήθησαν νοµίµως, η
απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των αναπληρωτών τους δεν
επηρεάζει τη νόµιµη συγκρότηση του Γενικού Συµβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι προεδρεύοντες του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να καλούν
στελέχη του Ταµείου και λοιπούς ειδικούς στις συνεδριάσεις του
Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας τους.
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16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον τρία (3) µέλη του. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε
απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της, ένας
εκ των οποίων είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος. Εάν δεν υπάρχει
απαρτία, ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύµβουλος, κατά περίπτωσιν, δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία
οι αποφάσεις µπορεί να ληφθούν και χωρίς την ύπαρξη απαρτίας. Για να παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, αποφάσεις οι
οποίες λαµβάνονται χωρίς την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να επικυρωθούν κατά την επόµενη τακτική συνεδρίαση του Γενικού
Συµβουλίου.
17. Κάθε µέλος του Γενικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο. Σε
περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προεδρεύοντα είναι καθοριστική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι
αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών. Οι Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας
του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να επιτρέπουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και την ψηφοφορία µέσω τηλεδιάσκεψης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέσω
γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας.
18. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι εµπιστευτικές. Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να δηµοσιοποιήσει το αποτέλεσµα των συζητήσεών του επί οποιουδήποτε
θέµατος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, καµία πράξη ή
διαδικασία του Γενικού Συµβουλίου δεν καθίσταται άκυρη λόγω
της κένωσης θέσεως ή θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο.
19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε µέλους του Γενικού Συµβουλίου παραµένουν έγκυρες παρά την διαπίστωση ελαττώµατος αναφορικά µε το διορισµό, τη καταλληλότητα ή τα προσόντα
του µέλους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης
αυτής και τον Γραµµατέα του Γενικού Συµβουλίου.
20. Ο Γραµµατέας του Γενικού Συµβουλίου διορίζεται από το
Γενικό Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντα Συµβούλου. Ο Γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζεται από
το Γενικό Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντα Συµβούλου. Οι Γραµµατείς είναι στελέχη του Ταµείου.»
4. Το άρθρο 6 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταµείου
1. Πιστωτικό ίδρυµα, του οποίου η βιωσιµότητα έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, µπορεί να υποβάλει αίτηµα
στο Ταµείο για κεφαλαιακή ενίσχυση δυνάµει του παρόντος
νόµου, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Το αίτηµα του πιστωτικού ιδρύµατος για κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από:
(α) επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο καθορίζει τους τρόπους
µε τους οποίους το πιστωτικό ίδρυµα θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιµότητα εντός τριών ετών βάσει συντηρητικών εκτιµήσεων και το οποίο έχει αξιολογηθεί ως βιώσιµο και αξιόπιστο
από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο στοιχειοθετείται το
ύψος της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης και περιγράφονται
αναλυτικά τα µέτρα, τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα προτίθεται να
λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντοµότερο δυνατόν η διασφάλιση
και ενίσχυση της φερεγγυότητάς του, µέσω, µεταξύ άλλων, αύξησης κεφαλαίου (και µέσω της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης από το Ταµείο), της πώλησης κλάδων του πιστωτικού
ιδρύµατος και/ή αποκατάστασης της κερδοφορίας του, µέσω
µείωσης εξόδων, κινδύνων ή την εξασφάλιση στήριξης από
άλλες εταιρίες του οµίλου, και
(β) λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των µέτρων που
περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο.
3. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου, το Ταµείο µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε
την Τράπεζα της Ελλάδος, να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα
τροποποιήσεις στο εν λόγω σχέδιο, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυµα εντός δέκα (10) ηµερών από
της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό.
4. Μετά την οριστικοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αύ-
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ξησης του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 7, το Ταµείο παρέχει την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή
ενίσχυση, τηρουµένων σε κάθε περίπτωση της νοµοθεσίας της
Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούµενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να εκπονήσει λεπτοµερές σχέδιο αναδιάρθρωσης ή να τροποποιήσει σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της
E.E. περί κρατικών ενισχύσεων και τις ακολουθούµενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εγκρίνεται από το Ταµείο. Εντός τριών (3) µηνών από τη χορήγηση της κεφαλαιακής
ενίσχυσης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να υποβληθεί προς
έγκριση από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Παράταση του χρόνου υλοποίησης
µέχρι δύο (2) έτη µπορεί να χορηγηθεί µε απόφαση του Ταµείου,
κατόπιν διαβούλευσης µε την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω και µε την επιφύλαξη της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Το Ταµείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα
εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και οφείλει περαιτέρω
να παράσχει στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε αναγκαία πληροφόρηση και στοιχεία, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενηµέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τον παρόντα νόµο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται
µέσω συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την έκδοση κοινών µετοχών
ή υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι µετατροπής των οµολογιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου.»
6. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«Το Ταµείο εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για τις κοινές µετοχές που αναλαµβάνει κατά την
παράγραφο 1, όταν προβαίνει σε κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικών ιδρυµάτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7α. Τους τίτλους αυτούς δύνανται να αναλάβουν ο ιδιωτικός τοµέας που συµµετέχει
στην αύξηση κεφαλαίου της παραγράφου 1, κατά το λόγο της
συµµετοχής τους στην αύξηση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης των τίτλων, ο τρόπος
έκδοσης των τίτλων, ο χρόνος άσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνουν, ο τρόπος άσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνουν, ο τρόπος υπολογισµού της αξίας των µετοχών, ο
αριθµός των µετοχών για τις οποίες παρέχει δικαίωµα κτήσης
κάθε τίτλος, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τίτλοι δύνανται
να µεταβιβάζονται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου.»
7. Μετά το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται άρθρο 7α
ως εξής:
«Άρθρο 7α
Δικαίωµα ψήφου
1. Εάν η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου είναι τουλάχιστον ίση µε το ποσοστό που θα
καθοριστεί µε την απόφαση της παραγράφου 3 επί του ποσού
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το Ταµείο ασκεί το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο για τις αποφάσεις
τροποποίησης του καταστατικού, περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο διοικητικό συµβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης,
µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης
της εταιρίας µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαµβανοµένης της πώλησης θυγατρικών, ή για όποιο άλλο θέµα
απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόµενα στο ν.
2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών». Για τους σκοπούς υπολογισµού της απαρτίας και της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέ-

λευση, οι µετοχές του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη
κατά τη λήψη αποφάσεων για θέµατα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
2. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση των όρων του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η οποία διαπιστώνεται µετά από οµόφωνη
απόφαση των µελών του Γενικού Συµβουλίου και του Εκτελεστικού του Συµβουλίου, το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα
ψήφου, χωρίς τους περιορισµούς της παραγράφου 1.
3. Το ποσοστό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε 10% ή ανώτερο, το οποίο προσδιορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 7. Κατά τον καθορισµό του ποσοστού
αυτού λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για τη
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.»
8. Το δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 8 του ν. 3864/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 8
Διάθεση µετοχών και οµολογιών
Το Ταµείο αποφασίζει τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης
των µετοχών και των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών του,
σε χρόνο που κρίνει σκόπιµο και πάντως εντός πενταετίας από
τη συµµετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος εάν εφαρµόζεται το άρθρο 7α, εντός δε διετίας
από τη συµµετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του
πιστωτικού ιδρύµατος, δυνάµενης να παραταθεί για άλλα δύο
χρόνια µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, εάν δεν εφαρµόζεται το άρθρο 7α. Η διάθεση µπορεί να γίνεται τµηµατικά ή
άπαξ, κατά την κρίση του Ταµείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι
µετοχές ή οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες διατίθενται
εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου. Η διάθεση των
µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών, εντός των
χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου, δεν µπορεί να γίνεται σε
οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο
κράτος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.
3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων του, ο εκπρόσωπος του
Ταµείου στο Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνει υπόψη του την επιχειρηµατική αυτονοµία του πιστωτικού ιδρύµατος.»
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/ 2010, µετά
την περίπτωση γ’ προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις οι οποίες
έχουν ως εξής:
« δ) το δικαίωµα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συµβουλίου,
ε) το δικαίωµα να εγκρίνει τον Οικονοµικό Διευθυντή.»
11. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 προστίθενται
οι λέξεις «µε συµβούλους της επιλογής του».
12. Το άρθρο 16 του ν. 3864/2010 αναριθµείται σε άρθρο 16Γ
και προηγούνται νέα άρθρα 16Α και 16Β που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Ευθύνη και αυτονοµία του Ταµείου
1. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και του Εκτελεστικού Συµβουλίου, πλην του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών,
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, λειτουργούν µε πλήρη
αυτονοµία και δεν αναζητούν ή δέχονται οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα ή χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή. Ωσαύτως, η Ελληνική Κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας δεν δίνει κανενός είδους οδηγίες στα µέλη των Συµβουλίων του Ταµείου.
2. Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνει, κατ’ ελάχιστον δύο φορές
το χρόνο και σε όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό παρίσταται αναγκαίο, τον Υπουργό Οικονοµικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σχετικά µε την πορεία επίτευξης της αποστολής του.
3. Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνει, µέσω διµηνιαίων ενηµερωτικών δελτίων, τον Υπουργό Οικονοµικών και, µετά από αίτηµά
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του, ο Υπουργός Οικονοµικών ενηµερώνεται περαιτέρω από τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
4. Ο Υπουργός Οικονοµικών και το Γενικό Συµβούλιο συνάπτουν µία Συµφωνία - Πλαίσιο, η οποία εξειδικεύει τη συχνότητα
της ενηµέρωσης, τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σηµασίας
από το Ταµείο και τον τρόπο συµµετοχής του Υπουργείου Οικονοµικών σε αυτές, την επενδυτική πολιτική και το επιχειρησιακό
σχέδιο του Ταµείου και την πολιτική αποδοχών του Ταµείου.
Άρθρο 16Β
Σύγκρουση συµφερόντων και υποχρέωση πίστεως
1. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, το Εκτελεστικό Συµβούλιο
και το προσωπικό του Ταµείου έχουν υποχρέωση πίστεως στο
Ταµείο, ώστε να προκρίνουν τα συµφέροντα του Ταµείου έναντι
των ιδίων αυτών συµφερόντων.
2. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου και το προσωπικό του Ταµείου αποφεύγουν κάθε περίπτωση
κατά την οποία µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων.
Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν µέλη του Γενικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου και του προσωπικού
έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα, τα οποία µπορεί να
επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα των µελών του Γενικού Συµβουλίου, του
Εκτελεστικού Συµβουλίου ή του προσωπικού νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήµατα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών
τους ή άλλων συγγενών τους µέχρι δευτέρου βαθµού ή του κύκλου των φίλων ή γνωστών εις αυτά προσώπων.
3. Τα µέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κανένα από
αυτά τα µέλη δεν δύναται να έχει άλλη απασχόληση, αµοιβόµενη
ή µη, εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση από τον περιορισµό αυτόν από το Γενικό Συµβούλιο.
4. Κανένα µέλος του Γενικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού
Συµβουλίου ή του προσωπικού δεν λαµβάνει ή δέχεται υπόσχεση
από οποιαδήποτε πηγή για οποιαδήποτε, οικονοµικά ή µη, ωφελήµατα, ανταµοιβές, αµοιβές ή δώρα πέραν ενός συνήθους ή
αµελητέου ποσού, τα οποία ωφελήµατα, ανταµοιβές, αµοιβές ή
δώρα συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τις δραστηριότητές
τους στο Ταµείο.
5. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, του Εκτελεστικού Συµβουλίου ή του προσωπικού δεν κάνουν χρήση εµπιστευτικής πληροφόρησης στην οποία έχουν πρόσβαση, µε σκοπό να διενεργούν
ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω τρίτων προσώπων, είτε αυτές διενεργούνται µε κίνδυνο αυτών των ιδίων και για λογαριασµό τους είτε µε κίνδυνο
και για λογαριασµό τρίτου προσώπου.
6. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και του Εκτελεστικού Συµβουλίου υποχρεούνται να γνωστοποιούν πλήρως, πριν την τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, στο Γενικό
Συµβούλιο τυχόν σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα τα οποία
έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού
ή του κύκλου των επαγγελµατικών ή οικονοµικών τους επαφών,
άµεσα ή έµµεσα, και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους εσωτερικούς κανόνες που θα έχει υιοθετήσει το
Γενικό Συµβούλιο για τέτοια ζητήµατα. Το Γενικό Συµβούλιο υιοθετεί τέτοιους κανόνες για το προσωπικό του Ταµείου.
7. Οποτεδήποτε τίθεται οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε τέτοια
συµφέροντα ενώπιον του Γενικού ή Εκτελεστικού Συµβουλίου,
το µέλος το οποίο αυτά αφορούν, υποχρεούται να γνωστοποιήσει
το συµφέρον του κατά την έναρξη της συζήτησης και να µην συµµετάσχει στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης στο θέµα αυτό. Η
παρουσία του µέλους του Γενικού ή Εκτελεστικού Συµβουλίου, το
οποίο απέχει από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λαµβάνεται
υπόψη στον υπολογισµό της απαρτίας.
8. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων από µέλος του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής
Επιτροπής ή του προσωπικού συνιστά σοβαρό παράπτωµα που
δύναται να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής τους.
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9. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν υποχρέωση απορρήτου
σχετικά µε τις υποθέσεις του Ταµείου και δεσµεύονται από τις
διατάξεις που αφορούν το επαγγελµατικό απόρρητο. Η υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Μέχρι το διορισµό των µελών του Γενικού και του Εκτελεστικού Συµβουλίου και τη συγκρότηση των οργάνων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταµείο διοικείται από
το υφιστάµενο Διοικητικό Συµβούλιο. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «δύο (2) έτη» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «έξι (6) µήνες» και οι λέξεις «έξι (6) µήνες» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τρεις (3) µήνες».
11. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010 η
φράση «µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και το Προσωπικό του
Ταµείου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µέλη του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού του
Ταµείου».
12. Για δώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13
του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν.
3601/2007. Στην περίπτωση αυτή το Ταµείο θα αποκτά την
αξίωση και το προνόµιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του
άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.
13. Κάθε αναφορά στο ν. 3864/2010 στο «Διοικητικό Συµβούλιο» του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στο νόµο αυτόν, αντικαθίσταται από αναφορά στο «Εκτελεστικό Συµβούλιο», εκτός από τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, όπου η αναφορά στο «Διοικητικό Συµβούλιο» αντικαθίσταται από αναφορά
στο «Γενικό Συµβούλιο».
14. Στο άρθρο 5 του ν. 3864/2010, κάθε αναφορά στον «Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου» αντικαθίσταται
από αναφορά στον «Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου».
15. Στο άρθρο 8 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το Διοικητικό Συµβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το Γενικό Συµβούλιο».
16. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «την
έκθεση πεπραγµένων του Διοικητικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έκθεση πεπραγµένων του Γενικού Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις εκθέσεις του Προέδρου
και του Διευθύνοντος Συµβούλου αναφορικά µε τη διαχείριση
του Ταµείου».
17. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010, όπου
αναφέρονται οι λέξεις «Διοικητικό Συµβούλιο» αυτές αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικό Συµβούλιο».
18. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και µε την έγκριση
του Γενικού Συµβουλίου ορίζεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους
και ελεγκτικής λογιστικής εµπειρίας ως επικεφαλής εσωτερικός
ελεγκτής, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ταµείου, µε πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται
και η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν
της ηµεροµηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
2. Ο προϊστάµενος εσωτερικός ελεγκτής δεν υπάγεται στην υπηρεσιακή ιεραρχία, απολαµβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία,
στοιχεία και λογαριασµούς του Ταµείου και αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, όποτε
δε κρίνεται απαραίτητο, µέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από Επιτροπή
Εσωτερικού Ελέγχου, που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Συµβουλίου και αποτελείται από δύο (2) µέλη του Γενικού Συµβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας σε θέµατα ελεγκτικής λογιστικής. Αναφορικά µε τη
διάρκεια και την τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και τα ασυµβίβαστα του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόµενα
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στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»
20. Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «το
Διοικητικό Συµβούλιο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Γενικό Συµβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή και την Επιτροπή Εσωτερικού
Ελέγχου».
21. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «τα
εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «η Εκτελεστική Επιτροπή».
22. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «του
Διοικητικού Συµβουλίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συµβούλιο».
23. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Το κεφάλαιο του Ταµείου δύναται να αυξηθεί, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.».»
Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007
1. Στο άρθρο 27 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ορίζει µε γενικής ισχύος
απόφασή της το ποσοστό του συνόλου των σταθµισµένων κατά
κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, που πρέπει να καλύπτεται µε ειδικές κατηγορίες στοιχείων ιδίων κεφαλαίων όπως αυτές ορίζονται σε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος. Το
σύνολο των σταθµισµένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού
ορίζεται ως το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1, πολλαπλασιασµένο µε συντελεστή 12,5.»
2. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν.
3601/2007 διαγράφεται και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της να απαιτεί
από τα πιστωτικά ιδρύµατα, ακόµα και χωρίς να πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να καταρτίζουν και να της
υποβάλουν σχέδιο ανάκαµψης, καθώς και να καταρτίζει η ίδια
σχέδιο εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63Β του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέτρα αυτά στοχεύουν στη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής ευστάθειας, την ελαχιστοποίηση του κόστους της εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύµατος και την προστασία των καταθετών
και επενδυτών, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3746/2009.»
4. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 63Β του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την ανάγκη να επωµιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύµατος οι µέτοχοι, οι µη ενέγγυοι πιστωτές και µε την επιφύλαξη της ανάγκης προστασίας της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας οι καταθέτες που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 3746/2009».
5. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 του άρθρου
63Δ του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισµός του ανταλλάγµατος, του ποσού της διαφοράς κατά την παράγραφο 13
και η µεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίµησης των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται
από την Τράπεζα της Ελλάδος µε συντηρητικές εκτιµήσεις των
ως άνω στοιχείων επί τη βάσει της εύλογης αξίας αυτών. Αµέσως
µετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα
της Ελλάδος αναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων αποτίµησης. Εντός τριµήνου από την
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το ποσό της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση ή τις εκθέσεις
αποτίµησης, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη
εύρυθµης λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Ο οριστικός καθορισµός του ποσού της διαφοράς από την
Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να τύχει περαιτέρω προσαρµογής
κατά την παράγραφο 15. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόµενες
προσφορές κρίνονται µη συµφέρουσες, η Τράπεζα της Ελλάδος

αποφασίζει είτε τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται για το σκοπό αυτόν
σύµφωνα µε το άρθρο 63Ε είτε προς υφιστάµενο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα είτε τη θέση σε ειδική εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 68.»
6. Στο τέλος του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται,
από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Εντός έξι µηνών από την έκδοση της αποφάσεως της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη µεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών
στοιχείων στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο ή για την αναµεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό
κρίνεται σκόπιµο προς επίτευξη των σκοπών που καθορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Β. Με την ίδια απόφαση αναπροσαρµόζεται ανάλογα το ποσό της διαφοράς µεταξύ της
αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του παθητικού και της
αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειµένου σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων
παραγράφων.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 63Ε του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα τελεί υπό τον έλεγχο του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010. Σε περίπτωση που παύσει να υφίσταται
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα εφεξής τελεί υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 63Ε του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία ορίζονται µε την
απόφαση της παραγράφου 1, αφού προηγηθεί η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 63Δ προσωρινή αποτίµηση της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 του
άρθρου 63Δ εφαρµόζεται ανάλογα.»
9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 63Ε του ν.
3601/2007 προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011 δύο
εδάφια ως εξής:
«Εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της αποφάσεως της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη µεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών
στοιχείων στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα ή για την αναµεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό
κρίνεται σκόπιµο προς επίτευξη των σκοπών της παραγράφου
1 του άρθρου 63Β. Με την ίδια απόφαση αναπροσαρµόζεται
ανάλογα το ποσό της διαφοράς µεταξύ της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του παθητικού και της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειµένου σε
µέτρα εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του
άρθρου 63Δ.»
10. Η παράγραφος 9 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, ως εξής:
«Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να λειτουργήσει
για διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών. Για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, το διάστηµα
αυτό µπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόµη έτη.»
11. Η παράγραφος 10 του άρθρου 63Δ αντικαθίσταται ως
εξής:
«Τα άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002 δεν εφαρµόζονται στην
περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν. 3601/
2007 και οι συµβάσεις εργασίας δεν µεταφέρονται.»
12. Στο άρθρο 63Β προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν αποφασίζει ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής ενός µέτρου εξυγίανσης σε πιστωτικό ίδρυµα, γνωστοποιεί την απόφασή της στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει
στο Ταµείο πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως και κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεται το Ταµείο για να προετοιµάσει τη χρήση των κεφαλαίων του
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στη λήψη µέτρων εξυγίανσης ή την ανακεφαλαιοποίηση αυτού
του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο
θα συνάψουν µνηµόνιο συνεργασίας που θα προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουν και άλλες λεπτοµέρειες
της συνεργασίας τους σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, στα
οποία εφαρµόζεται το παρόν.»
13. Τα δύο πρώτα εδάφια της δεύτερης υποπαραγράφου της
παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 διαγράφονται.
14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Προς εκπλήρωση αυτών των σκοπών το µεταβατικό πιστωτικό
ίδρυµα µπορεί να αναδιοργανωθεί µε κάθε κατάλληλο µέσο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά της µετατροπής, εντολής µεταβίβασης, συγχώνευσης, απόσχισης κλάδου και διάσπασης σύµφωνα
µε το δίκαιο του ανταγωνισµού και µε την επιφύλαξη των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.»
15. Στο άρθρο 63ΣΤ του ν. 3601/2007 προστίθεται από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4021/2011 παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε µεταβατικά πιστωτικά
ιδρύµατα που τελούν υπό τον έλεγχο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.»
16. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 63ΣΤ
του ν. 3601/2007 διαγράφεται.
17. Στο άρθρο 68 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Εάν στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος υπάρχουν απαιτήσεις που έχουν προνόµιο σε ορισµένο πράγµα ή σε
ποσότητα χρηµάτων, εφαρµόζεται το άρθρο 156 του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός αν πρόκειται για δικαιώµατα από συµφωνίες
παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 3301/2004, οπότε ο ασφαλειολήπτης ικανοποιείται από την ασφάλεια κατ’ αποκλεισµό, µέχρι πλήρους ικανοποίησής του, των απαιτήσεων του άρθρου 154 του Πτωχευτικού
Κώδικα, της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α του ν. 3746/ 2009
και της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου.»
18. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009
διαγράφονται οι λέξεις «ή από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας».
19. Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009
αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν ενεργοποιηθεί το ΤΕΚΕ για τους σκοπούς των άρθρων
63Δ και 63Ε του ν. 3601/2007, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης
τα Σκέλη του ΤΕΚΕ αποκτούν αξιώσεις κατά του πιστωτικού ιδρύµατος που τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση, οι οποίες ικανοποιούνται προνοµιακά από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης µετά την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 154 περίπτωση γ’ του
Πτωχευτικού Κώδικα και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το ύψος της απαίτησης του
άρθρου 154 περίπτωση γ’ του Πτωχευτικού Κώδικα ανά δικαιούχο που ικανοποιείται προνοµιακά κατά το προηγούµενο
εδάφιο υπόκειται σε ανώτατο όριο, που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό της απαίτησης κάθε δικαιούχου ικανοποιείται µετά τα Σκέλη του ΤΕΚΕ και
πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού
Κώδικα.»
20. Η παράγραφος 16 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αξιώσεις των καταθετών, εάν είναι εγγυηµένες και έως του
ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, κατατάσσονται µετά τις απαιτήσεις του άρθρου 154 περίπτωση γ’ του
Πτωχευτικού Κώδικα και πριν από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το ύψος της απαίτησης του
άρθρου 154 περίπτωση γ’ του Πτωχευτικού Κώδικα ανά δικαιούχο που ικανοποιείται προνοµιακά κατά το προηγούµενο
εδάφιο υπόκειται σε ανώτατο όριο, που ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό της απαίτησης κάθε δικαιούχου ικανοποιείται µετά τους καταθέτες και πριν
από τις λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα.»

6129

Άρθρο 11
Ρυθµίσεις θεµάτων Ταµείου Εγγυήσεως
Καταθέσεων και Επενδύσεων
(τροποποίηση του ν. 3746/2009)
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου β’ της παρ.
4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιµα του κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Ενεργητικού του Σκέλους
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατέλθουν του ορίου του ενός
επί τοις εκατό (1%) των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση
υπολογισµού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των πιστωτικών
ιδρυµάτων θα ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΚΕ
ποσοστιαία, µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα διαθέσιµα να αποκαθίστανται σε επίπεδο ανώτερο του ως άνω ποσοστιαίου ορίου του 1%.
Κατά τον προσδιορισµό της εισφοράς, το Διοικητικό Συµβούλιο
του ΤΕΚΕ πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τη δυνατότητα πληρωµής
της από τα πιστωτικά ιδρύµατα.»
2. Μετά την υποπαράγραφο ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
3746/2009, προστίθενται υποπαράγραφοι η’ και θ’ ως εξής:
«η) Η καταβολή των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυµα εισφορών του έτους 2013 και εφεξής, καταργουµένου έκτοτε του
τρόπου καταβολής που προβλέπει η παράγραφος 4 περίπτωση
στ’ στοιχεία i και ii του παρόντος άρθρου, πραγµατοποιείται µε
πίστωση των ειδικών λογαριασµών του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το
ποσό αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, επενδύεται εν όλω ή εν µέρει κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ. 4
περίπτωση στ’ στοιχεία i και iv και περίπτωση ζ’.
θ) Τα διαθέσιµα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων
που τηρούνται σε λογαριασµούς τρίµηνων προθεσµιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συµµετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία έχουν σχηµατισθεί από καταβληθείσες κάθε
είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας
του, θα µεταφέρονται σταδιακά, µε απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΚΕ
και αφού λαµβάνονται υπ’ όψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, στους ειδικούς λογαριασµούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επενδύονται κατά τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη υποπαράγραφο. Η εν λόγω µεταφορά πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι την 31.12.2025. Το εκάστοτε υπόλοιπο των ανωτέρω διαθεσίµων και µέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς θα εξακολουθεί να τηρείται σε
λογαριασµούς τρίµηνης προθεσµιακής κατάθεσης, κατά τους
όρους της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 περίπτωση στ’ στοιχείο
ii.»
3. Η περίπτωση β’ της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) κατάθεση στους ειδικούς λογαριασµούς του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος».
4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 του ν. 3746/ 2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζεται ένας εκ
των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα
έξι (6) µέλη, ένα (1) προέρχεται από το Υπουργείο Οικονοµικών,
τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.
3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, το ένα προερχόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι νοµικός. Για την
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, τα δύο µέλη που υποδεικνύονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν πρέπει να απασχολούνται µε οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση στη διοίκηση, ως
υπάλληλοι ή ως σύµβουλοι στα συµµετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύµατα ούτε τα ίδια, οι σύζυγοι ή οποιοδήποτε µέλος της
οικογενείας τους θα πρέπει να είναι µέτοχοι αυτών. Πρόσωπα
κατάλληλα να ορίζονται µέλη στο Διοικητικό Συµβούλιο του
ΤΕΚΕ θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένης εντιµότητας. Δεν είναι
κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί
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για αδίκηµα που επισύρει ποινή φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα µετατροπής της ποινής αυτής σε χρηµατική, ή που έχουν
κηρυχθεί σε πτώχευση ή πρόσωπα τα οποία, λόγω οποιουδήποτε
παραπτώµατος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση
επαγγέλµατος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιµότητα από
την αρµόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλµατος ή στα
οποία έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή
τα οποία έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3746/
2009 τροποποιείται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη.»
7. Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009 τροποποιείται ως
εξής:
«Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΚΕ
επιτυγχάνεται µε τη σύµφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου.»
8. Οι διατάξεις του άρθρου 16Β του ν. 3864/2010 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και στο
προσωπικό του ΤΕΚΕ.
Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 203
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.
2717/1999 (Α’ 97), αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, µαζί µε
την αίτηση αναστολής συνυποβάλλεται και επικυρωµένο αντίγραφο της προσφυγής. Στις διαφορές του προηγούµενου εδαφίου, η αίτηση αναστολής περιλαµβάνει µε ποινή το απαράδεκτο
της ασκήσεώς της, κατάσταση στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) το
παγκόσµιο εισόδηµά του από κάθε πηγή και β) την περιουσιακή
του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή.
Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνεται και το παγκόσµιο
εισόδηµα από κάθε πηγή, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου
και των ανηλίκων τέκνων.
Αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, δηλώνεται και το παγκόσµιο
εισόδηµα από κάθε πηγή, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση
οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή συνδεδεµένου νοµικού προσώπου µε τον αιτούντα. Ως συνδεδεµένο νοµικό πρόσωπο για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοείται η
σύνδεση µε σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής ή
οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου, λόγω συµµετοχής του αιτούντος νοµικού προσώπου στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση του άλλου
νοµικού προσώπου ή λόγω συµµετοχής των ιδίων προσώπων στο
κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο νοµικών προσώπων.
Η περιουσιακή κατάσταση περιλαµβάνει ιδίως τα εµπράγµατα
και ενοχικά δικαιώµατα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε
είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα µηχανοκίνητα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις µετοχές, τα µερίδια, τα δικαιώµατα
ψήφου ή συµµετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου
51Α του Κ.Φ.Ε. και τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε κινητά µεγάλης αξίας. Μαζί µε την περιουσιακή κατάσταση, δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιµώµενη αγοραία αξία των
περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτήν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται ο
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τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης που περιλαµβάνεται στην
αίτηση αναστολής, µπορεί να εξειδικεύονται τα περιουσιακά
στοιχεία που δηλώνονται και προσδιορίζεται η αξία των εµπράγµατων και ενοχικών δικαιωµάτων σε κινητά, πάνω από την οποία
τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται οπωσδήποτε στη δήλωση
περιουσιακής κατάστασης.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2717/ 1999 (Α’97), προστίθεται περίπτωση γ’ που έχει ως εξής:
«γ) Αν η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 203 έχει ουσιώδεις παραλείψεις ή ανακρίβειες.»
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις
1. Το στοιχείο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.
3691/2008 τροποποιείται ως εξής:
«γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούµενη
φύση της επιχειρηµατικής σχέσης ή σηµαντικών συναλλαγών ή
δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγµατικού δικαιούχου και
την επαλήθευση των εισοδηµάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε βάση προσκοµιζόµενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, πλην των
περιπτώσεων που ο πελάτης δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήµατος.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α’ 151), προστίθεται νέα περίπτωση ια’ που έχει ως εξής:
«ια) Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή
οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου µε άλλους τίτλους κατ’ εφαρµογήν προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Όταν δικαιούχος του εισοδήµατος των προϊόντων της παραγράφου αυτής είναι κάτοικος αλλοδαπής φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από κινητές αξίες.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέα περίπτωση θ’ που έχει ως εξής:
«θ) Από τη µεταβίβαση οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου και
εταιρικών οµολόγων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους.»
5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 62 του
ν.
2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια των χορηγηθέντων τοκοχρεολυτικών δανείων που
δεν έχουν εξοφληθεί µπορεί να παρατείνεται µετά από αίτηση
του δικαιούχου και πέραν των 40 ετών συνολικά από το χρόνο
της αρχικής σύµβασης.»
6. Η διαδικασία της παραγράφου 17 του άρθρου 7 του ν. 4038/
2012 (Α’ 14) ισχύει και για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χωρίς
να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), όταν πρόκειται για
µετατάξεις προσωπικού από το στενό δηµόσιο τοµέα.
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 69 του ν. 3601/2007 διαγράφονται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011 οι λέξεις «βαριά αµέλεια ή».
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.48’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

