ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6877
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας Κρήτης, το Γυµνάσιο Σκόδρας Πέλλης, το Γυµνάσιο Οινουσών Χίου, το 14ο
Δηµοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αικατερίνης, το 3ο Γυµνάσιο Πτολεµαίδας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, σελ. 6894, 6897, 6901, 6903,
6907, 6913, 6919, 6923, 6926
3. Αναφορά στις διαµαρτυρίες πολιτών κατά τη διάρκεια
των Εθνικών Παρελάσεων, σελ. 6896, 6897
4. Ανακοινώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο η διαδικασία ανταπόκρισης των κοµιστών των ελληνικών οµολόγων και άλλων
επιλέξιµων τίτλων του ελληνικού δηµοσίου στη διαδικασία
ανταλλαγής, σελ. 6906
5. Αναφορά στην ολοκλήρωση του P.S.I., σελ. 6906, 6914,
6916, 6920, 6921, 6923
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6915
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 6877 - 6878
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
6878 - 6893
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 12 Μαρτίου 2012, σελ. 6894
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Πρωθυπουργό:
i) σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας, σελ. 6895
ii) σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες, σελ. 6903
β) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε τις διαφορές στις τιµές των προϊόντων
µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, σελ. 6898
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i) σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ", σελ. 6899
ii) σχετικά µε τη µείωση του επιδόµατος ανεργίας κατά
22%, σελ. 6901
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, σελ. 6907
ε) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας:
i) σχετικά µε την άσκηση στο πλαίσιο "Σχολείο Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας-Φρούρησης", σελ. 6909
ii) σχετικά µε την ανάθεση του έργου παραγωγής των
εβδοµήντα πέντε χιλιάδων κρανών στην "Ηλεκτροµηχανική
Κύµης", σελ. 6911
5. Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την λειτουργία του Δήµου Αθηναίων, σελ. 6914 - 6926
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 9 Μαρτίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.05’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-3-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΑ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 8
Φεβρουαρίου 2012 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ιωάννη Κοραντή,
Βουλευτή Επικρατείας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται να ενισχυθούν οικονοµικά
οι ορεινοί Δήµοι του Νοµού Ηρακλείου που υπέστησαν ζηµιές
από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το τµήµα ανατολικής Κρήτης του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας αιτείται την ουσιαστική αποκέντρωση και αναβάθµιση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στην Κρήτη.
3) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ - ΤΕΝΤΕ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Έβρου
αιτείται την κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης ισολογισµών εταιρειών σε εφηµερίδες.
4) Οι Βουλευτές, Αιτωλοακαρνανίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
και Κερκύρας κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Γεωργίου του Δήµου Μεσολογγίου αιτείται την επίλυση θέµατος
που αφορά την εύρυθµη λειτουργία του ιατρείου της Κοινότητας.
5) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Αίγινας εκφράζει την έντονη
ανησυχία των κατοίκων της περιοχής για τη φηµολογούµενη
υποβάθµιση του Παραρτήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αίγινας.

6) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αιτείται την κήρυξη της περιοχής ως πληγείσας από
θεοµηνία.
7) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λήµνου εκφράζει την αντίθεσή του σε επικείµενη συγχώνευση του Νοσοκοµείου Λήµνου
µε το Βοστάνειο Νοσοκοµείο Λέσβου στο πλαίσιο του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Ηρακλείου εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων της Κρήτης για τους µαθητές των
ΕΠΑΛ µε µαθησιακές δυσκολίες και αιτείται την επαναλειτουργία
τουλάχιστον ενός στο Ηράκλειο.
9) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας,
τµήµα ανατολικής Κρήτης αιτείται την ουσιαστική αποκέντρωση
και αναβάθµιση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στην Κρήτη µε την ένταξη στο
οργανόγραµµά του της ΕΥΔΕ/Κρήτης µε αρµοδιότητες προϊσταµένης και διευθύνουσας υπηρεσίας.
10) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας αιτείται
τη µη επιβολή πάγιου ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο
απλό και στο αφρώδες κρασί.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην κατάληψη του
κτηρίου του Οίκου του Ναύτη από τους εργαζοµένους, οι οποίοι
αντιδρούν στην ένταξη του ιατροφαρµακευτικού φορέα ναυτικών
στον ΕΟΠΥΥ.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη υπηρεσιακών οχηµάτων που αντιµετωπίζει η Αστυνοµία.
13) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Νικόλαος Λάσκαρης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη µη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη µείωση του φορολογητέου ποσού κατά 2.400 ευρώ για τους
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έχοντες αναπηρία άνω του 67% από την ΚΑ’ ΔΟΥ και το ΚΕΠΥΟ.
14) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Καταστήµατος
Κράτησης Νεάπολης αιτείται τη µη εξαίρεση των διοικητικών
υπαλλήλων των σωφρονιστικών και αναµορφωτικών καταστηµάτων από τη λήψη του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
15) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι κ.κ. Γεώργιος και Αναστασία Πλαίτη αιτούνται την τροποποίηση των άρθρων 975 και 977 του Κ.Πολ.Δ.,
ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτά και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
16) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο Ηρακλείου
καταθέτει ψήφισµα, αντιδρώντας στην επικείµενη κατάργηση
των ειδικών κέντρων για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες.
17) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης σχετικά µε
την έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα.
18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης ως προς την
καθυστέρηση καταβολής των προνοιακών επιδοµάτων.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Ηρακλείου Κρήτης αιτείται την κατασκευή του έργου «Φράγµα Ασιτών-Πρινιά».
20) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Βασιλική Τριανταφύλλου
αιτείται την επίλυση θέµατος που αφορά σε διακανονισµό του
χρέους της προς το ΙΚΑ.
21) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το
Εργαστήρι» αιτείται τη βιωσιµότητα των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης που παρέχουν αποτελεσµατική φροντίδα σε ευπαθείς οµάδες.
22) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Παραγωγικός Προµηθευτικός
και Καταναλωτικός Συνεταιρισµός Αγγειοπλαστών και Κεραµιστών Αµαρουρίου (ΣΥΝΠΕ) αιτείται την επίλυση θέµατος του
κλάδου αναφορικά µε την προµήθεια πρώτων υλών.
23) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αιτείται την
αποκατάσταση τέκνων θανόντων πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
24) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ Πέτρος Καµαριωτίδης αιτείται το διακανονισµό χρέους του υιού του ώστε να το εξοφλεί ο
ίδιος µε παρακράτηση από τη σύνταξή του.
25) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Περιφε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής αιτείται τον επανακαθορισµό
των ορεινών όγκων των Γερανείων Δήµου Μάνδρας Ειδυλλίας
και του νέου Λιµένος Ελευσίνας, ως περιοχών υψηλής προστασίας.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής εργοληπτικών εταιρειών
σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων.
27) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Πόρου Νοµού
Αττικής αιτείται την εξασφάλιση επαρκών ακτοπλοϊκών δροµολογίων στην πορθµειακή γραµµή Πόρου-Γαλατά.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ενηµέρωσης σχετικά µε τα κριτήρια παράλειψης πρόσθεσης µορίων για όσους
έχουν υπηρετήσει ως αερονόµοι ενώ προστίθενται για όσους
έχουν υπηρετήσει ως στρατονόµοι.
29) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δίου-Ολύµπου εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συγχώνευση του ΙΚΑ
Λιτοχώρου µε το ΙΚΑ Κατερίνης.
30) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Πιερίας αιτείται
τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµιση
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο.
31) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κατερίνης Νοµού
Πιερίας αιτείται τη χρηµατοδότηση του δήµου λόγω των πρόσφατων χιονοπτώσεων.
32) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην έλλειψη ειδικότητος οδοντιάτρου στο ΙΚΑ Τυρνάβου.
33) Ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ) ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος
Μάνδρας-Ειδυλλίας Νοµού Αττικής αιτείται την τροποποίηση του
σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας
Αττικής.
34) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ηρακλείου Κρήτης εκφράζει την αντίθεσή
του στην κατάργηση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και
Εργατικής Εστίας.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των Οργανισµών
Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 1283/01-11-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/4091/
14-02-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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6880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 4118/10-01-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
Δ13/Β/Φ.5.25/3511/14-02-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πε-

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη
απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4736/20-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αποστολάτου Βαΐτση δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7102 Β/14-02-2012

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

6883

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

6884

4. Στην µε αριθµό 4737/20-01-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μίχου Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/9004/12454/14-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

02-2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4762/20-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.90022/

6885

2478/181/14-02-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

6886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 4827/23-01-2012 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ζήση Ροδούλας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B13-36/14-02-2012

6887

έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:

6888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 4932/24-01-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ1/Α/οικ.3535/14-02-

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 5605/09-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αρβανιτίδη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14597/14-

6891

02-2012 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:

6892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6893

6894

ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 12ης Μαρτίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 603/5-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ανδρέα Μακρυπίδη
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του Οδικού τµήµατος «Πλατυγιάλι-Αστακός» Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η µε αριθµό 622/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη νοθεία στα καύσιµα των
Ενόπλων Δυνάµεων.
3. Η µε αριθµό 627/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην «Ελληνική Χαλυβουργία» στον Ασπρόπυργο.
4. Η µε αριθµό 619/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την οριοθέτηση των ρεµάτων της Σκιάθου.
5. Η µε αριθµό 616/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεοδώρου Δρίτσα
προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το νόµο που επιτρέπει τις «ειδικές συνθέσεις»
στα πληρώµατα των πλοίων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου ( Άρθρο 130 πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 599/5-3-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης Μπατζελή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους βαµβακοπαραγωγούς που επλήγησαν από την κακοκαιρία στην περιοχή του
Δέλτα Σπερχειού.
2. Η µε αριθµό 623/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς τον Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µη συµπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση των Προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης (ΔΒΜ).
3. Η µε αριθµό 628/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Μαυρίκου
προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση των αποθεµατικών των
Ασφαλιστικών Ταµείων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Η µε αριθµό 620/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Χρήστου Καλαποθαράκου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης
φωτοβολταϊκού πάρκου στο Πεντελικό Όρος.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µία ευχάριστη ανακοίνωση. Γίνεται
γνωστό στο Σώµα ότι φωτίζουν µε την παρουσία τους την Αίθουσα του Κοινοβουλίου πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας
Κρήτης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτη είναι η µε αριθµό 609/35/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
αύξησης της εγκληµατικότητας στη χώρα µας.
Στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Καρατζαφέρη θα απαντήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Παρακαλείται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, να
πάρει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, άλλη µία φορά να ορκιστείτε Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως, θα σπάσετε το ρεκόρ του
Ακριτίδη. Θυµάµαι πριν από είκοσι χρόνια, τον ένα µήνα ήταν
Υπουργός Εµπορίου, τον άλλο µήνα τον αλλάζανε. Έτσι και
εσείς. Έχετε ορκιστεί τρεις φορές Υπουργός Δηµοσίας Τάξεως.
Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος, υπάρχει λειψανδρία στην
Κυβέρνηση, στα δύο µεγάλα κόµµατα και καταφεύγουν σε εσάς.
Βέβαια, χαίροµαι που θα απαντήσετε στην ερώτηση, γιατί ξέρετε το αντικείµενο, αλλά έχω να κάνω µία παρατήρηση: Έχει
καταργηθεί η ώρα του Πρωθυπουργού. Έχουµε να δούµε τον
Πρωθυπουργό περισσότερο από ένα µήνα. Δεν είναι µόνο τα θέµατα της οικονοµίας. Η κοινωνία έχει τα δικά της θέµατα που την
απασχολούν. Και δεν είναι βέβαια µόνο το οικονοµικό, δεν είναι
η εξαθλίωση, που είναι αποτέλεσµα των δύο κοµµάτων. Γιατί
αυτά τα κόµµατα έφεραν τη χώρα εδώ και αυτά ευελπιστούν ότι
θα κυβερνήσουν από κοινού και την επόµενη µέρα.
Έχουµε κι άλλα θέµατα. Και η καλπάζουσα εγκληµατικότητα
κι η διαρκώς αυξανόµενη ανασφάλεια είναι ένα κυρίαρχο θέµα.
Δεν µπορεί, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός να αγνοεί τη Βουλή. Μπορεί να είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος έγινε Πρωθυπουργός
µε τη γνωστή διαδικασία και µε την ευθύνη και τη δική µας, αλλά
είναι Πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Πρέπει να
είναι εδώ. Είπαµε: τη µία φορά έχει ταξίδι, τη δεύτερη φορά έχει
να κάνει τηλεφωνήµατα. Δεν µπορεί όµως ο Πρωθυπουργός να
απουσιάζει τόσες πολλές φορές από την ώρα του Πρωθυπουργού, γιατί έχει αυτοκαταργηθεί. Αυτή είναι η µία παρατήρηση,
την οποία θα ήθελα παρακαλώ να τη µεταφέρετε.
Όσον αφορά την εγκληµατικότητα, οµολογήσατε κι εσείς µε
την ανάληψη των καθηκόντων σας ότι έχει διαλυθεί η Αστυνοµία
ή τουλάχιστον ένα τµήµα, αυτό το τµήµα το οποίο προφυλάσσει
τους πολίτες. Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ; Σηµαίνει ότι ο
Έλληνας πολίτης που βάλλεται οικονοµικά, που βάλλεται καθηµερινώς, θα βάλλεται συνεχώς περισσότερο από την εγκληµατική αδηφαγία κακοποιών στοιχείων; Τρεις δολοφονίες σε µία
ηµέρα; Έχουν πάψει οι δολοφονίες να είναι είδηση! Εκεί καταφέρατε να φθάσει η χώρα, στο να µην είναι είδηση η δολοφονία
ενός ανθρώπου! Πάει ο µεροκαµατιάρης ο περιπτεράς να ανοίξει
το περίπτερο και τον πυροβολούν στο κεφάλι! Τόσο απλά. Βιάζονται γυναίκες στο δρόµο! Ληστεύονται κάθε µέρα µαγαζιά, τα
οποία µάλιστα βλέπουµε και στην τηλεόραση ως αµερικάνικη
υπερπαραγωγή. Μπήκαν οι άλλοι στο χρυσοχοείο, τους αφόπλισαν, έριξαν κάτω τον κόσµο, τους πήραν τα λεφτά και τελείωσε
η υπόθεση.
Πώς µπορεί να ζει ο Έλληνας -εξηγήστε µου- όταν φοβάται να
βγει το βράδυ έξω από το σπίτι; Μπορεί η γυναίκα του καθενός
από εµάς να πάει το βράδυ, µετά τη δύση του ηλίου, επίσκεψη
στη φίλη της στα διακόσια µέτρα και να µην κινδυνεύσει; Μπορεί
γυναίκα να φέρει τσάντα µαζί της για να πάει να κάνει τα ψώνια
της; Από παντού έρχεται το έγκληµα, ένα έγκληµα διαρκώς αυξανόµενο, επειδή δεν µπορείτε να ελέγξετε τα σύνορα κι έχουµε
κάθε µέρα καινούργιους λαθροµετανάστες που τους νοµιµοποιείτε από το «παράθυρο», όπως έγινε προχθές µε το νοµοσχέδιο
του κ. Λοβέρδου. Μία καταγγελία προς το αφεντικό και γίνεται
αυτόµατα η νοµιµοποίηση! Μα, είναι δυνατόν; Πού οδηγείτε τη
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χώρα; Στον πλήρη ευτελισµό; Οι Υπουργοί της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Γερµανίας µάς κατήγγειλαν ότι τα σύνορά µας είναι
«πόρτα σε αχυρώνα». Επιτέλους, τι άλλο θα κάνετε στην Ελλάδα;
Πόσο ακόµα θα ασελγήσετε; Πόσο θα αφήσετε τους Έλληνες
πολίτες έρµαιο των ορέξεων των εγκληµατιών;
Πρέπει να αναλάβετε ευθύνες, τις οποίες δυστυχώς δεν µπορέσατε επί δεκαετίες να αναλάβετε, γι’ αυτό και φθάσαµε σ’ αυτό
το αποτέλεσµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοϊδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, σας ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία µία ηµέρα µετά την ανάληψη των καθηκόντων µου να αναφερθώ σ’ ένα από τα
µεγαλύτερα ίσως προβλήµατα που απασχολούν τον τόπο και
τους πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε και συµφωνώ µαζί σας.
Και λέω τον τόπο γιατί δεν είναι µόνο το ζήτηµα της ανασφάλειας
των πολιτών, αλλά είναι και η διάβρωση της ελληνικής κοινωνίας
µέσα από ένα φαινόµενο το οποίο καθηµερινά όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια διαβρώνει και διαπερνά την κοινωνία
µας και δηµιουργεί προβλήµατα συνολικότερης ασφάλειας και
εσωτερικής και εθνικής.
Ο λόγος είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, µετά τις αλλαγές που
έγιναν στον κόσµο, δυστυχώς, έχουµε γίνει κεντρική πύλη της
Ευρώπης στη λαθροµετανάστευση. Μία µικρή χώρα δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες λαθροµετανάστες και κάνουµε µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να αναχαιτίσουµε αυτό το ρεύµα.
Εφαρµόζουµε ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως ξέρετε. Ελπίζω τώρα
που εφαρµόζεται πια ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης, αυτό να αποδώσει και να γίνουµε µια χώρα σύγχρονη ούτως ώστε ούτε οι άλλοι να µας
κατηγορούν, υποκριτικά κατά τη γνώµη µου, αλλά ούτε κι εµείς
να φερόµαστε στους ανθρώπους αυτούς µε τρόπο πολλές
φορές βάναυσο και να µπορεί ο καθένας από τη στιγµή που µπαίνει στη χώρα αυτή να επαναπροωθείται στη δική του χώρα, αφού
εδώ δεν είναι δυνατόν να ζήσει γιατί είναι παράνοµος.
Το θέµα της ασφάλειας είναι µείζον ζήτηµα γιατί δηµιουργεί
και µία, αν θέλετε, αρνητική ψυχολογία στους πολίτες.
Τροµοκρατηµένος και φοβισµένος άνθρωπος και πολίτης, δυστυχώς δεν είναι ψύχραιµος και δεν παίρνει σωστές αποφάσεις.
Και όσο βαθαίνει η κρίση τόσο περισσότερο τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται µε την εγκληµατικότητα, την οποία χαρακτηρίσατε καλπάζουσα.
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και φαινόµενα στη χώρα, κύριε
Πρόεδρε, τα οποία δεν συµβαίνουν αλλού. Δηλαδή, το γεγονός
ότι η διάδοση των όπλων και µάλιστα αυτών που έχουν χαρακτηριστικά πολεµικών όπλων, να χρησιµοποιούνται µέσα στους δρόµους αυτής της χώρας εναντίον αθώων πολιτών, νοµίζω ότι είναι
µεγάλο ζήτηµα.
Εδώ, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται θα έλεγα η συµβολή όλων µας
να δούµε το σωφρονιστικό σύστηµα της χώρας µας, να δούµε
το σύστηµα απόδοσης δικαιοσύνης. Ψηφίσαµε πριν από λίγες
µέρες στο Υπουργικό Συµβούλιο και εδώ διατάξεις για την επιεική µεταχείριση πάρα πολλών οι οποίοι έχουν καταδικαστεί µε
βαριές καταδικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι σωστό από τη µια
πλευρά. Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να δούµε και το σωφρονιστικό µας σύστηµα, µε ποιο τρόπο θα λειτουργήσει.
Συνεπώς η γνώµη µου είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούµε
άµεσα για το ζήτηµα όχι απλά της αστυνοµικής αντιµετώπισης
της εγκληµατικότητας, αλλά κυρίως να συνεργαστούµε για να
αντιµετωπίσουµε συνολικά το ζήτηµα σε επίπεδο δικαιοσύνης,
σωφρονισµού, αντιµετώπισης λαθροµετανάστευσης και το αστυνοµικό ζήτηµα.
Θα µου δοθεί η δυνατότητα να σας πω στη συνέχεια ως νέος
Υπουργός και τι έχει γίνει µέχρι σήµερα σχετικά µε το ζήτηµα της
αντιµετώπισης αυτής καθαυτής της εγκληµατικότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, για τη δευτερολογία του.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Χαίροµαι κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, που
ασπαστήκατε τις απόψεις που αναπτύξαµε εδώ όταν ήρθε εκείνο
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο στην
ουσία απελευθέρωνε µια σειρά εγκληµατιών. Φωνάξαµε, το περιορίσαµε κάπως κ.λπ..
Πρέπει, όµως, να δούµε κάποιους αµείλικτους αριθµούς. Για
ληστείες µε εισβολή σε σπίτια σε κάποιες περιοχές της χώρας η
αύξηση ήταν εκπληκτική µεταξύ ’10 και ’11. Μέσο όρο στην Ελλάδα 132%, δυτική Μακεδονία και Ήπειρος αύξηση 300%, Θεσσαλία 340%, Κρήτη, αύξηση 700%! Δηλαδή, στην ουσία δεν
υπάρχει σπίτι στο οποίο δεν έχουν µπουκάρει µέσα ληστές και
εγκληµατίες.
Πρέπει να ληφθούν µέτρα, να αλλάξει η νοµοθεσία, κύριε
Υπουργέ. Όταν ληστής µπαίνει στο σπίτι σου ή µπαίνει στην επιχείρησή σου, µπορείς και τον πυροβολείς! Ξεκάθαρα! Μπορείς
και τον πυροβολείς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εκείνη τη στιγµή που σου µπαίνει µέσα ο ληστής δεν θα κάνεις
διάκριση όπλων. Αυτό ας το καταλάβουν. Πρέπει να αλλάξει και
ο νόµος για την Αστυνοµία. Περιµένει, δηλαδή, ο αστυνοµικός
πρώτα να τον σηµαδεύσει µε το καλύτερο όπλο, που εσείς οµολογήσατε ότι διαθέτει ο εγκληµατίας, και µετά να τραβήξει το
δικό του.
Ή θα αποφασίσουµε να λάβουµε µέτρα προστασίας της κοινωνίας ή όλες αυτές οι ψευτοπροοδευτικές υστερίες θα στερούν
ζωές από τον ελληνικό λαό. Να το καταλάβουµε.
Τι γίνεται µε το φράχτη; Κόσκινο είναι πάνω τα σύνορα µας.
Και αν διαµαρτύρεται η Αυστρία, η Γερµανία και η Σουηδία για
το µεγάλο αριθµό λαθροµεταναστών, να τους στείλετε πακέτο.
Βρείτε το θάρρος να φύγετε από το Δουβλίνο II που µας εµπλέξατε, σφραγίστε ταξιδιωτικά έγγραφα να φύγουν πενήντα χιλιάδες λαθροµετανάστες να πάνε στις χώρες τους, να δουν τη
γλύκα. Εκ του ασφαλούς οµιλούν, έχοντας 2% µετανάστες και
έχοντας η χώρα της Ευρώπης που δεινοπαθεί οικονοµικά 20%.
Και όσο η οικονοµία πέφτει, τόσο αυτοί δεν έχουν δουλειές, τόσο
θα σφάζουν κόσµο.
Πρέπει να προστατεύσουµε τους Έλληνες πολίτες, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Και βλέπετε ότι τα πράγµατα εκτραχύνονται. Είναι δυνατόν,
κύριε Υπουργέ, να µην µπορεί να γίνει παρέλαση; Καταργήθηκε
η παρέλαση; Το ζητούσε χρόνια η Αριστερά να καταργηθούν οι
παρελάσεις και επειδή δεν ενέδωσε ο αστικός κόσµος που σέβεται τους νεκρούς και τους ήρωες, βρέθηκε ο τρόπος τώρα.
Πάµε και προκαλούµε!
«Ταγµατασφαλίτης» ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας; Είναι δυνατόν; Πήγαν προχθές να τιµήσουν την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων οι Βουλευτές και προπηλακίστηκαν; Τι συµβαίνει
επιτέλους; Δεν ξέρουµε ποιοι είναι;
Υπάρχει τέτοια αδυναµία της Ελλάδος να τους ελέγξει; Θα παραδώσετε την Ελλάδα στα άκρα, σ’ αυτήν τη νοοτροπία;
Πώς θα πάµε σε εκλογές σε δέκα ηµέρες, κύριε Υπουργέ; Πώς
θα γίνει συγκέντρωση ανοιχτή, όταν ο οποιοσδήποτε θα µπορεί
να πάει να προπηλακίζει πότε µε γιαούρτια, πότε µε αυγά, αύριο
µε πέτρες και µεθαύριο µε σφαίρες;
Πού πάµε; Σε ποιες εκλογές οδηγούµε τον κόσµο; Τον οδηγούµε σε ένα διχασµό που κάποιοι επιζητούν; Θα προστατεύσετε
το αστικό καθεστώς; Μπορείτε; Έχετε τη δύναµη; Μπορείτε να
εγγυηθείτε ότι θα έχουµε ήρεµες εκλογές; Είναι δυνατόν;
Έχετε αποτύχει οικτρά τα δύο µεγάλα κόµµατα και αυτήν την
αποτυχία σας, πώς θέλετε να την αποτυπώσετε, κύριε Υπουργέ;
Τι πηγαίνετε να κάνετε; Τι έγκληµα είναι αυτό; Όταν πεθαίνει ο
φουκαράς, όταν του παίρνουν το µισθό πάνω από 1000 ευρώ αν
χρωστάει στην εφορία, όταν δεν µπορεί να κάνει ούτε µία ηµέρα
καθυστέρηση στην τράπεζα γιατί πάει και τον απειλεί, εσείς αποπειράστε να γλυτώσετε τα λεφτά που χρωστάτε στις τράπεζες;
Είστε από τους συντελεστές της πτωχεύσεως της Αγροτικής
Τράπεζας και φέρνετε εδώ «ντροπολογίες» και όχι τροπολογίες;
Είναι δυνατόν να σας χαριστούν τόκοι, να µην πληρώνετε; Πού
το έχετε βρει αυτό το «νταβατζηλίκι» ότι παίρνετε λεφτά από το
κράτος, ότι παίρνετε λεφτά από τις τράπεζες και δεν πληρώνετε
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ποτέ µία δόση, παρά από τις κρατήσεις της χορηγίας;
Αυτά ξεχάστε τα! Μην τολµήσετε αυτό να το φέρετε εδώ! Μην
τολµήσετε!
Επαναλαµβάνω την πρόταση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού: εκεί που είναι η χώρα πεινασµένη, εκεί που η χώρα βασανίζει τους πολίτες της, λεφτά δεν µπορούν να πάρουν τα κόµµατα
φέτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Εµείς λέµε ότι φέτος δεν πρέπει να πάρουµε λεφτά. Θα κάνουµε εκλογές µε ό,τι έχουµε από τις προηγούµενες χρονιές, τίµιες εκλογές, απλές εκλογές, όχι φανφάρες. Θα πληρώσουµε το
«αµπαλάζ» όλων αυτών των οίκων επικοινωνίας που θέλετε να
επιστρατεύσετε για να µην αποδειχθούν τα ανοµήµατά σας;
Σας το λέω ευθέως και πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλοι που
συµφωνούν µέσα στην Αίθουσα: δεν χρειάζεται να πάρουµε
φέτος αυτά τα 25 εκατοµµύρια. Ας τα δώσουµε στους µη προνοµιούχους Έλληνες. Μπορούµε να κάνουµε εκλογές, χωρίς να
πάρουµε λεφτά.
Μάλιστα, επειδή υπήρξαν οι «µπαταξήδες», τα δύο µεγάλα
κόµµατα, και έβαλαν µέσα την Αγροτική Τράπεζα, πρέπει να φέρουµε τώρα νόµο να γλυτώσουν τα λεφτά, να µην τα επιστρέψουν.
Πρέπει να κάνετε µία προσπάθεια να κάνετε σεισάχθεια σε
εκείνους, οι οποίοι δεν µπορούν να πληρώσουν. Όταν το PSI πέτυχε όσο πέτυχε και από τη στιγµή που οι τράπεζες θα πάρουν
50 δισεκατοµµύρια, πείτε ότι όλα τα χρέη κάτω από ένα ποσό
χαρίζονται στον ελληνικό λαό για να «αναπνεύσει».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Προχωρήστε, λοιπόν. Μόνο προστασία των τραπεζών θα κάνετε;
Πρέπει, επίσης, να δούµε τι θα γίνει στην ανοχύρωτη πόλη,
στον Άγιο Παντελεήµονα. Θα δώσετε «αναπνοή» ή θα αφήσετε
την πόλη υπό την προστασία των ακραίων; Μπορεί η Αστυνοµία
να επιβάλει το νόµο; Μπορεί να επιβάλει την τάξη;
Θα µπορέσουµε ποτέ, κύριε Υπουργέ, να περπατήσουµε την
οδό Ευριπίδου µετά τη δύση του ηλίου; Υπάρχει τρόπος; Ελλάδα
είναι εδώ. Δεν είναι χώρες ακραίες της Μέσης Ανατολής. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Μπορεί να πιει καφέ κάποιος το βράδυ στην
Οµόνοια; Ποια προστασία υπάρχει;
Χρειάζεται δουλειά να γίνει και δεν φταίνε κάθε φορά οι δήµαρχοι της Αθήνας, το «εύκολο µπαλάκι» της κεντρικής εξουσίας. Αναλάβετε να καθαρίσετε την Αθήνα. Αναλάβετε!
Πρέπει να αναλάβετε πρωτοβουλίες, τις οποίες δεν αναλάβατε
τόσα χρόνια. Πρέπει και µπορεί να γίνει. Επιτέλους, δεν µπορεί
να είµαστε και πεινασµένοι και τροµαγµένοι. Είµαστε πεινασµένοι
και ευτελισµένοι από το προσκύνηµα, το οποίο κάναµε στους
Γερµανούς, αλλά µην είµαστε και τροµοκρατηµένοι.
Αν θα πάει ο ελληνικός λαός µε αυτά τα διλήµµατα, βεβαίως,
δεν µπορεί να υπάρξει ένα δηµοκρατικό αποτέλεσµα. Είναι φοβισµένος οικονοµικά, φοβισµένος κοινωνικά, φοβισµένος από τις
γραµµές, τις οποίες προσπαθεί να εισβάλει εις την εθνική συνείδηση η Γερµανία.
Επιτέλους, είµαστε Έλληνες. Μπορούµε να ζήσουµε ελεύθεροι. Μπορούµε να τακτοποιήσουµε τα του οίκου µας. Δεν χρειαζόµαστε αυτές τις παραινέσεις που άκουσα χθες από τους
Υπουργούς Εξωτερικών, που κάποιος εξ αυτών, αξιωµατούχος
της Γερµανίας, σας «περιποιήθηκε» και εσάς.
Πρέπει κάποια στιγµή να αναλάβουµε την ευθύνη µας, το φιλότιµό µας. Δεν πολέµησαν οι γονείς µας το 1941 για να υποταχθεί η Ελλάδα στη Γερµανία το 2012. Επιτέλους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, επεκτάθηκε σε πολλά πεδία ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Ορίστε, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα ήθελα να πω ότι
καθένας από µας οφείλει να υπηρετεί την πατρίδα του, µε βάση
το συµφέρον του ελληνικού λαού, το δηµόσιο συµφέρον και το
συµφέρον του τόπου. Σε ό,τι µε αφορά, αυτό έκανα. Θέλω να
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σας πω ότι ουδέποτε διαπραγµατεύτηκα -ούτε κατά κεραία- τα
συµφέροντα του τόπου, για να γίνουµε αρεστοί σε κάποιους.
Αν σε ορισµένες περιπτώσεις ορισµένοι χρησιµοποιούν τις διακρατικές σχέσεις, αν χρησιµοποιούνται αυτήν τη στιγµή οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι υποφέρουν από τα µέτρα λιτότητας,
προκειµένου να ανακάµψει η πατρίδα µας, αυτό νοµίζω αφορά
αυτούς. Και θα κριθούν και από το λαό τους και από την ιστορία.
Νοµίζω ότι µία είναι η προτεραιότητά µας, να µπορέσει ο
τόπος να ξαναβρεί την κοινωνική ειρήνη, όπως είπατε και εσείς,
να βρούµε τρόπους να ενισχύσουµε την κοινωνική συνοχή µέσα
σε καθεστώς κρίσης και να µπορέσουµε να γίνουµε µια χώρα
ασφαλής σε µία περιοχή η οποία, δυστυχώς, κάθε άλλο παρά συνοχή έχει, αφού ζουν σ’ αυτήν άνθρωποι κάτω από καθεστώς έντασης και πίεσης.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι εµείς πρέπει να είµαστε ψύχραιµοι
και πρέπει να εκπέµπουµε ως πολιτικοί µηνύµατα ψυχραιµίας και
σταθερότητας. Δεν λύνουν τα προβλήµατα ούτε η αυτοδικία
ούτε η ένταση ούτε ο φόβος ούτε ο τρόµος. Είναι υποχρεωµένο
το κράτος να αποκαταστήσει την τάξη σε αυτόν τον τόπο.
Επειδή µε ρωτήσατε, θέλω να σας πω ότι ο δηµόσιος χώρος
και η ασφάλειά του θα αποκατασταθούν και γρήγορα µάλιστα,
γιατί συµφωνώ µαζί σας, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν µπορεί σε ορισµένες περιοχές της χώρας ή σε ορισµένες περιοχές των πόλεών µας να δρουν ανεξέλεγκτα και να επιβάλλουν το νόµο
κάποιοι ακραίοι είτε από τη µία πλευρά είτε από την άλλη. Και
αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Επίσης, δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η υποβάθµιση του κέντρου της Αθήνας, η οποία δεν προσβάλλει µόνο την ιστορία µας
και τη συγκεκριµένη πόλη, προσβάλλει συνολικά τη χώρα και την
εικόνα της προς τα έξω. Δυστυχώς, η χώρα έχει γίνει αυτήν τη
στιγµή για πάρα πολλούς -και κυρίως στην Ευρώπη- ένα µαύρο
πρόβατο. Διαρκώς προβάλλονται µαύρες, γκρίζες εικόνες, οι
οποίες δυσφηµίζουν τους Έλληνες και την προσπάθεια που κάνουν. Σχετικά µε αυτό, λοιπόν, σας υπόσχοµαι ότι πολύ γρήγορα
θα αποκαταστήσουµε την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια σε
όλους τους δηµόσιους χώρους, όπου ασκούνται κοινωνικές δραστηριότητες και λειτουργίες.
Θέλω να σας πω ακόµα –και να σας καθησυχάσω ως προς
αυτό- ότι υπάρχει µία εξαιρετικά χρήσιµη αποτελεσµατική νοµοθεσία σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων από την πλευρά των
αστυνοµικών. Εκείνο που ανέφερα προηγουµένως –και θέλω να
το ξανατονίσω εδώ- είναι ανήκουστο, δεν υπάρχει σε καµµία
χώρα της Ευρώπης. Είναι το φαινόµενο που έχουµε εµείς εδώ,
ότι υπάρχουν πολεµικά όπλα που χρησιµοποιούνται εναντίον πολιτών ή εναντίον αστυνοµικών. Και τούτο διότι η θέση της χώρας
τα προηγούµενα χρόνια λόγω της αλλαγής των συνόρων και της
αλλαγής της στρατηγικής και της γεωγραφικής πραγµατικότητας δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα. Πρέπει απέναντι σε
αυτό να είµαστε αµείλικτοι. Η χρήση όπλων –και µάλιστα πολεµικών όπλων- από πολίτες είτε είναι αλλοδαποί είτε είναι Έλληνες
αποτελεί ύψιστη εγκληµατική πράξη, η οποία οδηγεί σε πανικό
την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό θέλω να είστε βέβαιοι ότι θα δηµιουργήσουµε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες, για να µειώσουµε
σηµαντικά το ζήτηµα.
Έρχοµαι σε ένα πρόβληµα που θέσατε, ότι τον τελευταίο
καιρό έχει διαταραχθεί η κοινωνική ειρήνη µε τις παρελάσεις.
Χθες συζητήσαµε στο Υπουργικό Συµβούλιο για το ζήτηµα αυτό.
Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας µεγάλος προβληµατισµός ο
οποίος ετέθη από τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου. Τη Δευτέρα θα γίνει και µία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό.
Δεν είναι δυνατόν µικρές, ακραίες οµάδες να εµποδίζουν τις
κοινωνικές εθνικές και όποιες άλλες δραστηριότητες σε αυτήν
τη χώρα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουµε. Πρέπει να σταθούµε όλοι απέναντι. Είναι ισχνές µειοψηφίες, οι οποίες επιχειρούν εν µέσω της κρίσης, του πανικού, της αγωνίας που υπάρχει
στους πολίτες να εκµεταλλευτούν και να επιβάλουν τις δικές
τους απόψεις. Αυτό δεν µπορεί να γίνεται σε µία δηµοκρατία
ακόµα και από τον πιο –αν θέλετε- εκνευρισµένο και αγανακτισµένο πολίτη. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί ξανά. Και δεν µπορεί
να εµποδίζονται λειτουργίες της ελληνικής κοινωνίας, της χώρας.
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Μάλιστα, πολλές φορές, όταν ο ίδιος ο λαός αυθόρµητα βγαίνει στους δρόµους για να εκφραστεί και να διακηρύξει τη θέλησή
του, δεν µπορεί να εµποδίζεται από κάποιες µειοψηφίες. Εδώ,
λοιπόν, πρέπει να σταθούµε όλοι απέναντι και να προστατεύσουµε αυτά τα αγαθά και αυτά τα δικαιώµατα, τα οποία κατακτήσαµε µε αγώνες.
Τελειώνω, επανερχόµενος σ’ αυτά που είπα στην αρχή. Νοµίζω
ότι χρειάζεται να οµονοήσουµε σε ορισµένα ζητήµατα µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουµε είναι να
δούµε το θέµα της εγκληµατικότητας, κύριε Πρόεδρε, από την
αρχή, αλλά σε µία ολοκληρωµένη βάση. Πρέπει να λύσουµε, για
παράδειγµα, το θέµα της φιλοξενίας των λαθροµεταναστών και
το θέµα των υποδοµών που χρειάζονται προκειµένου όποιος
µπαίνει σ’ αυτήν τη χώρα να ξέρει ότι θα γυρίσει πίσω στην πατρίδα του, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, εκτός αν είναι πρόσφυγας
και διώκεται για τα δικαιώµατά τους, τις απόψεις του, τη φυλή
του, τη θρησκεία. Όλοι οι άλλοι δεν µπορούν να µπουν σ’ αυτήν
τη χώρα.
Αυτό δεν το λέω µε αρνητική διάθεση και ρατσισµό, αλλά µε
µία πολύ απλή σκέψη. Είµαστε µία χώρα σε βαθιά κρίση και δεν
µπορούµε να φιλοξενούµε εκατοµµύρια δυστυχείς ανθρώπους
και έχουµε υποχρέωση να προστατεύσουµε και τους µετανάστες
που ζουν εδώ νοµίµως.
Ένα µεγάλο ζήτηµα, λοιπόν, είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα
δεύτερο µεγάλο ζήτηµα –και επανέρχοµαι σ’ αυτό- είναι το ζήτηµα της δικαιοσύνης, της απονοµής της δικαιοσύνης, το σωφρονιστικό σύστηµα και, τελικά, η αντιµετώπιση του κοινωνικού
προβλήµατος.
Νοµίζω ότι γι’ αυτά τα θέµατα πρέπει να συζητήσουµε επιτέλους ολοκληρωµένα και σοβαρά σ’ αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Καρατζαφέρης έχει
το λόγο για λίγο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι σε όλη αυτήν
την προσπάθεια έχετε τον καλύτερο συµπαραστάτη, τους άντρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι κάνουν
το καθήκον τους µε το παραπάνω παρά τους πενιχρούς µισθούς
που παίρνουν. Έχετε, λοιπόν, έναν µεγάλο βοηθό και αρωγό.
Αξιοποιείστε τους! Δώστε τους την ευκαιρία να παράξουν έργο!
Επιτέλους, πρέπει να λύσουµε το θέµα των λαθροµεταναστών.
Ο στρατός κλείνει ολόκληρα στρατόπεδα. Βάλτε τους µέσα και
θα τρώει όποιος παράγει για την Ελλάδα! Ένα πιάτο φαγητό, για
την Ελλάδα! Να ξέρει, λοιπόν, αυτός που έρχεται από το Αφγανιστάν ότι αν έρθει εδώ, θα µπει σε στρατόπεδο! Δεν θα κυκλοφορεί ελεύθερος να εγκληµατεί και θα τρώει, αν παράγει!
Και βάλτε τους να κάνουν µία δουλειά! Δεν µπορεί να έχουµε
τόσους! Το χρόνο βγάζουν 12 δισεκατοµµύρια ευρώ από τη
χώρα µας! Ό,τι και να κάνει ο Έλληνας, όποια θυσία και να κάνει
ο Έλληνας, το έλλειµµα δηµιουργείται από τα 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ που βγάζουν στη χώρα τους! Δεν θα πληρώνουµε ισοβίως
το έγκληµα του Σαµαρά να ανοίξει τα σύνορα το 1991! Αυτό το
έγκληµα δεν µπορεί να συνεχιστεί! Κάποια στιγµή πρέπει να σταµατήσει! Όταν θα έρθουµε στα πράγµατα, να ξέρουν ότι εµείς
θα διώξουµε όλους τους λαθροµετανάστες! Δεν θα αφήσουµε
κανέναν! Δεν υπάρχει επιείκεια σ’ αυτούς που βυσσοδοµούν εις
βάρος του έθνους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): 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 τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Σκύδρας Πέλλης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό
617/6-3-2012 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή
του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτη προς την Υπουργό Ανά-
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πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις διαφορές στις τιµές των προϊόντων µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής Α’ Πειραιά του ΠΑΣΟΚ και
Κοινοβουλευτικός του Εκπρόσωπος κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης
να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εξωφρενικά µεγάλες διαφορές στις τιµές
µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή εξοργίζουν. Τα υπερκέρδη
των καρτέλ ενοχλούν. Η κερδοσκοπία που οργιάζει, αγανακτεί.
Ενδεικτικά, έχουµε από 42% µέχρι 1567% διαφορές τιµών µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Ειδικότερα, στα δηµητριακά
έχουµε διαφορές από 500% έως 1550%, στα ζυµαρικά έχουµε
760% διαφορές, στο κρασί 750%, στο ρύζι 660% και σε µια σειρά
άλλων προϊόντων από 170% µέχρι 530%. Μιλάµε για υπερκέρδη
και αισχροκέρδεια, µιλάµε για ολιγοπωλιακή διαµόρφωση της
αγοράς, µιλάµε για υπερτιµολογήσεις, µιλάµε για εικονική διακίνηση τιµολογίων, µιλάµε για εικονικές επιστροφές ΦΠΑ.
Άρα, σήµερα που οι πολίτες χάνουν µισθούς, συντάξεις και
ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού είναι στην ανεργία, αυτά
τα φαινόµενα πραγµατικά προκαλούν το περί δικαίου αίσθηµα
και επίσης, υπονοµεύουν την ευνοµούµενη πολιτεία και ισοπεδώνουν το κοινωνικό κράτος.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, βεβαίως το θέµα το οποίο θίγετε είναι ένα
κυρίαρχο θέµα των ηµερών και δεν χωρά αµφιβολία ότι στους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ πλέον να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, το να συντηρούνται υψηλές τιµές είναι πλέον ένα καθηµερινό πρόβληµα.
Όµως, θα ήθελα να κάνω µία προσπάθεια να επαναφέρω το
πρόβληµα στη σωστή του βάση και όχι στην εύκολη επικοινωνιακή ανάλυση που ακούµε αυτές τις µέρες.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να πούµε ότι οι τιµές στην αγορά διαµορφώνονται ελεύθερα. Είναι πολύ εξαιρετικές οι περιπτώσεις που
το κράτος παρεµβαίνει µε διατίµηση και νοµίζω ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση και κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας
αυτήν τη στιγµή, δεν θα έπρεπε να µιλούµε για τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία είναι
να δούµε πώς παρεµβαίνουµε από εκεί και µετά και αν η πολιτεία
κάνει τη δουλειά της.
Στα οπωροκηπευτικά που κυρίως επικεντρώνετε η ερώτησή σας
είναι γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες και λόγω
κλιµατολογικών συνθηκών κ.λπ., αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά
θα τα αφήσω στην άκρη. Δηµιουργείται, λοιπόν, µία πεποίθηση ότι
σε αυτό το ζήτηµα της διαφοράς, δηλαδή της διαµόρφωσης των
τιµών λιανικής σε αυτά τα προϊόντα, τα οπωρολαχανικά, η Ελλάδα
είναι µία πάρα πολύ ακριβή χώρα.
Εγώ θα σας παρουσιάσω σήµερα τις τιµές λιανικής που δειγµατοληπτικά πήραµε στα αντίστοιχα προϊόντα από δύο χώρες οι
οποίες βρίσκονται κοντά και κλιµατολογικά και οικονοµικά, όπως
η Ισπανία και η Κύπρος -θα καταθέσω το σχετικό πίνακα- όπου
φαίνεται ότι στις τιµές σε όλα τα βασικά προϊόντα λιανικής των
οπωροκηπευτικών η χώρα µας είναι σε χαµηλότερα ποσοστά.
Επίσης, θα σας καταθέσω σχετικό πίνακα από πρόσφατη
έρευνα που κάναµε για τη σύγκριση των τιµών παραγωγού και
λιανικής µεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας. Με την ίδια λογική πάλι
επελέγη η Ισπανία καθώς είναι µία χώρα που έχει σηµαντική παραγωγή στα οπωροκηπευτικά και αντίστοιχων κλιµατολογικών
συνθηκών, όπου αν εξαιρέσει κάποιος ένα προϊόν από τα περίπου δεκαπέντε-είκοσι τα οποία έχουν µετρηθεί, η ψαλίδα, αυτό
που λέµε η τιµή από το χωράφι στο ράφι, στην Ελλάδα σε όλα
τα προϊόντα είναι χαµηλότερη από την Ισπανία.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Συµβαίνει διότι δεν λαµβάνουµε υπ’ όψιν
µας όλα εκείνα τα πρόσθετα κόστη τα οποία έρχονται να αυξή-
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σουν την τιµή από τον παραγωγό µέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Πολλές φορές κάποια απ’ αυτά είναι πραγµατικά, παραδείγµατος χάριν οι τιµές των καυσίµων µπορεί να επηρεάσουν, κάποια
όµως είναι προϊόντα χρονίων αγκυλώσεων, που αναφέρονται είτε
στη συλλογή των προϊόντων είτε στη µεταφορά και φορτωεκφόρτωση, στην τυποποίηση, στη συσκευασία, στην αποθήκευση
και τη συντήρηση.
Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σηµαντική η παρέµβαση του κράτους
σε αυτούς τους τοµείς, ο εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός
αυτών των διαδικασιών, προκειµένου να αποφεύγονται πρόσθετα
και υπερβολικά κέρδη που προσπαθούν να δικαιολογήσουν την
τελική τιµή που έρχεται το προϊόν στην αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο ένας µηχανισµός συλλογής τιµών, ο
οποίος ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου, παίρνει τιµές
από όλη την Ελλάδα. Οι οικονοµίες κλίµακος ή τα συστήµατα δηµοσιοποίησης των τιµών και το άνοιγµα των κεντρικών αγορών,
είναι παρεµβάσεις που µπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά
αυτές τις τιµές.
Θέσατε και κάποια άλλα ζητήµατα εκτός των οπωροκηπευτικών, όπως είναι το ρύζι. Να σας ευχαριστήσω για την ερώτησή
σας αυτή, γιατί µας δώσατε την ευκαιρία να εστιάσουµε στο
θέµα του ρυζιού. Κάνουµε µία µεγάλη έρευνα τιµοληψιών, από
την οποία προέκυψαν τα εξής:
Πρώτον, οι τιµές χονδρικής των τιµοκαταλόγων σε τέσσερις
µεγάλες αλυσίδες, είναι υψηλότερες των τιµών λιανικής. Και είναι
παράδοξο οι τιµές λιανικής να είναι χαµηλότερες από τους τιµοκαταλόγους χονδρικής.
Δεύτερον, υπάρχουν πολύ υψηλά περιθώρια µεικτής κερδοφορίας στα προϊόντας ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό είναι επίσης
παράδοξο.
Και τρίτον, το εκτιµώµενο ποσοστό κέρδους στα επώνυµα
προϊόντα ρυζιού κυµαίνεται για τους λιανοπωλητές µεταξύ 37%
και 49,47%.
Αυτά τα στοιχεία δηµιουργούν υπόνοιες ιδίως µε βάση το γεγονός ότι είναι δύο οι βασικοί προµηθευτές ρυζιού µεγάλων σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα. Επίσης δηµιουργούν υπόνοιες και για
έλλειψη ανταγωνισµού.
Γι’ αυτόν το λόγο µε σχετικό έγγραφο –το οποίο επίσης θα καταθέσω για τα Πρακτικά- παραπέµφθηκε το θέµα στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού. Επίσης αυτό που κάναµε στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου είναι ότι διαβιβάστηκε αυτή η επιστολή που απευθύνεται προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, στον κ. Τέντε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειµένου να διερευνηθεί αν
υφίστανται και ποινικά αδικήµατα από τη λειτουργία αυτών των
λιανοπωλητών.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πράγµατι η
απάντησή σας είναι πειστική. Όµως δεν µπορεί να αµφισβητηθεί
από κανέναν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των καρτέλ.
Πρέπει να παραδεχθούµε και να επισηµάνουµε αυτό που η
κοινή γνώµη καταγράφει, πως υπάρχει µία ανεπάρκεια και µία
αναποτελεσµατικότητα στην άσκηση των λειτουργιών και των αρµοδιοτήτων του κράτους. Πολλοί µάλιστα σχολιάζουν ότι «δεν
διαβάζετε το µνηµόνιο, αλλά διαβάστε τουλάχιστον τις τιµές».
Είναι ιδιαίτερη χαρά που σήµερα µε αυτήν την ανάγνωση των
τιµών, προωθήσατε το θέµα στην εισαγγελία και ασκούνται ποινικές διώξεις σε εκείνους που πραγµατικά µε τον έλεγχο των
ολιγοπωλίων στη λιανική πώληση, ελέγχουν όλη αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.
Πρέπει, όµως, να σας επισηµάνω ότι την τελευταία πενταετία
έχουν επιβληθεί πρόστιµα 450 εκατοµµυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις. Πόσα από αυτά έχουν εισπραχθεί;
Τα εισαγόµενα καταναλωτικά αγαθά στη συντριπτική τους
πλειοψηφία διακινούνται µέσω συγκεκριµένων ολιγοπωλίων. Πώς
διαµορφώνονται οι τιµές; Πόσα εικονικά τιµολόγια παρεµβάλλον-
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ται για να φθάσουν τις τιµές στα σηµεία κατανάλωσης σε τέτοια
υπερκέρδη;
Κύριε Υπουργέ, έχουµε τριγωνικές διαδικασίες. Έχουµε ενδοοµιλικές συναλλαγές. Αυτά πρέπει να ελεγχθούν, γιατί δεν µπορεί να έχουµε υπερκέρδη όταν δυστυχώς δεν έχουµε συντάξεις,
δεν έχουµε µισθούς που να διασφαλίζουν ένα βιοτικό επίπεδο
πάνω από τα όρια της φτώχειας.
Άρα, η σηµερινή σας πράξη ανοίγει το δρόµο παράλληλα µε
το δρόµο που έχουν ανοίξει τα κινήµατα κατά των µεσαζόντων –
«το κίνηµα της πατάτας», το κίνηµα όλων των άλλων αγροτικών
προϊόντων- ώστε κάποια στιγµή οι πολίτες να µην είναι υπήκοοι
σ’ αυτήν τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, έχει το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε συνάδελφε, κατ’
αρχάς ήθελα να συµπληρώσω ότι εµείς θα συνεχίσουµε σε όλα
τα βασικά προϊόντα αυτό που κάναµε µε το ρύζι. Θα ακολουθήσουµε και την ίδια διαδικασία όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν
τέτοιες αποκλίσεις.
Θα ήθελα να πω για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές και την καθυστέρηση είσπραξης των προστίµων ότι είναι κάτι που ξεφεύγει
από τα όρια της δικής µας βούλησης και µάλιστα σε µια περίοδο
που τόσο ανάγκη έχει η χώρα από είσπραξη εσόδων. Πρόσφατα
µάλιστα και η Επιτροπή Ανταγωνισµού επέβαλε ένα πολύ µεγάλο
πρόστιµο σε µεγάλη αλυσίδα συσκευασµένων τροφίµων. Επίσης
και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου επέβαλε ένα µεγάλο πρόστιµο
930.000 ευρώ, διοικητικό πρόστιµο πλέον, για διενέργεια ενδοοµιλικών συναλλαγών σε πολυεθνικό όµιλο.
Όµως η είσπραξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε άµεση συνάρτηση µε τις δικαστικές ενέργειες που δυστυχώς αργούν να
έχουν αποτέλεσµα. Όµως, όπως και να έχει το θέµα, πιστεύω ότι
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάνει σηµαντικά νοµοθετήµατα για τη συντόµευση και της διοικητικής δίκης ούτως ώστε
να µην έχουµε το φαινόµενο της καθυστέρησης της είσπραξης.
Η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι εξαντλεί τα µέσα που
έχει αυτήν τη στιγµή.
Έχω αναφερθεί και άλλες φορές στο θέµα των ενδοοµιλικών.
Παρ’ ότι τα µέσα µας είναι πενιχρά έχουµε κάνει πάρα πολύ σηµαντικά βήµατα. Με το Υπουργείο Οικονοµικών θα πορευτούµε
µαζί για το επόµενο διάστηµα γι’ αυτό και έχει ολοκληρώσει και
το έργο της η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που ενοποιεί τη
νοµοθεσία σε σχέση µε τις ενδοοµιλικές συναλλαγές για να είµαστε ακόµα πιο αποτελεσµατικοί. Βρίσκονται όµως κάτω στο
µικροσκόπιο των εξειδικευµένων υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου αρκετές δεκάδες φάκελοι που στοιχειοθετούν
ενδεχοµένως, ύπαρξη ενδοοµιλικών συναλλαγών. Το επόµενο
διάστηµα θα υπάρχουν και αποτελέσµατα. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι σε γενικές γραµµές είναι πολύ δύσκολη η τεκµηρίωση
των ενδοοµιλικών συναλλαγών και χρειάζεται και χρόνο και µεγάλη δυσκολία συλλογής στοιχείων για να µπορέσεις να τεκµηριώσεις ότι υπάρχει ενδοοµιλική συναλλαγή.
Για τα εικονικά τιµολόγια θέλω να πω το εξής. Είναι ένα ζήτηµα
που αφορά και όλους τους εµπλεκόµενους. Δεν µπορεί –όπως
έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ προχθές σε πρωινή εκποµπή- να διαµαρτύρεται ένας παραγωγός για τις τιµές των προϊόντων αλλά
στην ερώτηση «για ποιο λόγο δεν παίρνει τα χρήµατα που του
αναλογούν» να οµολογεί ότι οι παραγωγοί αποδέχονται να µπουν
εικονικές τιµές στα τιµολόγια, ούτως ώστε µετά να δυσκολευόµαστε να εντοπίσουµε στις τιµές των τιµολογίων το υπερκέρδος,
για να κάνουµε αυτό που πρέπει.
Είναι ένα ζήτηµα λοιπόν συλλογικής προσπάθειας που θα πρέπει και όλοι οι εµπλεκόµενοι, πέρα απ’ αυτό που κάνει η πολιτεία,
να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πραγµατικής κατάστασης στην αγορά και της εξυγίανσής της.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι και µε τη χθεσινή συνάντηση που
είχαµε µε τη νέα Υπουργό κ. Άννα Διαµαντοπούλου, η βούλησή
µας είναι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα να ασχοληθούµε µε
πολύ εντατικό και θα έλεγα πολύ δραστικό τρόπο απέναντι στα
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προβλήµατα της αγοράς και της διαµόρφωσης των τιµών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 626/6-3-2012
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου, προς
τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην
επιχείρηση «Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ».
Παρακαλείται η κ. Σοφία Καλαντίδου Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η επιχείρηση σούπερ µάρκετ «Αρβανιτίδης»
βρίσκεται µέσα στις δέκα πρώτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο µε εκατόν εξήντα τρία καταστήµατα και πάνω από δύο χιλιάδες εργαζόµενους. Ο κύκλος
εργασιών της για το 2010 ήταν 239,8 εκατοµµύρια ευρώ µε υψηλότατη κερδοφορία.
Η επιχείρηση αυτή, «πατώντας» πάνω στην πολιτική της συγκυβέρνησης και του µνηµονίου, που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου,
απαίτησε να µειωθούν οι µισθοί των εργαζοµένων γενικευµένα.
Στις 17 Φεβρουαρίου διακίνησε τροποποίηση της σύµβασης
στους εργαζόµενους µε εκβιασµούς, µε απειλές απόλυσης.
Μέχρι και Κυριακή, ηµέρα που δεν εργάζονται οι εµποροϋπάλληλοι, τους καλούσε στα καταστήµατα για να προσυπογράψουν
µείωση του µισθού µέχρι και 500 ευρώ, αφού τους κατέβαζε έτσι
κι αλλιώς στην εθνική συλλογική σύµβαση και µετά φυσικά, θα
ερχόταν και η µείωση κατά 22%, που προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση που πήρατε.
Επειδή η άρνηση των εργαζοµένων ήταν κάτι που δεν περίµενε
ο εργοδότης και υπήρχε προσπάθεια οργάνωσής τους, για να
αντιδράσουν στη µείωση των µισθών και στην παραπέρα µείωση
των δικαιωµάτων τους, επειδή αυτοί οι εργαζόµενοι δεν έχουν
πληρωθεί ούτε το Γενάρη ούτε το Φλεβάρη ακόµη, επειδή σ’ αυτούς τους εργαζόµενους η επιχείρηση χρωστάει και Κυριακές
και υπερωρίες, επειδή αυτή η επιχείρηση έχει απασχολήσει πολλές φορές το ΣΕΠΕ και έχει απασχολήσει και το εθνικό Κοινοβούλιο µε άλλες ερωτήσεις του κόµµατός µου παλιότερα, ο
εργοδότης αντέδρασε µε τον εξής καταπληκτικό, θρασύτατο,
µαφιόζικο τρόπο: Έβαλε να παρακολουθείται η συνέλευση των
εργαζοµένων στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης µε κάµερα και
µε στηµένα τρία άτοµα. Το σωµατείο παρενέβη, καλέσαµε την
Αστυνοµία, πιάστηκαν οι άνθρωποι αυτοί και έχουν υποβληθεί
µηνύσεις και για τους αυτουργούς, αλλά και για τον ηθικό αυτουργό που είναι ο εργοδότης της επιχείρησης.
Με οποιονδήποτε τρόπο προσπαθούν να περάσουν γενικευµένα τις µειώσεις των µισθών. Έχετε ευθύνη µε την πολιτική που
ακολουθείτε. Η εξέλιξη αυτή είναι η προέκταση της αντεργατικής
σας πολιτικής. Αποδεικνύεται από την πρακτική που ακολουθεί
η συγκεκριµένη επιχείρηση, ότι αυτή η πολιτική δεν θα περάσει
χωρίς καταστολή και ασυδοσία είτε αυτή έρχεται από τους εργοδότες ξεκάθαρα είτε αργότερα από την Κυβέρνηση και από
το ίδιο το κράτος.
Εµείς ζητάµε από το Υπουργείο να βάλει φρένο σ’ αυτήν την
κατάσταση. Κύριε Υπουργέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει µε κάποιο
τρόπο να περιορίσετε, να σταµατήσετε αυτό που συµβαίνει σ’
όλα τα καταστήµατα «Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ». Δεν γίνεται άλλο. Οι
εργαζόµενοι κάτω απ’ αυτό το φόβο, ακόµα και αυτοί που υπέγραψαν, σήµερα µαζεύουν υπογραφές και το σωµατείο τους θα
τις καταθέσει στο Υπουργείο, µέσω του ΣΕΠΕ, ζητώντας να ακυρωθούν ακόµα και αυτές οι συµβάσεις που υπογράφηκαν, αφού
δεν ήξεραν ότι υπέγραφαν την καταδίκη τους κάτω από τον τροµερό εκβιασµό της εργοδοσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης έχει το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, η συγκεκριµένη επιχείρηση, όπως είπατε κι

6900

εσείς, είναι µία µεγάλη επιχείρηση στο συγκεκριµένο κλάδο και
απασχολεί περισσότερους από δύο χιλιάδες εργαζόµενους.
Τα τµήµατα των εργασιακών σχέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΕΠΕ έκαναν από την 1η
Ιανουαρίου του 2012 µέχρι τις 5 Μαρτίου του 2012, τριάντα
εννέα ελέγχους στα καταστήµατα της συγκεκριµένης επιχείρησης, που λειτουργούν όχι µόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στους
υπόλοιπους νοµούς κυρίως, της κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα εξής: Πρώτον, καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών µηνός Ιανουαρίου για την οποία καθυστέρηση υποβλήθηκαν µηνύσεις προς
τους αρµόδιους εισαγγελείς πληµµελειοδικών. Δεύτερον, δεν
έχουν καταβληθεί οι αποδοχές του Φεβρουαρίου, όµως σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό που υπάρχει στην επιχείρηση,
οι αποδοχές αυτές µπορούν να καταβάλλονται µέχρι τις 20 του
επόµενου µήνα, δηλαδή µέχρι τις 20 Μαρτίου. Σε περίπτωση που
αυτές δεν καταβληθούν την ορισθείσα ηµεροµηνία, θα υποβληθούν ανάλογες µηνύσεις. Τρίτον, σε δύο ελέγχους από τους
τριάντα εννέα, διαπιστώθηκε απασχόληση σε µέρα ρεπό και ζητήθηκαν γραπτές εξηγήσεις, από την προσκόµιση των οποίων θα
εξαρτηθεί η επιβολή ή µη των προβλεποµένων από το νόµο κυρώσεων.
Σε ό,τι αφορά την πίεση που ασκήθηκε στους εργαζόµενους,
για να υπογράψουν νέες ατοµικές συµβάσεις µε µείωση αποδοχών, διαπιστώθηκε ότι µετά τις αντιδράσεις και των εργαζοµένων
και του σωµατείου, η επιχείρηση απέσυρε τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία που είχε αναλάβει.
Για τη µη καταβολή υπερωριακής εργασίας και για την εκτός
έδρας αποζηµίωση, κανένας εργαζόµενος ούτε το Σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων δεν προσέφυγε στις τοπικές υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας µε τα συγκεκριµένα αιτήµατα.
Σε ό,τι αφορά την ορισθείσα συζήτηση δύο εργατικών διαφορών στις 26 Ιανουαρίου και 22 Φεβρουαρίου στο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τοµέα Θεσσαλονίκης, µε
αντικείµενο τη µη καταβολή αµοιβής για υπερωριακή απασχόληση και τη µη χορήγηση εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, οι καταγγέλλοντες δεν προσήλθαν.
Θέλω να πω ότι η συνδικαλιστική δράση και η ελευθερία κατοχυρώνονται απόλυτα µε το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει στη
χώρα µας και το οποίο είναι από τα, πλέον, προοδευτικά που
υπάρχουν στην Ευρώπη. Η πολιτεία διασφαλίζει τη λειτουργία
των συνδικάτων και βεβαίως, ταυτόχρονα, προστατεύει τη συνδικαλιστική δράση. Άρα οι εργαζόµενοι δεν έχουν να φοβηθούν
τίποτα, µπορούν να λειτουργούν µέσα από τα συλλογικά τους
όργανα και µπορούν να παίρνουν τις όποιες αποφάσεις τους.
Αυτά που λέτε για καταστολή, δεν αφορούν την Κυβέρνηση, δεν
αφορούν το Υπουργείο Εργασίας. Το αντίθετο, οι εργαζόµενοι
ξέρουν πολύ καλά ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει πάντοτε ανοιχτές τις πόρτες και εγώ προσωπικά, για να βλέπω προβλήµατα
που υπάρχουν σε κάθε χώρο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σοφία
Καλαντίδου έχει το λόγο για την ανάπτυξη της επίκαιρης ερωτήσεώς της.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πώς διασφαλίζει η πολιτεία τη συνδικαλιστική δράση, όταν εχθές Παγκόσµια Ηµέρα
της Γυναίκας, η επιχείρηση Αρβανιτιδη, δώρισε σε µια εργαζόµενη δέκα χρόνων, τρίτεκνη, ακριβώς µετά τους δεκαοκτώ µήνες
προστασίας της µητρότητας την απόλυση; Η απόλυση αυτή ήρθε
στην Ειρηνούπολη Νάουσας, γιατί η εργαζόµενη αυτή πρωτοστάτησε στο να οργανωθούν οι συνάδελφοί της και αυτή η ίδια
και να αντιδράσουν στην κατάπτυστη πραγµατικά και εκβιαστική
τροποποίηση της σύµβασης. Έτσι απάντησε ο εργοδότης.
Πώς θα την προφυλάξουµε; Θα την γυρίσει ο ΣΕΠΕ στη δουλειά ή θα µας στείλετε ξανά στα δικαστήρια µετά από τέσσερα πέντε χρόνια; Είναι ένα ζήτηµα αυτό.
Επίσης, τη Δευτέρα 20 του µήνα, µε πίεση του σωµατείου συναντηθήκαµε µε τον ίδιο τον εργοδότη, τον Γιώργο τον Αρβανιτίδη και το δικηγόρο του, τον Τάσο Ταρπινίδη, στα κεντρικά
γραφεία του ΣΕΠΕ της κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, εκεί δήλωσε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι το αποσύρει. Και το έκανε ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, για να
κερδίσει χρόνο και να εξαπολύσει εκβιαστικά διλήµµατα που πατάνε και πάνω στη δική σας πολιτική και θα σας πω γιατί. Γιατί
και εσείς παρουσιάζετε τη µείωση των µισθών στους νέους, σαν
µια προσπάθεια να βοηθήσετε στην εύρεση νέων θέσεων εργασίας ή να βάλετε φρένο στην ανεργία.
Η µείωση όµως των µισθών, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά
ότι είναι πρωταρχική µορφή έντασης της εκµετάλλευσης. Σε συνθήκες κρίσης οι καπιταλιστές αντισταθµίζουν τη χασούρα των
κερδών τους, σε συνθήκες ανάκαµψης πολλαπλασιάζουν τα
κέρδη τους. Η µείωση των µισθών δεν δηµιουργεί θέσεις εργασίας, επιβάλλει εργασιακή ζούγκλα και στην ουσία µε παράδειγµα αυτήν την επιχείρηση -και δεν είναι η µόνη- καταργεί
θέσεις εργασίας, αφού ταυτόχρονα µειώνει και τις αποζηµιώσεις
των εργαζόµενων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
Λοιπόν, τι θα κάνουµε; Ο κ. Αρβανιτίδης, έχει πλάτες στην πολιτική σας. Αυτό είναι κατανοητό και οι εργαζόµενοι, οι πολίτες
θα κρίνουν. Ωραία. Ο ίδιος διατείνεται ότι έχει και άλλες πλάτες,
συγκεκριµένες πλάτες πολιτικών. Πώς, τουλάχιστον, θα περιφρουρήσετε αυτό;
Κοιτάξτε, τώρα τι προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί µε δηµιουργία στηµένου εργοδοτικού σωµατείου ή ένωσης προσώπων να
πάει ξανά σ’ αυτές τις µειώσεις. Πώς θα αντιδράσουµε σ’ αυτό;
Θα βγείτε και θα πείτε ότι κατοχυρώνουµε τη συνδικαλιστική
δράση και άρα αυτά τα σωµατεία; Υπάρχει όµως επιτροπή των
εργαζόµενων σ’ όλο τον Αρβανιτίδη,, υπάρχει ξεσηκωµός.
Σήµερα, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, έξω από το κατάστηµα
της Ειρηνούπολης στη Νάουσα γίνεται κινητοποίηση. Ξέρετε
πώς αντιδράει ο εργοδότης; Φέρνοντας µέσα στους εργαζόµενους –που κανονικά είναι τρία άτοµα στην πρωινή βάρδια- άλλους εργαζόµενους από άλλους χώρους –από τη Θεσσαλονίκη,
από τη Βέροια- για να δείξει ότι αυτοί είναι υπέρ του εργοδότη
και ταυτόχρονα φέρνει και τραµπούκους έξω, για να αντιµετωπίσει τη συγκέντρωση των σωµατείων, των εργαζοµένων, του Εργατικού Κέντρου Νάουσας.
Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αλλιώς, αλλάξτε τίτλο στο Υπουργείο και κάντε το Υπουργείο Εργοδοτικής Ασυδοσίας, Υπουργός Εργοδοσίας και τελειώσαµε.
Να τα έχουµε καθαρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναµφίβολα οι συνθήκες που υπάρχουν στην αγορά είναι
πάρα πολύ σκληρές, στις συνθήκες της κρίσης που αντιµετωπίζει
η χώρα. Νοµίζω ότι πάνω απ’ όλα αυτό που χρειάζεται αυτήν τη
στιγµή είναι ενεργά, µαζικά σωµατεία, για να αντιµετωπίσουν σηµαντικά προβλήµατα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Στηρίξτε τα, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Και βέβαια τα στηρίζουµε. Και αυτό που
αναφέρατε για «πλάτες» σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εκείνο που προσπαθούµε να κάνουµε είναι να διασφαλίσουµε
όρους οµαλής λειτουργίας, να διασφαλίσουµε τη συνέχιση της
λειτουργίας των επιχειρήσεων, για να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
Από εκεί και µετά, σας είπα και πάλι –και επαναλαµβάνω- ότι
το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα µας για τη διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης και την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, είναι από τα πλέον προοδευτικά που
υπάρχουν στην Ευρώπη.
Η χώρα µας έχει ενσωµατώσει στο Ελληνικό Δίκαιο όλες τις
διεθνείς συµβάσεις εργασίας µε τα ν.δ. 4204 και το 4205, αρχικά.
Όλοι όµως, γνωρίζουν σε αυτήν τη χώρα ότι ο ν. 1264/1982 είναι
ένας δηµοκρατικός νόµος, ο οποίος διασφαλίζει τη λειτουργία
των συνδικάτων και την ενίσχυση της συνδικαλιστικής δράσης.
Έχουν περάσει περίπου τριάντα χρόνια από τότε και κανένας δεν
έχει αµφισβητήσει το συγκεκριµένο νόµο σε ό,τι αφορά τη λει-
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τουργία του και την εφαρµογή του στη λειτουργία των συνδικάτων.
Υπάρχουν πιέσεις από τις επιχειρήσεις. Το αντιλαµβανόµαστε
αυτό. Πρέπει όµως, να µπούµε σε µια καινούργια λογική. Υπήρξαν, δηλαδή, περιπτώσεις όπου η άρνηση να υπάρξει µια νέα επιχειρησιακή ή κλαδική σύµβαση οδήγησε σε απώλεια θέσεων
εργασίας. Δεν µπορούµε να συνεχίσουµε µε την ίδια λογική.
Εκείνο που λέµε εµείς –και το λέµε πολύ περισσότερο αυτές
τις µέρες µετά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νοµοθετικό πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις- είναι ότι και η µία και η άλλη
πλευρά πρέπει να δουν µέσα από την καινούργια οπτική τη θέση
τους. Βέβαια η υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών συµβάσεων µπορεί να διασφαλίσει ένα επίπεδο αξιοπρεπές σε ό,τι
αφορά τους µισθούς, ταυτόχρονα, όµως –και αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία- να διατηρήσει θέσεις εργασίας. Σε αυτήν τη συγκυρία, αυτή είναι η προτεραιότητα.
Υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες σε πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν µεγάλες δυσκολίες σε πολλές περιοχές. Νοµίζω ότι πρέπει
να επικρατήσει υπευθυνότητα, για να οδηγηθούµε σε συµβάσεις,
οι οποίες κατά κύριο λόγο, οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο
Οινουσών Χίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συνεχίσουµε µε τη συζήτηση της υπ’ αριθµόν 615/6-3-2012
επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση του
επιδόµατος ανεργίας κατά 22%.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης για δύο λεπτά, για να
παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάνουµε αυτήν την
επίκαιρη ερώτηση, διότι είναι εξοντωτική πραγµατικά για εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους η µείωση του επιδόµατος ανεργίας
κατά 22% και µάλιστα µε µια διαδικασία η οποία είναι µεν νόµιµη,
αλλά και από την άλλη µεριά υποβαθµίζει το Κοινοβούλιο.
Την ώρα που οι άνεργοι στη χώρα µας έχουν περάσει το ένα
εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες, έχουµε αυτήν τη µείωση κατά
22%. Σήµερα διαβάζουµε στην ειδησιογραφία ότι είναι 21%, το
Δεκέµβρη, όµως, παρακαλώ, γιατί τώρα έχει αυξηθεί, είναι 6%
περισσότερο από ό,τι ήταν πέρυσι και έχει περάσει κατά τα επίσηµα στοιχεία το ένα εκατοµµύριο τριάντα τρεις χιλιάδες. Να πω
και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, ότι στους νέους µέχρι είκοσι
τεσσάρων ετών, πέρασε το 50% και αυτό φαντάζοµαι ότι δεν
είναι πια αριθµός, αλλά είναι απεικόνιση δράµατος. Να υπενθυµίσουµε ότι πριν την περικοπή, το επίδοµα ανεργίας στη χώρα
µας ήταν το χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε
και ότι υπολείπεται σηµαντικά του 66% του ηµεροµισθίου τού
ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζει ο ν. 2224/1994 που λέει ότι
πρέπει να είναι 55%.
Η απαράδεκτη αυτή απόφαση στέλνει στον Καιάδα της απόλυτης εξαθλίωσης εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του επιδόµατος ανεργίας. Και εγώ θα σας πω άλλο ένα στοιχείο που
εκπλήσσει αρκετούς. Με έπαιρναν τηλέφωνο σήµερα από την
Κρήτη και µου έλεγαν για ένα πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα -θα σας
το καταθέσω στα Πρακτικά- όπου λέει πώς γίνεται η ανεργία
στην Κρήτη, να κυµαίνεται το Νοέµβριο στο 19,4%, το Δεκέµβριο
να µειώνεται στο 17,7% και τον Ιανουάριο µε βάση τα επίσηµα
στοιχεία του ΟΑΕΔ, όπως είχε δηµοσιεύσει η ίδια εφηµερίδα, να
φτάνει στο 20,78%. Και µετά ανακαλύπτουν οι άνθρωποι κάτι που
και εσείς ξέρετε και εµείς γνωρίζουµε ότι γίνεται µε έναν τρόπο,
στατιστικά περίπου µε τη µέθοδο του γκάλοπ, που έχει γίνει
δεκτή ότι επιστηµονικά στέκει, αλλά πρακτικά νοµίζω ότι καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό.
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Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ζητάµε, είναι να µας απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, αν προτίθεστε να λάβετε άµεσα πρωτοβουλία, για να ακυρωθεί η απαράδεκτη αυτή υπουργική απόφαση, η
οποία περικόπτει το επίδοµα ανεργίας κάτω από το 22%. Αυτό
το θεωρούµε απαραίτητο. Και το δεύτερο, αν προτίθεστε να προχωρήσετε εδώ και τώρα στη λήψη έκτακτων µέτρων για την ουσιαστική στήριξη του συνόλου των ανέργων, όπως για
παράδειγµα η αύξηση, η επέκταση, η χρονική επιµήκυνση της
χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας και κάποια άλλα και αν ναι,
ποια είναι αυτά τα µέτρα;
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, επειδή παρακολουθούν
αυτό που γίνεται εδώ και µας λένε µην κάνετε πια επίκαιρες ερωτήσεις, διότι ή δεν σας απαντάνε επί της ουσίας ή πολλές φορές
φεύγετε µε την αίσθηση ότι δεν σας απαντάει ο αρµόδιος Υπουργός. Και µάλιστα κάποιος µου είπε ή κάντε το Γερµανό, δηλαδή
µην έρχεστε καθόλου να κάνετε τις ερωτήσεις ή µιλάτε τους γερµανικά. Δώστε µια απάντηση επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως έχω αποδείξει, απαντώ πάντοτε συγκεκριµένα, κύριε
Κριτσωτάκη. Είναι γεγονός ότι υπάρχει µείωση στο επίδοµα
ανεργίας 22%, το οποίο πάντοτε, όπως ξέρετε, είναι σε συνάρτηση µε το κατώτατο µισθό. Υπάρχει µείωση του κατώτατου µισθού και άρα πρέπει να υπάρχει µια αντιστοίχιση ανάµεσα στον
κατώτατο µισθό και στο επίδοµα ανεργίας που καταβάλλεται.
Θα ήθελα όµως να µου απαντήσετε κι εσείς στο εξής ερώτηµα: Εάν σήµερα δεν είχαµε την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI,
σε ποιο τοπίο θα συζητούσαµε; Δηλαδή, θα συζητούσαµε για το
22%; Θα συζητούσαµε για τα 360 ευρώ, τα 200, τα 100, τα µηδέν;
Τι θα συζητούσαµε; Μπορείτε να µου κάνετε µια δική σας προσέγγιση πάνω στο ερώτηµα: Τι θα συνέβαινε στη χώρα αυτή αν
δεν ήµασταν στην κατεύθυνση υλοποίησης των αποφάσεων της
26ης Οκτωβρίου, δηλαδή της µείωσης του χρέους και της υπογραφής της νέας δανειακής σύµβασης; Έχει ενδιαφέρον να
απαντήσετε κι εσείς στους εργαζόµενους, στους ανέργους,
στους συνταξιούχους για τους οποίους υπάρχουν, βέβαια δυσάρεστα και επώδυνα µέτρα, όµως, πρέπει να δούµε τι ακριβώς θα
συνέβαινε αν δεν παίρναµε αυτά τα µέτρα και αν δεν είχαµε
πάρει αυτήν τη σωστή απόφαση, θεωρώ, για να οδηγηθεί η χώρα
σε µια νέα πορεία.
Είναι πράγµατι το επίδοµα ανεργίας χαµηλό, πέρα από όσα είπαµε µέχρι τώρα και πρέπει να δούµε ορισµένες περιπτώσεις,
που συνδέονται µε εργαζόµενους, οι οποίοι µετά από πολλά χρόνια έχουν χάσει τη δουλειά τους και ενώ έχουν πληρώσει υψηλές
ασφαλιστικές εισφορές, τελικά καταλήγουν να παίρνουν το ίδιο
επίδοµα που παίρνει και εκείνος, ο οποίος κάθε χρόνο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, κάθε χρόνο παίρνει επίδοµα ανεργίας.
Άρα είναι ένα θέµα αυτό, που το εξετάζουµε, ταυτόχρονα,
όµως πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το επίδοµα ανεργίας στη
χώρα µας δίνεται µε πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις απ’ ό,τι
σε άλλες χώρες. Δηλαδή δεν θα βρείτε σε άλλη χώρα να συµβαίνει αυτό που συµβαίνει στη χώρα αυτή, να δίνει κάθε χρόνο
για πέντε µήνες επίδοµα ανεργίας. Δηλαδή πέντε µήνες δουλειά,
πέντε µήνες ανεργία.
Είναι λοιπόν ένα θέµα που πρέπει να το επανεξετάσουµε και
να είµαστε δικαιότεροι, γιατί το επίδοµα ανεργίας δεν είναι προνοιακή παροχή, είναι ασφαλιστική παροχή και πρέπει να συνδέεται και µε τις καταβαλλόµενες εισφορές, δηλαδή να έχει µια
ανταποδοτική σχέση µε τις εισφορές και το χρόνο ασφάλισης
που έχει ο καθένας. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι η σχέση αυτή
πρέπει να είναι καθαρά ανταποδοτική. Έχει και στοιχεία προνοιακά, έχει στοιχεία αναδιανεµητικά, προκειµένου να διασφαλιστεί
ένα ελάχιστο εισόδηµα για τον άνεργο. Πρέπει, όµως, να γίνει
δικαιότερο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο ερωτών Βουλευτής,
ο κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στον ελάχιστο χρόνο
που έχω, µπορώ να σας απαντήσω και να σας πω ότι, ο κατώτα-
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τος µισθός, έχετε δίκιο ότι όταν µειώνεται, µειώνει και το επίδοµα
ανεργίας. Όταν έχουµε αύξηση, λόγω των προηγουµένων, της
ανεργίας, τότε θα έχουµε µείωση των συντάξεων και αν έχουµε
µείωση των συντάξεων, «τράβα κορδέλα». Αυτή είναι η πολιτική
σας και αυτό είναι το αποτέλεσµα που θα φέρει στο τέλος.
Με ρωτήσατε για τη µεγάλη επιτυχία που σηµειώθηκε µε το
PSI και τι θα γίνει. Και εγώ σας λέω, αφού είναι, λοιπόν, µεγάλη
επιτυχία, έχει καµµιά σχέση αυτό µε τους µισθούς και τα επιδόµατα ή δεν έχει καµµία σχέση κι έχει µόνο µε τη σωτηρία της πατρίδας; Δεν έχει καµµία σχέση όµως µε τη σωτηρία του
ελληνικού λαού, άσχετο το ένα µε το άλλο.
Νοµίζω ότι αυτή είναι η πολιτική σας, δεν µπορώ να δώσω περισσότερες απαντήσεις, θα ήθελα όµως, «ξύνοµαι» που λένε, για
να έδινα απαντήσεις σ’ αυτά.
Φτιάξατε λοιπόν εσείς την κρίση µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία
και τώρα φτιάξατε και Κυβέρνηση αντιµετώπισης της κρίσης,
εκείνοι που δηµιούργησαν την κρίση. Και θα σας πω ότι προχθές
χαρακτηρίσατε και κατηγορήσατε για αµετροέπεια τους εργαζόµενους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ», στη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που σας έκανα, όσον αφορά τον αγώνα τους,
για να περισώσουν τις θέσεις εργασίας. Πώς να χαρακτηρίσουν
όµως οι άνεργοι την απόφαση της Κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπείτε, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, να
πετσοκόψει τα έτσι κι αλλιώς χαµηλά επιδόµατα κατά 22%, εξοντωτική, κοινωνικά ανάλγητη, ταξική; Αυτούς στη «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ»
είπατε ότι τους υποκινούν κάποιοι. Εσάς ποιος σας υποκινεί και
γιατί; Και γιατί τώρα δεν µπορείτε να µου απαντήσετε ότι εντάξει,
«επιτύχαµε µε το PSI, ε, να έχει και ένα θετικό αποτέλεσµα στην
πλειοψηφία, αυτής της χώρας, των εργαζοµένων και των υπολοίπων»;
Όλοι θυµόµαστε τις τοποθετήσεις και τις υποσχέσεις σας εδώ
σ’ αυτήν την Αίθουσα, κύριε Υπουργέ. Δηλώνατε µε φιλεργατικό
σθένος ότι δεν θα καταργηθούν η Εργατική Εστία και η Εργατική
Κατοικία. Καταργήθηκαν, όµως. Δηλώνατε επίσης ότι η απόφασή
σας να µειώσετε το βασικό µισθό κατά 22%, δεν θα επηρεάσει
το επίδοµα ανεργίας και τα άλλα επιδόµατα. Τον µειώσατε,
όµως. Και πολλοί λένε ότι παίξατε και εκείνο το κακόγουστο σκετσάκι µε τη διακοπή του Eurogroup. Έτσι λένε.
Θα σας πω ακόµη ότι το να λέµε «Υπουργείο Πόντιος Πιλάτος»
το Υπουργείο Εργασίας, νοµίζω ότι είναι ένα κοµπλιµέντο βαρύτατο. Περικόψατε και τα εποχικά επιδόµατα. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι όµως αυτών των επιδοµάτων; Οι εργαζόµενοι στον
τουρισµό και στον επισιτισµό κυρίως, αλλά και οι οικοδόµοι, οι
αναπληρωτές καθηγητές και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων. Μιλάµε και πάλι για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, κύριε
Υπουργέ, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ανεργίας τους και αυτοί
θα έχουν µειωµένες αποδοχές, ενώ όµως δεν µειώνονται τα χρέη
τους και οι απαιτήσεις των τραπεζών για τα δάνεια τα καταναλωτικά, τα στεγαστικά και τα υπόλοιπα.
Προσέξτε, γιατί οι εργαζόµενοι στον τουρισµό-επισιτισµό σε
µια τουριστική χώρα καταλαµβάνουν πολύ µεγάλο ποσοστό και
θα σας πω ότι είναι εποχικά άνεργοι κάθε χρόνο, έξι, οκτώ και
δέκα µήνες σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Πώς θα ζήσουν
όλοι αυτοί; Θα σας πω ακόµη ότι οι συνδικαλιστές από τη δική
σας παράταξη, που είναι πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, προσφεύγουν
στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά των «βάναυσων, αντεργατικών µέτρων» που λαµβάνει η Κυβέρνηση, όπως αναφέρουν και
στο δελτίο Τύπου της ΓΣΕΕ και θα το καταθέσω και αυτό στα
Πρακτικά.
Όσον αφορά το ότι είναι ευνοϊκό το επίδοµα ανεργίας στη
χώρα µας, θα σας καταθέσω τον πίνακα µε τις δεκαπέντε χώρες
που λέει ποια είναι η διάρκεια της επιδότησης στην καθεµιά από
αυτές και ποιο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης κατά την έναρξη
της επιδότησης.
Εµείς προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα. Θα σας καταθέσουµε
και πρόταση νόµου για το θέµα της ανεργίας. Είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτήν τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία. Να οριστεί ως βασικό επίδοµα ανεργίας το 80% του κατώτερου
εγγυηµένου µισθού. Στους µακροχρόνια άνεργους και δικαιούχους του επιδόµατος να χορηγείται το επίδοµα ανεργίας έως την
ανεύρεση εργασίας και οι µακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των
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πενήντα πέντε –προσέξτε ιδιαίτερα αυτήν την κατηγορία, µαζί µε
τη νεολαία- να λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο β’ του άρθρου 2 είτε να εντάσσονται σε
ειδικά προγράµµατα απασχόλησης.
Τέλος, και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας, οι
εγγεγραµµένοι άνεργοι να είναι πλήρως ασφαλισµένοι, συνταξιοδοτικά και να έχουν µια ευνοϊκή µεταχείριση – έχουµε πρόταση ως προς αυτό, αλλά δεν µπορώ να την περιγράψω τώραόσον αφορά το ζήτηµα της διακοπής παροχής νερού, του σταθερού τηλεφώνου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα , τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως δεν µου απαντήσατε, κύριε Κριτσωτάκη, στο ερώτηµα.
Μου είπατε για όλα τα άλλα, στα οποία θα απαντήσω, αλλά στο
βασικό ερώτηµα που σας έθεσα, δεν απαντήσατε.
Θέλω λοιπόν να πω, µε αφορµή την αναφορά σας στο θέµα
των συντάξεων, ότι οι συντάξεις έχουν µειωθεί µεσοσταθµικά
κατά 12%. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων
είναι 31,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και από αυτά τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ θα πρέπει να τα πληρώσει το δηµόσιο, προκειµένου
τα ταµεία να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο µεγάλη σηµασία έχει, το δηµόσιο
µετά από αυτές τις αποφάσεις να έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει αυτά τα χρήµατα, προκειµένου να µην υπάρξει µείωση
των συντάξεων και καθυστέρηση καταβολής τους.
Βέβαια, πρέπει να σας πω, γιατί δίνεται µια εικόνα, όχι από
εσάς, τις τελευταίες µέρες, για την κατάρρευση των ταµείων και
την απαξίωση των συντάξεων, ότι για το 40% των συνταξιούχων
δεν υπάρχει καµµία µείωση στις συντάξεις. Δηλαδή, για ένα εκατοµµύριο συνταξιούχους δεν υπάρχει µείωση στις συντάξεις. Για
το 35% των συνταξιούχων υπάρχει µια µείωση την τριετία, που
φτάνει µέχρι 5%. Και υπάρχει µείωση πράγµατι στις υψηλές συντάξεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, καταβάλλονται σε συνταξιούχους ηλικίας κάτω των πενήντα πέντε ετών. Εκεί όντως
υπάρχει µεγάλη µείωση.
Σας δίνω όµως ορισµένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει
στηριχθεί το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης και τα ασφαλιστικά ταµεία, προκειµένου να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο σε σχέση µε τις συντάξεις. Μετά από αυτήν την εξέλιξη και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της νέας δανειακής σύµβασης, οι δυνατότητες του δηµοσίου θα είναι πολύ
µεγαλύτερες.
Δεν είπα ποτέ για αµετροέπεια στην συµπεριφορά των εργαζοµένων. Μίλησα για λάθος απόφαση, για λάθος προσέγγιση και
εκεί οδήγησαν κάποιοι, οι οποίοι τους συµβουλεύουν σε λάθος
κατεύθυνση. Εγώ θεώρησα ότι θα ήταν µια πολύ καλή εξέλιξη να
υπογραφεί επιχειρησιακή σύµβαση για τέσσερις µήνες µε µειωµένες αποδοχές, για να είναι ανοικτή η επιχείρηση. Δεν επελέγη
κάτι τέτοιο. Επελέγη το αντίθετο. Έχουµε απεργία δυόµισι τρεις
µήνες µε αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόµενους πρώτα και
κύρια. Η Εργατική Εστία και η Εργατική Κατοικία έχουν καταργηθεί ως οργανισµοί, αλλά δεν έχουν καταργηθεί οι παροχές
τους. Οι παροχές τους και οι ανειληµµένες υποχρεώσεις τους
θα υλοποιηθούν στο ακέραιο από το διάδοχο σχήµα και από τον
ΟΑΕΔ.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το επίδοµα ανεργίας, από αυτό το Βήµα
είχα πει ότι θα επηρεαστεί, αλλά θα δούµε αυτά που είπα και
πριν, δηλαδή εκείνες τις περιπτώσεις εργαζοµένων οι οποίοι
παίρνουν το επίδοµα ανεργίας για πρώτη φορά µετά από πολλά
χρόνια εργασίας, όπου χρειάζεται να βελτιώσουµε την κατάσταση για να µην είναι το σύστηµα άδικο σε βάρος τους.
Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του κατώτατου ηµεροµισθίου και
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του κατώτατου µισθού µε άλλα επιδόµατα, µε την τροπολογία
που καταθέσαµε και ψηφίσαµε πριν από µια εβδοµάδα, έχουµε
προστατεύσει και τις συντάξεις και τα άλλα επιδόµατα τα οποία
είχαν συνδεθεί, κακώς, µε το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Αυτή η αποσύνδεση έχει οδηγήσει στη διατήρηση σηµαντικών
παροχών και για τους αναπήρους και για µια σειρά άλλους δικαιούχους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθήτριες και µαθητές
και δύο εκπαιδευτικοί από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο του Νοµού
Ηρακλείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η µε αριθµό 608/34/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις ρυθµίσεις των ιδιωτικών χρεών στις
τράπεζες.
Θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
Το λόγο έχει ο κ. Τσίπρας για την παρουσίαση της επίκαιρης
ερώτησής του.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, σήµερα σας ρωτώ -ρωτώ τον Πρωθυπουργό, αλλά ως συνήθως εσείς έρχεστε να µου απαντήσετεκάτι πολύ σηµαντικό, όχι για εµάς εδώ, για τον απλό κόσµο. Διότι
η συντριπτική πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, η
συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών έχουν καταχρεωθεί στο
τραπεζικό σύστηµα την προηγούµενη δεκαετία της ανάπτυξης.
Σας θυµίζω ότι στις αρχές του 2000, πριν από µία δεκαετία, οι
συνολικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών προς τις τράπεζες δεν
υπερέβαιναν τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ σήµερα οι υποχρεώσεις των νοικοκυριών υπερβαίνουν το αµύθητο ποσό των
112 δισεκατοµµυρίων ευρώ, περίπου δηλαδή όσο ήταν το πρώτο
πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Παρ’ όλα αυτά, τη
διετία που πέρασε όλα τα εισοδήµατα έχουν υποστεί πολύ δραµατικές µειώσεις, εκτός από πολύ λίγων συµπολιτών µας βεβαίως, που έχουν µείνει σταθερά ή και αυξάνονται. Έχουν
υποστεί δραµατικές µειώσεις, όµως κανείς δεν συζητά, κανείς
δεν προτείνει προς τους τραπεζίτες, οι οποίοι θα πάρουν 58 δισεκατοµµύρια για στήριξη, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών
τους, από το περίφηµο αυτό πακέτο, µετά το PSI. Έχουν πάρει
πάνω από 130 την τελευταία τριετία σε εγγυήσεις αλλά, κανείς
δεν συζητάει για ανάλογη µε τη µείωση των εισοδηµάτων, αποµείωση των δανειακών απαιτήσεων τών δανειοληπτών προς τους
τραπεζίτες.
Και το οξύµωρο, κύριε Υπουργέ, είναι το γεγονός ότι και θα
πάρουν τα 58 δισεκατοµµύρια σε ευρωπαϊκές και κρατικές εγγυήσεις –στο τέλος ο φορολογούµενος θα τις πληρώσει- και θα
ξεγράψουν από τους ισολογισµούς τους τις απαιτήσεις εκείνες
τις επισφαλείς και θα κυνηγάνε µέσω εισπρακτικών εταιρειών
τους δανειολήπτες, προκειµένου να πάρουν ακέραια τα ποσά τα
οποία τους χρωστάνε. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ηθικό. Είναι
παράλογο, παράνοµο και πρέπει να σταµατήσει. Και µόνο µέσα
από µια νοµοθετική πρωτοβουλία µπορεί να σταµατήσει.
Εµείς έχουµε προτείνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Και σας
ρωτώ: Θα προχωρήσετε στη µερική ή ολική διαγραφή χρεών,
όταν το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει αυτό
που επισήµως λογίζεται ως όριο της φτώχειας;
Δεύτερον, θα προχωρήσετε σε αντίστοιχη αποµείωση των δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών µε αυτήν που έχει καταγραφεί από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στην εφορία, ως
αποµείωση του εισοδήµατος, την τελευταία τριετία;
Και τέλος, σας ρωτώ εάν σκοπεύετε να νοµοθετήσετε, ώστε η
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µηνιαία καταβολή δόσεων προς τους τραπεζίτες, προς τις τράπεζες, να µην υπερβαίνει το 30% των µηνιαίων ατοµικών ή οικογενειακών αποδοχών.
Και ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Αυτές οι λύσεις, που είναι
λύσεις ουσιαστικές, σωτηρίας, για χιλιάδες συµπολίτες µας, δεν
γίνονται µέσα από ευχολόγια ούτε από πιέσεις, αλλά µέσα από
νοµοθετικές πρωτοβουλίες, διότι µέχρι σήµερα -και κλείνω, κύριε
Πρόεδρε- πιέσεις ακούµε ότι δέχεται η Κυβέρνηση από τους τραπεζίτες και όχι οι τραπεζίτες από την Κυβέρνηση.
Και µε την ευκαιρία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσετε αν ισχύουν όλα
όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστηµα, ότι κι εσείς κι η Κυβέρνησή σας δεχθήκατε πιέσεις, για να µείνουν έξω από τη διαδικασία του κουρέµατος δάνεια συγκεκριµένου τραπεζικού οµίλου
προς δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και µάλιστα πιέσεις
απευθείας από τους τραπεζίτες -και όχι µόνο- αλλά και από υψηλόβαθµα στελέχη εκδοτικών οµίλων. Σας δίνω την ευκαιρία να το
διαψεύσετε ή να το επαληθεύσετε, για να µην κάνετε κι εσείς ό,τι
και ο πρώην Πρωθυπουργός, δηλαδή κατόπιν εορτής, να καταγγέλλετε συµφέροντα, διότι δεν θα είστε πιστευτός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µε εντυπωσιάζει
πάντα –κι αυτό συνέβη και σήµερα- η ευκολία και η συστηµατικότητα µε την οποία ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, παρεµβαίνει σε συγκρούσεις επιχειρηµατικών συµφερόντων. Η τελευταία του αναφορά για το δήθεν
σενάριο σύµφωνα µε το οποίο το κράτος, η Κυβέρνηση, σχεδίασε να απαλλάξει από τη συµµετοχή στο PSI συγκεκριµένους
επιλέξιµους τίτλους συγκεκριµένων τραπεζών ή συγκεκριµένης
τράπεζας, πιεζόµενη από µία τράπεζα ή από κάποιους εκδότες,
επαληθεύει αυτό που είπα προηγουµένως.
Αυτό το σενάριο κυκλοφόρησε µέσα στην τραπεζική αγορά, ως
αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης επιχειρηµατικών συµφερόντων,
πολύ συγκεκριµένων, επώνυµων, ορατών. Κι ενώ έχω πει κατ’ επανάληψιν, δηµόσια και στη Βουλή, ότι η συµµετοχή των τραπεζών
στο PSI θα ήταν πλήρης και απόλυτη και ήταν πλήρης και απόλυτη κι ενώ εκλήθησαν στο γραφείο µου, µε επισκέφθηκαν και
µου δήλωσαν ότι θα µετάσχουν, χωρίς καµµία εξαίρεση, αγόγγυστα, σε όλη τη διαδικασία του PSI κι ενώ αυτό έγινε γνωστό, ο κ.
Τσίπρας επανέρχεται αναπαράγοντας και εκτελωνίζοντας επισήµως στη Βουλή των Ελλήνων, αθλιότητες επιχειρηµατικές, µε τη
σύµπραξη δηµοσιογραφικών προφανώς παραγόντων. Όµως ο
ίδιος εξ ονόµατος τίνος οµιλεί; Γιατί θέλει να δηµιουργήσει αυτήν
την εντύπωση; Και δεν είναι –επαναλαµβάνω- η πρώτη φορά που
µου δηµιουργείται η εντύπωση ότι εξυπηρετούνται συγκεκριµένα
συµφέροντα µέσω κοινοβουλευτικών παρεµβάσεων.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία της επίκαιρης ερώτησης. Είναι εύλογο το ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για τους δανειολήπτες, αλλά
παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Τι τον κάνει να πιστεύει ότι έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον και µεγαλύτερη αγωνία από εµένα για το
πώς ο κάθε εργαζόµενος, ο κάθε επιχειρηµατίας, το κάθε νοικοκυριό θα µπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση, στα µειωµένα εισοδήµατα, στο µειωµένο κύκλο εργασιών, στην ανεργία,
στην κρίση που µαστίζει την ελληνική οικονοµία και την ελληνική
κοινωνία; Γιατί θεωρεί ότι η Κυβέρνηση, το κόµµα στο οποίο
ανήκω, οι Βουλευτές του οποίου έχουν µε πρόταση νόµου και µε
σχετική ερώτηση ζητήσει κατ’ επανάληψιν να αντιµετωπιστεί το
ζήτηµα αυτό, έχουµε µικρότερη ευαισθησία; Υπάρχει κανείς, που
δεν θέλει να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες να ανταποκριθούν
µπροστά στις ανάγκες που αντιµετωπίζουν και στα προβλήµατα
τα οποία έχουν; Προφανώς νοµίζω ότι έχουµε µια βαθιά σύγχυση
σε σχέση µε τους ρόλους. Άλλοι αναγκαζόµαστε, για λόγους
εθνικού συµφέροντος, να επιλέξουµε το δύσκολο ρόλο, της διαχείρισης της κρίσης, να αναλάβουµε το βάρος της ευθύνης, το
βάρος δύσκολων και µη δηµοφιλών αποφάσεων, να προστατεύσουµε τη χώρα, να την κρατήσουµε όρθια, και κάποιοι αρκούνται
σ’ έναν πολιτικό συνδικαλισµό, σε µια δηµαγωγική ευκολία τού
να λέµε καλά λόγια για όλους. Μα όλοι µπορούµε µε ευκολία να
λέµε καλά λόγια. Ποιος δεν θέλει να λέει συµπαθητικά λόγια γε-
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νικής αποδοχής;
Όµως ο µεγαλύτερος εχθρός της δηµοκρατίας είναι η έλλειψη
ευθύνης. Κι έλλειψη ευθύνης υπάρχει, όταν το αυτονόητο θέλουµε να το κάνουµε σηµαία µας, στο όνοµα µιας πολιτικής την
οποία δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε.
Πρακτικά και συγκεκριµένα: Έχουµε ανακοινώσει κι έχουµε εκδώσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις. Όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που έχουν δανειστεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, για να λύσουν το πρόβληµα της στέγασής τους, εντάσσονται σε µία ριζοσπαστική, ευνοϊκή ρύθµιση. Η παρακράτηση
από το µισθό τους περιορίζεται στο µισό. Αντί για τα 6/10, θα παρακρατείται ποσοστό 3/10 ανά µήνα.
Και σε καµµία περίπτωση, δεν µπορεί η δόση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων να ξεπερνά τα 4/10 του µηνιαίου οικογενειακού εισοδήµατος, εφόσον στο εισόδηµα αυτό υπάρχει
και δεύτερος µισθός ή υπάρχουν από άλλες πηγές εισοδήµατα,
τα οποία διευρύνουν βέβαια τον προϋπολογισµό της κάθε οικογένειας.
Αλλά για το µεγάλο αριθµό των δηµοσίων υπαλλήλων και άρα
δανειοδοτουµένων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
από τα 6/10 πήγαµε αυτήν τη στιγµή στα 3/10.
Δεύτερον, υπάρχει ο µεγάλος όγκος όσων έχουν δανειστεί
από τις ελληνικές τράπεζες, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια. Συνεχώς σε εβδοµαδιαία βάση,συνεργαζόµαστε, δεν ασκούµε απλώς πίεση, µε την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, ώστε να εγκαθιδρυθεί –που έχει εγκαθιδρυθεί- και να
λειτουργεί σε µία διαρκή βάση, κυλιόµενη, ένας µηχανισµός διακανονισµού των δανείων, διότι καµµία τράπεζα δεν έχει λόγο να
διεκδικεί να εισπράξει από κάποιον, που δεν έχει ούτε εισόδηµα
ούτε περιουσία.
Έχουµε επίσης νοµοθετήσει πολύ συγκεκριµένους δικαστικούς µηχανισµούς προστασίας του δανειολήπτη, που δεν έχει τη
δυνατότητα να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.
Οι ίδιες οι τράπεζες, όπως ξέρετε, κατά συντριπτική πλειοψηφία περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δηµοσίου.
Είναι υποχρεωµένες για το στρατηγικό τους σχεδιασµό και τις
µεγάλες αποφάσεις τους, να λαµβάνουν την έγκριση του ελληνικού δηµοσίου, που έχει επίτροπο, που συγκροτεί την πλειοψηφία, των προνοµιούχων µετόχων, που έχει πλήρη έλεγχο επί δύο
πολύ συγκεκριµένων σχεδίων, που θα ελέγχει καθηµερινά ως
προς την εφαρµογή τους το σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας και το σχέδιο παροχής ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία.
Μέχρι στιγµής, έχουν διευθετηθεί, έχουν διακανονιστεί επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δάνεια, τετρακόσιες χιλιάδες καταναλωτικά, διακόσιες χιλιάδες στεγαστικά, εκατόν πενήντα χιλιάδες
επιχειρηµατικά δάνεια και ο µηχανισµός λειτουργεί και θα λειτουργεί έτσι, ώστε σε ατοµική βάση, µε βάση το εισόδηµα, µε
βάση τον κύκλο εργασιών, όταν πρόκειται για επιχείρηση, µε
βάση την περιουσία, µε βάση τον κλάδο της αγοράς, µε βάση
την κατάσταση του νοικοκυριού, να υπάρχουν λύσεις συµβατικές, δηλαδή µέσα από τη δανειακή σύµβαση και όχι νοµοθετικές,
γιατί η νοµοθετική οριζόντια ρύθµιση δηµιουργεί πρόβληµα ευστάθειας στο τραπεζικό σύστηµα, που έρχεται τελικά να το πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Πιστεύω λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει κάθε όφελος να πάρει πίσω το συντοµότερο δυνατό τα λεφτά, που αναγκαζόµαστε να επενδύσουµε για τη σωτηρία του τραπεζικού
συστήµατος και τη σωτηρία των καταθέσεων των Ελλήνων καταθετών, των πολλών εκατοµµυρίων Ελλήνων καταθετών, θα αντιληφθεί ότι αυτή είναι η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
µέθοδος όχι για να λέµε συµπαθητικά λόγια, αλλά για να λύνουµε
συγκεκριµένα προβλήµατα πολιτών και νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Λέω και κάτι ακόµα. Εάν κάποιος έχει πρόβληµα, υπάρχουν
διαδικασίες να το θέσει ώστε να παρέµβουµε. Υπάρχουν κρατικοί
µηχανισµοί, πολιτειακοί µηχανισµοί, οι οποίοι προστατεύουν τον
πολίτη αµέσως, χωρίς να αναγκάζεται κανείς να πάει στα δικαστήρια, χωρίς να υποβάλλεται σε έξοδα, µε πάρα πολύ απλές και
αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες. Και εάν κάπου παρατηρείται
παρόµοιο πρόβληµα, η πολιτεία µπορεί να παρέµβει και να το
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λύσει αµέσως, ανά κατηγορίες βεβαίως περιπτώσεων αλλά
ακόµη και ατοµικά.
Αυτήν τη στιγµή, οι τράπεζες είναι βασικό περιουσιακό στοιχείο του έθνους, του ελληνικού λαού. Και θέλουµε µέσα από τη
διαδικασία επανακεφαλαιοποίησης και επαναϊδιωτικοποίησης
των τραπεζών, να αντλήσουµε τους πόρους που επενδύουµε και
ταυτόχρονα να στρέψουµε τις τράπεζες προς µία αναπτυξιακή,
προοδευτική κατεύθυνση. Μόνο έτσι µπορούµε να έχουµε ένα
µοχλό για την παροχή ρευστότητας και για την υποστήριξη πολύ
συγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων.
Δεν µπορούµε να µιλάµε για µία φιλοεπενδυτική χώρα, δεν
µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη, δεν µπορούµε να µιλάµε για
διαφύλαξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας, εάν δεν έχουµε
τραπεζικό µηχανισµό για την παροχή ρευστότητας και για την
υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων.
Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, να φτάσουµε στη σηµερινή
ηµέρα, για την οποία θα µιλήσω αργότερα, να πετύχουµε µε εξαιρετικό βαθµό επιτυχίας στο PSI, προκειµένου να αντιληφθούµε
όλοι, ελπίζω -και θα το αντιληφθούν όλοι αργά ή γρήγορα- ότι
αυτός είναι ο µοναδικός δρόµος, προκειµένου να κρατήσουµε τη
χώρα όρθια και προκειµένου να της δώσουµε µία δεύτερη ιστορική ευκαιρία, την οποία χρειάζεται.
Άρα είναι αξιέπαινο το ενδιαφέρον σας, κύριε Πρόεδρε της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το συµµεριζόµαστε όλοι.
Εµείς το έχουµε εκδηλώσει πολύ νωρίτερα και πολύ πιο πρακτικά. Η απάντηση είναι αυτή. Λύσεις έχουν βρεθεί, βρίσκονται.
Εάν έχετε κάτι συγκεκριµένο να µας πείτε, πείτε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σε άλλες συνθήκες και αν δεν είχα την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε τεταµένη, έκρυθµη κατάσταση -εσείς ο
ίδιος- ψυχικώς και πολιτικώς και αν δεν είχα, βεβαίως, την αίσθηση και ότι ο ελληνικός λαός, που µας παρακολουθεί, αντιλαµβάνεται και χασκογελάει και έρχεται στο νου του η παροιµία
«είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα» όταν ακούει κάτι τέτοια
που λέτε εσείς εδώ απέναντι στην Αριστερά, θα σας ζητούσα να
ανακαλέσετε αυτήν την αθλιότητα που εκστοµίσατε -θέλω να πιστεύω ότι το είπατε στη ρητορική σας ευφράδεια και όχι επειδή
το πιστεύετε- ότι είµαστε εµείς εδώ εκτελωνιστές συµφερόντων.
Ο καθείς σ’ αυτήν τη χώρα γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη της
εγκαθίδρυσης του συστήµατος της διαπλοκής και του «τριγώνου» της αµαρτίας. Εµείς δεν «παντρευτήκαµε» τη διαφθορά
ούτε τη διαπλοκή!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μη γελάτε. Σοβαρευτείτε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μη γελάτε,
κύριε Υπουργέ.
Δεν την «παντρευτήκαµε», ούτε εµείς είµαστε αυτοί που διορίσαµε ή ήταν στα πολιτικά µας γραφεία επικεφαλής του ΣΔΟΕ
στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αργότερα µπήκαν ως επικεφαλής
συµµοριών του εγκλήµατος.
Εµείς σας δώσαµε εδώ µια ευκαιρία να καταγγείλετε παρεµβάσεις επιχειρηµατικών συµφερόντων, τις οποίες γνωρίζει ο
κάθε πολίτης. Δεν σας κατηγορήσαµε ότι εσείς κρύβεστε πίσω
από αυτές.
Όµως, ευθέως σας λέµε ότι παίζετε διαιτητικό ρόλο και ευθέως λέµε και καταγγέλλουµε δηµοσίως στην ελληνική κοινωνία,
στον άνεργο, στο µεροκαµατιάρη, που χάνει τη δουλειά του και
τον κυνηγούν οι τράπεζες, που του βάζετε «χαράτσια» να πληρώσει, ενώ ο µισθός του έχει πάει στα 450 και 600 ευρώ, ότι τα
εκδοτικά συγκροτήµατα στη χώρα είναι όργανα των τραπεζικών
οµίλων. Δεν είναι οι κοµµατικές εφηµερίδες όργανα της Κεντρικής Επιτροπής, είναι τα µεγάλα εκδοτικά συµφέροντα όργανα
των µεγάλων τραπεζικών οµίλων. Μιλάµε µε καθαρά λόγια.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι αντιλαµβάνοµαι ότι βρισκόµαστε σε
µία στιγµή όπου ο καθείς µπορεί να βρίσκεται σε ένταση και να
λέει λόγια. Όµως, τα λόγια αυτά µένουν εδώ. Δεν θα πείτε εσείς
την Αριστερά «εκτελωνιστές συµφερόντων».
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Τουλάχιστον όχι εσείς, κύριε Υπουργέ.
Έρχοµαι στην ουσία. Θα πανηγυρίσετε για άλλη µια φορά για
τη µεγάλη επιτυχία του PSI.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε εσείς καµµία χώρα σήµερα στην Ευρωζώνη µε χρέος 120%; Αυτός λέτε ότι θα είναι ο στόχος σας,
εάν τα πρωτογενή πλεονάσµατα είναι πολύ υψηλά. Αµφιβάλλω,
αλλά δεν θέλω να µπω σ’ αυτήν τη συζήτηση. Ξέρετε καµµία
χώρα µε 120% χρέος που να δανείζεται από τις αγορές; Πώς θέλετε να µας πείσετε ότι θα µπορεί η Ελλάδα το 2020 να δανείζεται από τις αγορές µε χρέος 120% του ΑΕΠ, τη στιγµή που είχε
115% όταν µπήκε στα µνηµόνια;
Επιπλέον, µπορείτε να µας εξηγήσετε, ποια θα είναι η κοινωνική πραγµατικότητα στη χώρα το 2020; Πόσοι θα είναι οι άνεργοι, οι κοινωνικά καταστραµµένοι; Ποιο θα είναι το κοινωνικό
περιβάλλον;
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να κρύψετε από τον ελληνικό λαό ότι
έρχεται «λαίλαπα» το καλοκαίρι µε µειώσεις µισθών, εισοδηµάτων, συντάξεων, διότι το κόστος από αυτήν τη διαδικασία µη
λύσης του δηµόσιου χρέους θα είναι ανυπολόγιστο, διότι διαλύονται τα ασφαλιστικά ταµεία.
Ήταν τουλάχιστον ανήθικη η επίθεση που εξαπολύσατε το
προηγούµενο διάστηµα απέναντι στις διοικήσεις των ταµείων. Είπατε ότι βρίσκονται στα όρια της εθνικής προδοσίας.
Ποιο έθνος προστατεύετε και υπερασπίζεστε; Το έθνος των
πενοµένων ανέργων και γερόντων και των καταχρεωµένων νοικοκυριών ή µήπως το έθνος των τραπεζιτών και των ραντιέρηδων; Ποια είναι η πατρίδα που σώζετε; Αυτή που δεν θα έχει ο
λαός της τη δυνατότητα να ζει µε αξιοπρέπεια;
Βεβαίως, εάν η «GOLDMAN SACHS», κύριε Υπουργέ, ήταν
ασφαλιστικό ταµείο, θα την κουρεύατε, αλλά τα 5 δισεκατοµµύρια swap της «GOLDMAN SACHS» τα αφήσατε έξω από τη διαδικασία. Εάν το ΙΚΑ ήταν τράπεζα, θα το σώζατε. Φυσικά, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έµεινε στο απυρόβλητο.
Σας καταθέτουµε µία συγκεκριµένη πρόταση. Γιατί δεν απαντάτε επί της ουσίας; Να πείτε στους τραπεζίτες ότι το πάρτι τελείωσε. Να πείτε στους τραπεζίτες ότι δεν µπορεί να παίρνουν
58 δισεκατοµµύρια για την ανακεφαλοποίηση και των οµολόγων
που κουρεύονται και των επισφαλών δανείων και να µη δέχονται
συζήτηση για µία νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα κατοχυρώσει τα ελάχιστα για τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αυτήν
την περιδίνηση σήµερα.
Σε λίγες ώρες από τώρα θα βρεθείτε σε ένα Υπουργικό Συµβούλιο και θα κάνετε και µία τηλεδιάσκεψη στο Eurogroup, η
οποία θα αποφασίσει –ξέρετε τι;- από ό,τι µαθαίνουµε και διαβάζουµε εάν θα ενεργοποιηθούν οι ρήτρες υποχρεωτικής συµµετοχής και θα οδηγηθούµε σε πιστωτικό γεγονός. Σε µία από τις
οµιλίες σας στη Βουλή είπατε, κύριε Υπουργέ «και τι έγινε, αν
ενεργοποιηθούν τα CDS;». Είµαστε µαζί σας και εµείς, συµφωνούµε.
Γιατί, όµως, δεν µας το λέγατε αυτό δύο χρόνια τώρα; Μόλις
πηγαίναµε να πούµε µία εναλλακτική πρόταση µάς λέγατε ότι είµαστε καταστροφικοί, θέλουµε την καταστροφή, διότι θα γίνει
πιστωτικό γεγονός µε αυτά που λέµε. Προφανώς, πιστωτικό γεγονός υπό συνθήκες µνηµονίου είναι µία τεχνική λεπτοµέρεια,
αλλά πιστωτικό γεγονός χωρίς µνηµόνια λιτότητας είναι καταστροφή και κόλαση του Δάντη. Αυτό είναι αναξιοπιστία. Είστε
αναξιόπιστοι όταν λέτε τέτοια πράγµατα.
Επιπλέον, το IIF προχθές, για να τροµοκρατήσει τους οµολογιούχους –και ενδεχοµένως θεµιτή η στρατηγική του- έβγαλε µία
έκθεση η οποία λέει ότι σε περίπτωση αποτυχίας και χρεοκοπίας
το κόστος για την Ευρωζώνη θα είναι 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ.
Εµείς έχουµε υποστεί ήδη ένα ανυπολόγιστο κόστος. Αυτό το είχατε υπ’ όψιν σας, όταν διαπραγµατευόσασταν και δεν καταφέρατε να κερδίσετε τίποτα, αλλά τα δώσατε όλα;
Κλείνω µε αυτό. Το µεγαλύτερο έγκληµα από όλα όσα έχουν
γίνει, που είναι στα όρια όντως της εθνικής ταπείνωσης και της
κοινωνικής ντροπής, είναι η απόφαση του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου, η οποία λέει ότι η χώρα µας δεσµεύτηκε να νοµοθετήσει και αργότερα να συνταγµατοποιήσει την αρχή «πρώτα οι
πιστωτές και µετά οι κοινωνικές ανάγκες».
Εάν αυτό ισχύει –πόσω δε µάλλον η προοπτική συνταγµατο-
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ποίησης- τότε αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό διακύβευµα στην
επόµενη εκλογική αναµέτρηση. Ο λαός µας θέλει να συνταγµατοποιηθεί αυτή η εξευτελιστική και αντικοινωνική αρχή; Ας ψηφίσει τότε τα δύο κόµµατα. Αν δεν θέλει, ας δώσει επιλογή σε
ένα νέο συνασπισµό εξουσίας, που θα ανατρέψει αυτήν την
εθνική ντροπή.
Το δικό σας όραµα είναι να καταφέρετε να συγκυβερνήσετε
µε τον κ. Σαµαρά. Εσείς, βέβαια και τότε στη θέση του υπάρχου
θα είστε διαρκώς, γιατί ο Σαµαράς θα είναι Πρωθυπουργός, έτσι
φαίνεται. Δεν νοµίζω, όµως, ότι είναι και καµµιά πολύ φιλόδοξη
επιλογή να θέλετε να συνεχίσετε να είστε υπό τον κ. Σαµαρά,
κύριε Βενιζέλο.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, κλείνω λέγοντας το εξής. Ο κόσµος
καταλαβαίνει. Ή θα πάµε σε µία συνολική σύγκρουση µε αυτήν
την πολιτική, σώζοντας ό,τι µπορεί να σωθεί σε αυτήν τη χώρα το οποίο προϋποθέτει σύγκρουση µε τις τράπεζες, που είναι κράτος εν κράτει και άρα προστασία των δανειοληπτών- ή αυτός ο
κατήφορος δεν θα έχει τέλος και το βαρέλι δεν θα έχει πάτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για το µεγάλο ενδιαφέρον του για την ψυχική µου κατάσταση, σχετικά µε το αν σήµερα είµαι υπό πίεση ή
αν έχω κάποια εσωτερική ευφορία.
Θέλω να ενηµερώσω, λοιπόν, τον κ. Τσίπρα ότι σήµερα, µετά
από πολύ καιρό, είναι µία πάρα πολύ καλή ηµέρα και για µένα
προσωπικά, γιατί, όπως θα µου δοθεί η ευκαιρία να ανακοινώσω
σε λίγο προς τη Βουλή των Ελλήνων, αυτή η διαδικασία της συµµετοχής των ιδιωτών στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους –το περιβόητο PSI- απέδωσε
εξαιρετικά αποτελέσµατα. Η χώρα έχει ήδη απαλλαγεί από 105
δισεκατοµµύρια ευρώ χρέους, από πενήντα (50) ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ χρέους. Η µέρα είναι πραγµατικά ιστορική για τη
Βουλή, για το λαό, για την εθνική οικονοµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Όµως, είστε υπότροπος, κύριε Τσίπρα, διότι και στη δευτερολογία σας και πάλι αναµειχθήκατε µε πολύ συγκεκριµένη σύγκρουση µεταξύ τραπεζικών συµφερόντων, επικαλούµενος τον
περιβόητο τίτλο της Εθνικής Τράπεζας και το αν θα έπρεπε ο τίτλος –όπως λέγεται- που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, να ενταχθεί και αυτός στη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων.
Το έχω ακούσει αυτό το επιχείρηµα από τραπεζικούς κύκλους.
Δεν περίµενα να το ακούσω αυτό το επιχείρηµα από εκπρόσωπο,
από Αρχηγό ενός πολιτικού κόµµατος, γιατί είναι γνωστό ότι
αυτός ο τίτλος δεν είναι οµόλογο, δεν είναι επιλέξιµος. Είναι διασταυρούµενα παράγωγα, είναι διασταυρούµενη ανταλλαγή υποσχέσεων και δεν υπάγεται στον κατάλογο των επιλεξίµων τίτλων.
Πιστεύετε εσείς, πιστεύει ο καθένας που οµιλεί στο όνοµα των
οικονοµικών του συµφερόντων –όχι εσάς που παρεµβαίνετε πολιτική στη σύγκρουση αυτή- όταν οργανώνουµε µία τέτοια πρωτοφανή και τεράστια επιχείρηση ανταλλαγής οµολόγων υπό τον
έλεγχο των πιστωτών διεθνώς, του IIF, της οµάδας των πιστωτών, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του EFSF, ότι
είναι δυνατόν να υπάρχουν τίτλοι οι οποίοι να είναι επιλέξιµοι και
να µην εντάσσονται, γιατί η Κυβέρνηση δέχεται πιέσεις ή γιατί
υπάρχουν συµφέροντα της µίας ή της άλλης τράπεζας;
Είναι τόσο αφελής αυτή η προσέγγιση, ώστε να καθίσταται
ύποπτα πονηρή. Επειδή, µάλιστα, τίποτα δεν είναι αθώο, τίποτα
δεν είναι ανώδυνο και τίποτα δεν είναι τυχαίο, το να υιοθετεί και
να µεταφέρει κανείς στην Αίθουσα αυτήν τέτοιου είδους επιχειρήµατα προκαλεί το δηµοκρατικό και κοινοβουλευτικό φρόνηµα,
διότι εµείς, κύριε Τσίπρα, ενεργούµε στο όνοµα του γενικού συµφέροντος του ελληνικού λαού, στο όνοµα της εθνικής οικονοµίας
και δεν παρεµβαίνουµε σε συγκεκριµένες διαµάχες συµφερόντων υπέρ της µίας ή της άλλης πλευράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
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Όταν µιλάτε δε για διαπλοκή, να ξέρετε ότι διαπλοκή δεν
υπάρχει µόνο µεταξύ των κυβερνήσεων και των οικονοµικών συµφερόντων αλλά και µεταξύ αυτών που ασκούν κοινοβουλευτικό
έλεγχο, µετέχουν στο νοµοθετικό έργο, διαµορφώνουν την κοινή
γνώµη, δηµιουργούν θόρυβο και εντυπώσεις.
Και καλά, σήµερα ξέρετε ότι έχουν ενταχθεί όλοι οι τίτλοι και
όλα τα εγγυηµένα οµολογιακά δάνεια των ΔΕΚΟ στη διαδικασία
ανταλλαγής, στο PSI. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν µετάσχει
κατά 100% µε το σύνολο των τίτλων τους. Ο κ. Παπαδηµούλης,
όµως, ο εκπρόσωπος του κόµµατός σας, που χειρίζεται αυτά τα
θέµατα, έσπευσε τη Δευτέρα, µόλις «έσκασαν µύτη» τα πρώτα
υποβολιµιαία δηµοσιεύµατα, να τα υιοθετήσει και να υποβάλει
σχετική έγγραφη ερώτηση.
Και σήµερα εσείς αναφερθήκατε σ’ αυτό το θέµα ξέροντας την
εξέλιξη, φοβούµενος το τι κριτική θα ασκήσω στο κόµµα σας και
στη συµπεριφορά σας γι’ αυτό το θέµα! Δεν ήταν εξ αγαθού συνειδότος αυτό που είπατε! Ήταν προληπτική αµυντική κίνηση,
για να µην υποστείτε την κριτική γι’ αυτήν την ενέργεια του Βουλευτού σας.
Και έρχεστε πάλι και λέτε εδώ «τι έγινε µε τα ασφαλιστικά ταµεία;». Με τα ασφαλιστικά ταµεία συνετελέστη µία πολιτικοσυνδικαλιστική αθλιότητα, γιατί συγκεκριµένα κόµµατα, µεταξύ των
οποίων και ο ΣΥΡΙΖΑ, άσκησαν πιέσεις στις διοικήσεις συγκεκριµένων ασφαλιστικών ταµείων, προκειµένου οι διοικήσεις να πάρουν αποφάσεις εν δυνάµει βλαπτικές για το έθνος και σίγουρα
βλαπτικές για τα ταµεία, για συνταξιούχους και ασφαλισµένους,
εάν δεν υπήρχε ο νοµοθετικός µηχανισµός για την πλήρη και καθολική συµµετοχή των οµολόγων στη διαδικασία του PSI.
Γιατί προσφέρουµε στα ταµεία συγκεκριµένο µηχανισµό αναπλήρωσης των τίτλων µε τίτλους πολύ καλύτερης ποιότητας και
µε παρούσα αξία πολύ µεγαλύτερη απ’ αυτήν που έχουν τώρα
οι τίτλοι, προσφέρουµε µηχανισµό αναπλήρωσης της περιούσιας
και θέτουµε και το ερώτηµα: Εάν η χώρα κατέρρεε λόγω αποτυχίας του PSI, εάν εκµηδενιζόντουσαν τα οµόλογα, τι θα είχε να
κερδίσει ο ασφαλισµένος, του οποίου το ασφαλιστικό σύστηµα
παίρνει 13 δισεκατοµµύρια επιχορήγηση από το κράτος το
χρόνο;
Τα ταµεία τα οποία αρνήθηκαν να µετάσχουν, τα τελευταία
δέκα χρόνια έχουν λάβει επιχορήγηση από το κράτος 152 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Δεν
είναι µόνο οικονοµικό το ζήτηµα, είναι ηθικό το ζήτηµα της µη
συµµετοχής συγκεκριµένων ταµείων. Συµπτωµατικά είναι µέσα
και εκείνα τα ταµεία που το 2008 έσπευσα -µε άλλες διοικήσεις
βέβαια, αλλά η σύµπτωση βγάζει µάτι- να µετάσχουν στην αγορά
των λεγοµένων δοµηµένων οµολόγων.
Πώς θα σωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα, εάν δεν σωθεί η ελληνική οικονοµία; Πώς θα προστατεύσουµε το δικαίωµα στην
αναπλήρωση των απωλειών µισθών και συντάξεων, εάν δεν
έχουµε τη δυνατότητα να καταβάλουµε καν µισθούς και συντάξεις;
Αλλά πιστεύω ότι είναι βαθύτερη η πεποίθηση που έχετε, πως
πρέπει η χώρα να οδηγηθεί σε χρεοκοπία, πρέπει η χώρα να οδηγηθεί στη δραχµή, πρέπει η χώρα να οδηγηθεί στην πλήρη συντριβή, προκειµένου µέσα από τα συντρίµµια αυτά εσείς να
οργανώσετε τη δική σας πολιτική παρουσία. Αυτό πρέπει να σας
πω ότι είναι µία βάναυση πολιτική προσέγγιση, ανατριχιαστική
και κάνετε προφανώς σκόπιµη σύγχυση µεταξύ της χρεοκοπίας,
µεταξύ του default, µεταξύ της αδυναµίας πληρωµής και του πιστωτικού γεγονότος, του credit event.
Γιατί το πιστωτικό γεγονός είναι στην πραγµατικότητα ούτε
καν µία νοµική συµβατική έννοια µεταξύ όσων µετέχουν στην
πλατφόρµα των περιβόητων παραγώγων και βεβαίως των ασφαλίστρων κινδύνου, των CDS -διακόσιες τράπεζες µετέχουν σε
αυτήν την ένωση, στη Διεθνή Ένωση Παραγώγων και Ασφαλίστρων Κινδύνου, στην ISDA- και αυτό εµάς δεν µας αφορά καθόλου, διότι το καθαρό ποσό που διακυβεύεται παγκοσµίως εάν
ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου, είναι λιγότερο από 5
δισεκατοµµύρια, ποσό παντελώς αδιάφορο για την ελληνική και
την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Και επαναλαµβάνω και θα επαναλάβω ότι τα µικρά κερδοσκοπικά τµήµατα της αγοράς που έµειναν εκτός της διαδικασίας του
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PSI, γιατί πιστεύουν ότι µπορεί να πληρωθούν στο άρτιο, θα διαψευστούν. Αλλά κι αυτούς έρχεστε να υποστηρίξετε, έστω εξ αντικειµένου, έστω παρά τη θέλησή σας; Θέλετε τώρα να
υποστηρίξετε και αυτούς, δηλαδή το περίπου 4% του συνόλου γιατί φτάσαµε στο 156% συµµετοχής- που σπεκουλάρουν και θέλουν να πληρωθούν στο άρτιο, όταν όλοι οι άλλοι µετέχουν στη
διαδικασία της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δηµοσίου χρέους;
Δύο τινά συµβαίνουν: Ή δεν έχετε την πλήρη εικόνα του πράγµατος και δεν µπορείτε να τοποθετήσετε την κάθε παρέµβασή
σας στα συµφραζόµενα της, τα εσωτερικά και τα διεθνή, που δεν
το πιστεύω αυτό, γιατί είστε και ευφυής και ικανός και έµπειρος
πλέον και ξέρετε τι συµβαίνει γύρω σας ή υπηρετείτε µία πολιτική
σκοπιµότητα, η οποία περνάει µέσα από τη συντριβή της χώρας.
Ποια είναι η αντιπρότασή σας; Τι είναι αυτό που θέλετε να συµβεί στον τόπο; Πείτε καθαρά και αφήστε τα ευφυολογήµατα σε
σχέση µε τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ.
Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρή πολιτική διεύθυνση, η χώρα
έχει ανάγκη από αλήθεια και ειλικρίνεια. Εµείς διεκδικούµε στις
εκλογές το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Διεκδικούµε να επιβεβαιώσει το ΠΑΣΟΚ τη θέση που του ανήκει. Και η θέση αυτή
είναι η πρώτη θέση στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα και στη
Βουλή των Ελλήνων.
Δεν µας τροµάζουν οι δηµοσκοπήσεις, τα δηµοσιεύµατα, τα
σενάρια. Έχουµε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών. Ξέρουµε
πόσο χαµηλά είναι η αφετηρία από την οποία ξεκινούµε. Σηµασία
δεν έχει η αφετηρία, σηµασία έχει το τέρµα.
Στόχος µας, λοιπόν, δεν είναι να προστεθούµε ως δύναµη σε
κανέναν. Στόχος είναι εµείς να διαµορφώσουµε τις εγγυήσεις για
την ισχυρή, αποτελεσµατική, ειλικρινή, αληθινή πολιτική διεύθυνση της χώρας. Γιατί εµείς αναγνωρίζοντας τα λάθη µας και
τις ιστορικές µας ευθύνες, αποκτούµε το δικαίωµα να κοιτάζουµε
τον Έλληνα πολίτη, το λαό, στα µάτια, να του λέµε την αλήθεια,
να του λέµε συγκεκριµένες προτάσεις, λύσεις, να βάζουµε πλάτη
για να κρατηθεί η χώρα όρθια και ζωντανή. Και αυτό δεν σταµατά
στις εκλογές, δεν σταµατά σε λίγες εβδοµάδες. Αυτό ξαναρχίζει
µε πολύ µεγαλύτερη ένταση.
Αν υπάρχει ένα άλλο κόµµα στη Βουλή, που µετέχει στην Κυβέρνηση Παπαδήµου, η Νέα Δηµοκρατία, µε Αρχηγό που πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές και θα είναι και αυτοδύναµη
πλειοψηφία, µε γεια της µε χαρά της. Ο καθένας έχει δικαίωµα
στο στοχασµό και στο όνειρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Εµείς, όµως, που έχουµε συνείδηση ευθύνης, που έχουµε αναλάβει το κόστος -και µάλιστα δυσανάλογα µεγάλο κόστος- εµείς
είµαστε αυτοί που προτείνουµε στον ελληνικό λαό συγκεκριµένη
και υπεύθυνη λύση και του παρέχουµε τις εγγυήσεις, όχι µόνο
της πολιτικής διεύθυνσης αλλά και της έµπρακτης κοινωνικής
ευαισθησίας. Γιατί η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι τα λόγια και
ο εύκολος πολιτικός συνδικαλισµός. Είναι η επώδυνη πράξη
µέσα σε έναν εξαιρετικά δύσκολο ευρωπαϊκό και διεθνή συσχετισµό δυνάµεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί η µε αριθµό …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κατά παρέκκλιση
από τον Κανονισµό, να µου επιτρέψετε να κάνω µία δήλωση σε
σχέση µε τη διαδικασία του PSI.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχω
την εξαιρετική τιµή να ανακοινώσω προς τη Βουλή των Ελλήνων
πως χθες τα µεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανταπόκρισης των κοµιστών των ελληνικών οµολόγων και άλλων επιλέξιµων
τίτλων του ελληνικού δηµοσίου στη διαδικασία ανταλλαγής, δηλαδή στο λεγόµενο PSI.
Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε διεθνές
ιστορικό προηγούµενο.
Όπως ανακοίνωσα σήµερα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
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στο χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας, η συµµετοχή θα προσεγγίσει µε τα σηµερινά δεδοµένα το 96% του συνόλου των επιλέξιµων τίτλων. Για την ακρίβεια, µε τα σηµερινά αριθµητικά
δεδοµένα έχουµε ήδη το 95,7% του συνόλου των επιλέξιµων τίτλων, δηλαδή 197 δισεκατοµµύρια επί συνόλου 206 δισεκατοµµυρίων επιλέξιµων τίτλων.
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε την προσφορά της 24ης Φεβρουαρίου στο πλαίσιο των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της 21ης Φεβρουαρίου του Eurogroup, στόχος µετά την επίτευξη του οποίου είναι δεδοµένο
ότι η Ελληνική Δηµοκρατία θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση
της ανταλλαγής, ήταν το 90% συµµετοχής µε πρόταση ανταλλαγής. Αυτό ήδη έχει υπερκαλυφθεί.
Και θα προτείνω προς το Eurogroup σε λίγο και προς το ελληνικό Υπουργικό Συµβούλιο, ειδικά για την κατηγορία των οµολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο και για την κατηγορία των
εγγυηµένων από το ελληνικό δηµόσιο οµολογιακών δανείων των
ΔΕΚΟ, που αθροιστικά φτάνουν στο ποσό των 28 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η προσφορά να παραταθεί µέχρι τις 23 Μαρτίου,
προκειµένου να δοθεί η ευκαιρία και σε αυτό το µικρό 4% των
µη δηλωθέντων τίτλων, να εµφανιστεί και να δηλώσει συµµετοχή,
αντιλαµβανόµενο ότι η µη συµµετοχή βλάπτει και τα δικά του
συµφέροντα.
Η προσφορά αυτή είναι µοναδική και µετά την 23η Μαρτίου
δεν θα υπάρξει ανάλογη προσφορά και είναι µία εσφαλµένη επιλογή το να παραµείνει κανείς εκτός της διαδικασίας αυτής.
Με βάση τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί από χθες τα µεσάνυχτα στο µεγάλο κορµό των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο συνολικού ύψους 177
δισεκατοµµυρίων, η συµµετοχή µε πρόταση ανταλλαγής και θετική ψήφο στην ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης
υπερέβη το 86%. Για την ακρίβεια η γενική συνέλευση συγκροτήθηκε από ποσοστό µεγαλύτερο του 90% των οµολογιούχων, η
δε πλειοψηφία υπέρ της ενεργοποίησης των ρητρών συλλογικής
δράσης υπερέβη το 86%. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία η
απαρτία αντιστοιχεί µε το 50% του υπολειποµένου κεφαλαίου και
η αναγκαία πλειοψηφία µε το 66% των εκφραζόµενων τίτλων.
Εδώ έχουµε συντριπτική υπερκάλυψη και του ποσοστού της
απαρτίας και του ποσοστού της πλειοψηφίας. Αυτό σηµαίνει ότι
µε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί µετά την απόφαση του
υπουργικού συµβουλίου και µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup
και τη διαβούλευση που θα έχω µε τους συναδέλφους µου, το
σύνολο των 177 δισεκατοµµυρίων οµολόγων ελληνικού δικαίου
εντάσσεται στη διαδικασία ανταλλαγής οµολόγων. Από τα ποσά
των περίπου 17,4 δισεκατοµµυρίων οµολόγων ξένου δικαίου εντάχθηκαν ήδη 12,3 δισεκατοµµύρια και από τα ποσά των εγγυηµένων από το ελληνικό δηµόσιο οµολογιακών δανείων συνολικού
ύψους 9,8 δισεκατοµµυρίων εντάχθηκαν ήδη 6,8 δισεκατοµµύρια, δηλαδή περίπου 20 δισεκατοµµύρια από τις δύο αυτές µικρότερες κατηγορίες οµολόγων.
Πρόκειται πρακτικά για µία εντυπωσιακή, µη αναµενόµενη διεθνώς επιτυχία. Πολλοί ανέµεναν την επιτυχία της διαδικασίας
αυτής σ’ ένα πολύ χαµηλότερο, πιο συµβατικό επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι και διεθνώς αυτό που µπορούµε να ονοµάσουµε αγορά
αντιµετωπίζει µ’ άλλον τρόπο τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας. Αντιµετωπίζει την Ελλάδα, την ελληνική οικονοµία όχι
µόνο ως µία βιώσιµη δηµοσιονοµικά κατάσταση αλλά ως µία βιώσιµη χώρα, που µπορεί να καταστεί και πάλι ανταγωνιστική και
ισότιµη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δεν πρόκειται απλά και µόνο για µία ανασυγκρότηση του ελληνικού δηµοσίου χρέους, για µία αναδιάρθρωση του ελληνικού
δηµοσίου χρέους, αλλά πρόκειται στην πραγµατικότητα και για
µία ψήφο εµπιστοσύνης στο δυναµισµό και τις προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας, εφόσον εµείς αξιοποιήσουµε στο έπακρο
µε συστηµατικό και υπεύθυνο τρόπο αυτήν την ιστορική ευκαιρία.
Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να αντιληφθούµε
τι είναι αυτό το οποίο έχει συµβεί σήµερα. Για πρώτη φορά στην
ελληνική δηµοσιονοµική ιστορία έχουµε την ευκαιρία να µειώσουµε το δηµόσιο χρέος και να το µειώσουµε κατά ένα συντριπτικό ποσοστό, να ελαφρύνουµε τις επόµενες γενιές, να
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µειώσουµε το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, γιατί µε το που αυξάνεται η µέση διάρκεια του χρέους, µε
το που µειώνονται τα µέσα επιτόκια, µειώνεται και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους και αυτό µας φέρνει
πολύ πιο κοντά όχι µόνο στα πρωτογενή πλεονάσµατα αλλά και
στα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα. Μέχρι και φέτος και ίσως και
του χρόνου η Ελλάδα θα προσθέτει χρέος λόγω του δηµοσιονοµικού «εκτροχιασµού», της αµεριµνησίας, των ιστορικών ευθυνών µας, που βαραίνουν πρωτίστως το πολιτικό σύστηµα που,
όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, έχει ένα «βουνό» ευθύνης. Όµως
και ο κάθε πολίτης µπορεί να έχει ευθύνη. Θα σκεφθεί µέσα στη
δική του συνείδηση ότι µπορεί να έχει έναν µικρό κόκκο άµµου
ευθύνης για το τι συµβαίνει στη χώρα αυτή.
Επί δεκαετίες, λοιπόν, προσθέτουµε χρέος στο χρέος και αυτό
θα γίνει και το 2012, ενδεχοµένως και το 2013. Από τη στιγµή που
η χώρα εντάσσεται σ’ αυτήν τη διαδικασία, απαλλάσσεται από
ένα µεγάλο βάρος, αποκτά χρέος εν δυνάµει βιώσιµο, µε βάση
µία πολύ αυστηρή µελέτη βιωσιµότητας του χρέους που έχει
αποδεχθεί η τρόικα. Είναι πολύ σηµαντικό εµείς να µην ξανακάνουµε τα ιστορικά λάθη του παρελθόντος, αν θέλουµε να έχουµε
ένα γνήσιο, πραγµατικό κοινωνικό κράτος, αν θέλουµε να έχουµε
µία κοινωνία αλληλεγγύης, αν θέλουµε να έχουµε ένα κράτος δικαίου, που σέβεται το φορολογούµενο, που σέβεται τη σχέση
πολίτη και δηµόσιας διοίκησης, που σέβεται τον εαυτό του και
την ιστορία αυτού του έθνους.
Το πρόβληµα της οικονοµίας -το έχω πει κατ’ επανάληψη- είναι
πρόβληµα βαθύτατα πολιτικό, πρόβληµα κοινωνικό, πρόβληµα
νοοτροπίας, πρόβληµα πολιτικών, κοµµατικών, διοικητικών πρακτικών. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για να κάνουµε τον ιστορικό απολογισµό και κυρίως για να διαγράψουµε την προοπτική
της χώρας.
Η στιγµή είναι σηµαντική. Πρέπει να καταγραφεί στα Πρακτικά
της Βουλής των Ελλήνων, που είναι το Σώµα στο οποίο καταγράφεται η ιστορία του έθνους. Σε εµάς εναπόκειται να κάνουµε οργανωµένα και υπεύθυνα τα υπόλοιπα βήµατα που είναι απολύτως
αναγκαία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Τµήµα του Γυµνασίου Σκύδρας Πέλλης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 610/6-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εισοδηµατική ενίσχυση των νοικοκυριών των ορεινών
και µειονεκτικών περιοχών.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Αποστολάκου θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγόρης Αποστολάκος να διατυπώσει την ερώτησή
του.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πριν από δύοτρεις µήνες, παραµονές Χριστουγέννων, σας κατέθεσα µια ερώτηση αναφορικά µε τις εισοδηµατικές ενισχύσεις των αρχηγών
των οικογενειών των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της
χώρας. Αυτό έγινε µε βάση το ν. 3016/2002. Η απάντηση που µου
δώσατε τότε ήταν ότι στον Προϋπολογισµό του 2012 δεν έχετε
αλλάξει τα εισοδηµατικά όρια, που αν δεν κάνω λάθος –και δεν
κάνω λάθος- είναι 4700 ευρώ ετησίως.
Όµως έχει παρουσιαστεί το εξής φαινόµενο. Αλλάξατε τον
τρόπο και τη διαδικασία υπολογισµού του εισοδήµατος µε βάση
το τεκµαρτό εισόδηµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα –ένα παράδειγµα θα σας πω µόνο- ότι σε κάποιον που έχει µηδενικό εισόδηµα υπολογίζεται µια οικία εβδοµήντα τετραγωνικών µέτρων ως
εισόδηµα 5000 ευρώ ετησίως. Άρα αυτός δεν θα πάρει αυτό το
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εισοδηµατικό επίδοµα. Αντιλαµβάνεστε τι τεράστια αδικία, τι τεράστια προβλήµατα δηµιουργεί όλη αυτή η ιστορία στο επίπεδο
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας αυτής.
Ξέρω πολύ καλά ότι το όφελος του κρατικού προϋπολογισµού
δεν είναι πάνω από 40 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Από εκεί βρήκαµε να εξοικονοµήσαµε πόρους;
Θέλω ειλικρινά να ακούσω την απάντησή σας για ποιο λόγο
έγινε αυτή –θα µου επιτρέψετε την έκφραση- η υποκριτική εφαρµογή της διάταξης αυτής, η αλλαγή του τρόπου και της διαδικασίας καθορισµού των κριτηρίων, γιατί στην ουσία έρχεται να
αναιρέσει την εφαρµογή του ίδιου του ν. 3016. Περιµένω να
ακούσω µε µεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας. Θα ήταν πιο
ειλικρινές να πείτε «Ξέρετε κάτι; Καταργούµε το νόµο». Όχι µέσα
από ένα τρικ που έχει να κάνει µε την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του εισοδήµατος να καταλήγουµε στα όποια αποτελέσµατα καταλήγουµε ώστε να στερηθούν χιλιάδες νοικοκυριά
αυτήν την επιδότηση.
Θα σας πω ένα απλό παράδειγµα µόνο. Το 80% των δικαιούχων στην ιδιαίτερη πατρίδα µου τη Λακωνία έχουν κοπεί. Δεν το
παίρνουν. Αν αυτό είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Οικονοµικών, να µας το πείτε ευθέως να το ξέρουµε.
Πιστεύουµε ότι υπάρχουν πολλά ισοδύναµα οικονοµικά µέτρα,
τα οποία µπορούν να ληφθούν, ούτως ώστε να µην αντιµετωπίζουν και αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν κατά πολύ ξεπεράσει τα
όρια της φτώχειας, αυτήν τη δυσβάσταχτη οικονοµική πολιτική
που τους οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή.
Περιµένω µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την απάντησή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος, θέτει δύο διαφορετικά ζητήµατα. Το
ένα ζήτηµα είναι το συγκεκριµένο επίδοµα, το οποίο παρέχεται
στους κατοίκους των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών και ο
τρόπος και οι διαδικασίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται, προκειµένου να προσδιορίσουµε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και βάζει και
ένα γενικότερο ζήτηµα, το οποίο έχει να κάνει µε τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται από την πλευρά του κράτους, προκειµένου να στηριχθούν όποιοι, πραγµατικά, µέσα στις
τόσο δύσκολες συνθήκες έχουν ανάγκη. Στο µεν θέµα των κοινωνικών µεταβιβάσεων θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου, στο
δε άλλο θέµα, το οποίο θέτετε, θα αναφερθώ στην πρωτολογία
µου.
Πολύ σωστά, κύριε συνάδελφε, προσδιορίσατε ότι η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηµατικής ενίσχυσης των µόνιµων
κατοίκων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της χώρας µας καθορίστηκαν µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Εσωτερικών και Εργασίας που εκδόθηκε το 2002. Στην
ΚΥΑ αυτή καθορίστηκε και η έννοια του οικογενειακού εισοδήµατος, το οποίο λαµβάνεται υπ’ όψιν για την καταβολή της εφάπαξ αυτής ενίσχυσης στους δικαιούχους και σύµφωνα µε το
ν.3016/2002, στον οποίον αναφερθήκατε, ήταν 600 ή 300 ευρώ,
αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερέβαινε τα 1.500 ή
τα 2.200 ευρώ αντίστοιχα.
Μέσα στη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι
ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του
φορολογούµενου, της συζύγου του, των ανήλικων τέκνων του
από κάθε πηγή. Από τη θέσπιση, λοιπόν, της ενίσχυσης αυτής
λαµβάνεται υπ’ όψιν όχι µόνο το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων αλλά και το τεκµαρτό ή το απαλλασσόµενο ή το
φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι από το έτος 2003 ως και το 2009,
τα προβλεπόµενα από το νόµο εισοδηµατικά όρια, που ανέφερα,
προηγουµένως, αναπροσαρµόστηκαν µε βάση το ποσοστό µε το
οποίο αυξήθηκαν κατ’ έτος οι αγροτικές συντάξεις, δεδοµένου
ότι η πλειονότητα των δικαιούχων που ελάµβαναν την ενίσχυση
ήταν συνταξιούχοι του ΟΓΑ.
Τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε καλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι τόσο το 2010 όσο και το 2011 δεν δόθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ και ως εκ τούτου δεν έγινε καµµία αναπροσαρµογή των εισοδηµατικών ορίων. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι ο
λόγος που δεν αναφέρθηκα στη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης στην προηγούµενη γραπτή απάντησή
µου, την οποία σας είχα δώσει, είναι ότι αυτά δεν µεταβλήθηκαν,
απλώς, δεν αυξήθηκαν τα εισοδηµατικά όρια που λαµβάνονται
υπ’ όψιν για την καταβολή. Βεβαίως, υπάρχουν 30 εκατοµµύρια
εγγεγραµµένα στις πιστώσεις του προϋπολογισµού, όπως σας
είχα αναφέρει.
Αντιλαµβάνοµαι, από την ερώτηση την οποία καταθέσατε και
από τον τρόπο που την αναπτύξατε, ότι αυτό το οποίο εσάς
αυτήν τη στιγµή σας δηµιουργεί έναν προβληµατισµό είναι ότι
έχει αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται το τεκµαρτό
εισόδηµα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, στην ανάπτυξη της ερώτησής σας να το καταστήσετε αυτό, αν θέλετε, περισσότερο καθαρό για να µπορέσω να σας απαντήσω στο ερώτηµα το
συγκεκριµένο το οποίο καταθέσατε.
Εµείς δεν έχουµε αλλάξει κάτι µέχρι στιγµής. Ακολουθήσαµε
µια διαδικασία, η οποία ακολουθούνταν. Δεν έχουµε αλλάξει
απλώς τα εισοδηµατικά όρια. Θα ήθελα, λοιπόν και σας παρακαλώ να µου πείτε, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι
υπήρχε κάποια πρόνοια από τη µεριά του Υπουργείου Οικονοµικών, να στερήσει από κάποιους δικαιούχους µέχρι χθες -γιατί
από ό,τι µου λέτε από την ιδιαίτερη πατρίδα σας κάποιοι στερήθηκαν- τη συγκεκριµένη επιδότηση που παρέχει το κράτος.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, Βουλευτής Λακωνίας, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Θέλω να είµαι σαφής. Ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι το 80% των δικαιούχων αυτού του κοινωνικού επιδόµατος, αυτής της εισοδηµατικής ενίσχυσης έχει κοπεί.
Μπορώ να σας καταθέσω και έγγραφα για αυτό, απ’ όλη την Ελλάδα, όχι µόνο από τη Λακωνία, την ιδιαίτερη πατρίδα µου. Εγώ
πήρα µόνον από εκεί. Ξέρετε καλά όµως και από αντίστοιχες
ερωτήσεις άλλων συναδέλφων από άλλες πτέρυγες της Βουλής
ότι αυτό είναι ένα πραγµατικό γεγονός.
Δεν αλλάξατε µεν το εισοδηµατικό όριο, αλλάξατε όµως τον
τρόπο υπολογισµού του εισοδήµατος όχι επαφιέµενοι πάνω στη
φορολογική δήλωση αλλά βάζοντας τεκµαρτό υπολογισµό. Αυτό
τι έχει σαν αποτέλεσµα;
Σας το είπα και στην πρωτολογία µου. Ένας, ο οποίος έχει µηδενικό εισόδηµα στη φορολογική δήλωση εάν µένει σ’ ένα σπιτάκι, σ’ ένα ορεινό χωριό στην ιδιαίτερη πατρίδα σας τη Λάρισα
ή στον Πάρνωνα ή στον Ταΰγετο, το οποίο είναι εβδοµήντα τετραγωνικά, θα το χάσει το εισόδηµα.
Το θεωρείτε δίκαιο αυτό; Θεωρείτε ότι είναι εναρµονισµένο µε
τη λογική µιας πολιτείας που πρέπει να λειτουργεί µε το πνεύµα
της ισονοµίας και της ισοπολιτείας;
Θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης όταν δρα κανονιστικά να εφαρµόζει το άρθρο 101 παράγραφο 4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει
να λαµβάνει υπ’ όψιν της τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Αυτό πρέπει να ισχύει, όχι µόνο όταν νοµοθετεί η Βουλή αλλά
και όταν δρα κανονιστικά η διοίκηση.
Θέλω να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Το ποσό, το οποίο εξοικονοµείται είναι µηδαµινό. Είναι µια µεγάλη αδικία αυτό, το οποίο
γίνεται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, σε ανθρώπους που
έχουν ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας. Δεν νοµίζω ότι θα σωθεί
ο κρατικός προϋπολογισµός, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, µε τη λογική, την οποία µου βάζετε. Σας εξήγησα τι συµβαίνει. Ξέρετε
πολύ καλά –σας καταγράφω κάθε φορά λόγο αληθείας, µέσα
στην Αίθουσα αυτή- ότι το αποτέλεσµα της αλλαγής του τρόπου
υπολογισµού έχει ως αποτέλεσµα να κοπεί το 80% των δικαιούχων -και στη Λάρισα ακόµη θα έχει κοπεί, το ξέρετε καλά- των
δικαιούχων της περασµένης χρονιάς.
Νοµίζω ότι µετά από την κατάληξη τη σηµερινή που ακούσαµε
νωρίτερα από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, θα έχετε τα περιθώρια να κάνετε µια διορθωτική κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το επιβάλλουν το ηθικό και το πολιτικό καθήκον,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΒ’ - 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

πρώτα υµών και µετά όλων των υπόλοιπων από εµάς.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Είναι θέµα πολιτικής
ευαισθησίας, είναι θέµα κοινωνικής ευαισθησίας. Πρόκειται για
ανθρώπους που πρέπει να µείνουν στον τόπο τους και που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, καταδυναστεύονται απ’ όλη
αυτή την τραγωδία, η οποία πλήττει την ελληνική κοινωνία. Να
µη φτάσουµε, όµως, και στο σηµείο να πληρώνουν και αυτοί κάτι
για το οποίο έχουµε χρέος -και πολιτικό και κοινωνικό και κυρίως
συνταγµατικό- να πράξουµε για οτιδήποτε µπορεί να τους ελαφρύνει.
Εγώ αυτή τη στιγµή σας κάνω και έκκληση, να φροντίσετε σύντοµα να διορθώσετε αυτήν την αδικία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης επί της δευτερολογίας του.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω µε τον συνάδελφό
µου, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη στήριξης όλων
αυτών, οι οποίοι κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Πολύ σωστά κάνει και µια αναφορά ο κύριος συνάδελφος στη
συνταγµατική πρόβλεψη που υπάρχει.
Θέλω να πω στον κύριο συνάδελφο ότι αν κάτι χαρακτηρίζει
τις κοινωνικές πολιτικές που εφαρµόζει η χώρα µας είναι ότι, ενώ
σε ό,τι αφορά το επίπεδο των δαπανών βρισκόµαστε πάρα πολύ
κοντά στο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης –και αναφέροµαι
στις κοινωνικές δαπάνες ως προς το ΑΕΠ- όταν έρχεται η ώρα
να αξιολογήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο χορηγούνται αυτές οι
δαπάνες και ποια είναι τα αποτελέσµατα τα οποία επιτυγχάνονται, έχει καταγραφεί στατιστικά ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις οι
κοινωνικές µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται από την ελληνική πολιτεία προς όλους αυτούς, οι οποίοι χρειάζονται στήριξη,
πετυχαίνουν το αποτέλεσµα να τους τραβήξουν έξω από την παγίδα της φτώχειας.
Και ακριβώς, επειδή τελικά έχει καταγραφεί ότι υπάρχει µια
αναποτελεσµατικότητα, γι’ αυτό αυτήν τη στιγµή εκπονείται ειδική µελέτη που περιλαµβάνει και τα συγκεκριµένα επιδόµατα,
στα οποία αναφέρεται η ερώτησή σας, µε την εποπτεία από το
Υπουργείο Εργασίας, αλλά και τη συνεργασία δύο διεθνών οργανισµών που είναι το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ο ΟΟΣΑ.
Η µελέτη αυτή έχει στόχο να προσδιορίσει, πρώτον, ποιο είναι
το σύνολο των κοινωνικών παροχών που πραγµατοποιούνται και,
δεύτερον, αφού προσδιορίσει το σύνολο των κοινωνικών παροχών, να επισηµάνει αν αυτές επιτυγχάνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και ποιες αναπροσαρµογές θα πρέπει να γίνουν. Έτσι
ώστε κάποιες από αυτές τις παροχές που δεν µπορούν να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, να σταµατήσουν και να αποδεσµευτούν πόροι, για να µπορέσουµε σε εκείνους που
πραγµατικά έχουν ανάγκη να δώσουµε τα ποσά τα οποία είναι
επιθυµητό να δώσουµε.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι πολύ σύντοµα θα έχουµε στα χέρια µας
την απάντηση από την εργασία, την οποία κάνει -όπως σας είπαο ΟΟΣΑ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υπό την καθοδήγηση
του Υπουργείου Εργασίας. Με το που θα έχουµε αυτά τα αποτελέσµατα, θα δούµε τελικά τι δυνατότητες υπάρχουν, έτσι ώστε
αυτό, το οποίο εσείς επισηµαίνετε και καταγράφετε ως µια αντικειµενική διαπίστωση, δηλαδή ότι η αλλαγή του τρόπου προσδιορισµού του τεκµαρτού εισοδήµατος οδήγησε σε µια εξ
αντικειµένου µείωση των δικαιούχων, αν τελικά το αποτέλεσµα
της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού του τεκµαρτού εισοδήµατος µπορεί να αντιµετωπιστεί µέσα από τις αναπροσαρµογές που
θα γίνουν στις κοινωνικές παροχές στο πλαίσιο και της επισκόπησης που γίνεται και διεξάγεται.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τα 40 εκατοµµύρια…
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
συνάδελφε, ξέρετε πριν λίγο καιρό παρακολουθήσαµε µία δηµόσια συζήτηση, όπου προσπαθούσε η χώρα να προσδιορίσει 325
εκατοµµύρια για εξοικονόµηση.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Τρισεκατοµµύρια.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Εκατοµµύρια, κύριε συνάδελφε, δυστυχώς, 325 εκατοµµύρια.
Και ήρθα σε φοβερές συγκρούσεις µε συναδέλφους µου από
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όλα τα Υπουργεία, προσπαθώντας να µαζέψω 325 εκατοµµύρια,
για να µπορέσει η χώρα να κλείσει τη συµφωνία. Και τα µάζευα
εκατοµµύριο- εκατοµµύριο. Κάλεσα τους γενικούς γραµµατείς
από όλα τα Υπουργεία και τους παρακαλούσα ο καθένας από το
Υπουργείο του να µπορέσει να µου συνεισφέρει. Αντιλαµβάνοµαι
αυτό το οποίο µου λέτε, ότι τα 40 εκατοµµύρια µπορεί να είναι
πάρα πολύ µικρό ποσό, αλλά θα ήθελα να έρθετε και εσείς κάποια στιγµή στο Γενικό Λογιστήριο και να νιώσετε την αγωνία που
έχει κάθε φορά ο αρµόδιος Υπουργός του Γενικού Λογιστηρίου
όταν δέχεται ως αίτηµα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
να µαζέψει 325 εκατοµµύρια, για τα οποία εσείς θα πείτε, µα είναι
ένα πολύ µικρό ποσό τα 325 εκατοµµύρια και κατ’ αναλογίαν και
τα 40 εκατοµµύρια είναι µικρό ποσό. Και, όµως, µας πήρε πάρα
πολύ χρόνο και είχαµε και φοβερές συγκρούσεις. Και θα έχετε
υπ’ όψιν σας και το τι συνέβη εκείνο το χρονικό διάστηµα, προκειµένου να καταφέρουµε να µαζέψουµε τα 325 εκατοµµύρια,
έτσι ώστε να εγκριθεί στην Ελλάδα το δεύτερο δανειακό πρόγραµµα. Γι’ αυτό και σας είπα ότι περιµένω τα πορίσµατα της µελέτης και στη βάση των αποτελεσµάτων θα µπορέσουµε
πραγµατικά να αξιολογήσουµε ποιες αντικειµενικά δυνατότητες
υπάρχουν, ώστε εάν συντρέχει και αποδειχθεί ότι συντρέχει
λόγος, να αλλάξουµε τον τρόπο υπολογισµού του τεκµαρτού εισοδήµατος, για να µπορέσουµε πραγµατικά να αποκαταστήσουµε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη και είναι κάτοικοι
ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµεθα στην πέµπτη µε αριθµό 625/ 6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
την άσκηση στο πλαίσιο «Σχολείο Προχωρηµένης εκπαίδευσης
Άµυνας- Φρούρησης».
Παρακαλείται ο ερωτών Βουλευτής Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής να διατυπώσει
την επίκαιρη ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με την ερώτησή µας κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι θέτουµε
ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα, γιατί επεκτείνεται και στην Ελλάδα
η οικοδόµηση ενός πολύµορφου και πολύ επικίνδυνου κατασταλτικού µηχανισµού από στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάµεις, στη βάση πάντα βέβαια, όπως θα πει και ο Υπουργός, του
δόγµατος του ΝΑΤΟ για την αντιµετώπιση των λεγόµενων ασύµµετρων απειλών.
Θεωρούµε ότι είναι προετοιµασία για το χτύπηµα του εργατικού και λαϊκού κινήµατος και θα το αποδείξουµε. Γιατί σε αυτήν
την κατεύθυνση, όπως έχει δηµοσιοποιηθεί και δεν αµφισβητήθηκε από κανέναν, οργανώνεται µία άσκηση στο πλαίσιο «Σχολείο Προχωρηµένης εκπαίδευσης Άµυνας - Φρούρησης», η οποία
θα ξεκινήσει στις 12 Νοεµβρίου 2012. Ταυτόχρονα, όµως, αυτές
τις ηµέρες, από την ερχόµενη Δευτέρα, ετοιµάζεται να γίνει στη
Θεσσαλονίκη µέχρι τις 18 του Μάρτη σεµινάριο για εκπαίδευση
ιδιωτών παραστρατιωτικών, µε αντικείµενο την άµυνα εκ του σύνεγγυς που διοργανώνεται από µία εταιρεία ιδιωτικού στρατού.
Το σεµινάριο στο οποίο θα συµµετέχουν και στελέχη των βρετανικών ειδικών δυνάµεων αποσκοπεί στην προετοιµασία των συµµετεχόντων για επιχειρήσεις υψηλής έντασης σε περιοχές
υψηλού κινδύνου σε όλο τον κόσµο. Οι ασκούµενοι δεν θα είναι
στρατιωτικοί αλλά ιδιώτες, γεγονός βέβαια το οποίο αυτονόητα
παραπέµπει σε διαδικασίες στρατολόγησης εθελοντών -βάλτε το
σε εισαγωγικά αυτό- για ιδιωτικούς στρατούς. Είναι ενδεικτικό
ακόµη ότι το εν λόγω σεµινάριο περιλαµβάνει αξιολόγηση απειλών, επισκέψεις σε τοποθεσίες, σχεδιασµό διαφόρων φάσεων
επιχειρήσεων, ασκήσεις προστασίας στατικών και κινούµενων
στόχων, προστασία αυτοκινητοποµπών, τηλεπικοινωνίες ναυτιλίας, ενηµέρωση για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς µηχανισµούς,
τεχνικές αντιµετώπισης ενεδρών, εκπαίδευση επάνω στη διαχείριση προσωπικού και πολλά άλλα.
Το παραπάνω πλαίσιο, κατά τη γνώµη µας, έρχεται να ενεργοποιηθεί και να εναρµονιστεί µε διάφορες παραστρατιωτικές
οµάδες που πολύ συχνά φέρνουν και τον τίτλο «µη κυβερνητικές
οργανώσεις». Η συνδροµή βέβαια αυτών των µη κυβερνητικών
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οργανώσεων θεσµοθετείται µέσω του µνηµονίου περί συµµετοχής της Ελλάδας στο συντονιστικό επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.
Για εµάς είναι απολύτως καθαρό ότι και αυτό το σεµινάριο
είναι ενταγµένο στη νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ για την ένταση
της καταστολής και φυσικά στις συνθήκες της καπιταλιστικής
κρίσης, για την αντιµετώπιση πρωτίστως και κυρίως της εργατικής λαϊκής βάσης που δυναµώνει. Δυναµώνει η πάλη του λαού
ενάντια σε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα που υφίσταται
η συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία του λαού.
Κύριε Υπουργέ, περιµένουµε τις απαντήσεις σας για το τι θα
πράξει η Κυβέρνηση, γιατί η δραστηριοποίηση ιδιωτικών στρατών, επαναλαµβάνω, είναι πολλαπλά επικίνδυνη για όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µε αφορµή την ερώτηση την οποία καταθέσατε, θεωρώ πολύ σηµαντικό να σας δώσω διεξοδικά απαντήσεις σε κάθε ζήτηµα που αναφέρετε στην ερώτησή σας,
προκειµένου στο τέλος της συζήτησης να µην υπάρχει καµµία
αµφιβολία και καµµία σκιά για το ρόλο των Ενόπλων Δυνάµεων
της χώρας.
Κατ’ αρχάς θέλω να κάνω µία µικρή ιστορική αναφορά. Το νατοϊκό Συντονιστικό Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων, το γνωστό
NSCC, δηµιουργήθηκε το 2007 ως πολυεθνικός φορέας του
ΝΑΤΟ µε συµβουλευτικό συντονιστικό ρόλο χωρίς να ασκεί την
παραµικρή διοικητική επιχειρησιακή αρµοδιότητα. Στη συνέχεια,
η ανάγκη για δηµιουργία διακλαδικής επιχειρησιακής διοίκησης
µε κύριο στόχο την ανάθεση, εκτέλεση και υποστήριξη ειδικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων, οδήγησε στην αναδιοργάνωση του
NSCC και τη µετεξέλιξή του σε νατοϊκή Κεντρική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων.
Οι όροι συµµετοχής της χώρας µας στο νατοϊκό Συντονιστικό
Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων, το γνωστό NSCC, περιγράφονται
µε απόλυτη σαφήνεια στο αντίστοιχο µνηµόνιο κατανόησης MOU
των κρατών-µελών, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον περασµένο Σεπτέµβριο µε το ν.4007/2011, κατόπιν
ενηµέρωσης και αποδοχής του από την αρµόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας της ελληνικής Βουλής.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις ασκήσεις από πλευράς των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων που αναφέρονται στην ερώτησή σας για το
Νοέµβριο του 2012, καθώς και σε ζητήµατα που τίθενται, ελπίζω
ότι σκόπιµα, κύριε συνάδελφε, περί ταύτισής τους µε ένα σεµινάριο που διοργανώνεται από εταιρεία ιδιωτικών συµφερόντων
στη Θεσσαλονίκη, 12 έως 18 Μαρτίου του 2012, είναι προφανές
ότι υπάρχει σύγχυση καθ’ όσον: πρώτον, στρατιωτική άσκηση,
στο πλαίσιο του «Σχολείου Προχωρηµένης Άµυνας – Φρούρησης», δεν υφίστανται επί του παρόντος, καθ’ όσον δεν έχει ενταχθεί στον πενταετή προγραµµατισµό ασκήσεων 2012-2016 και
πάντως δεν έχει προβλεφθεί καµµία συµµετοχή των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάµεων. Πιστεύω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό.
Δεύτερον, η αναφερόµενη δραστηριότητα-σεµινάριο -που είπατε και εσείς- που πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη από εταιρεία ιδιωτικών συµφερόντων, δεν σχετίζεται µε την τοµέα της
άµυνας και ουδεµία σχέση έχει µε τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάµεων καθώς είναι προφανές ότι αφορά εκπαίδευση
προσωπικού ιδιωτικών εταιρειών του κλάδου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και φρούρησης. Τέτοιες εταιρείες γνωρίζουµε
ότι υπάρχουν πολλές, κάνουν πολλά τέτοια σεµινάρια, αλλά δεν
έχουν απολύτως καµµία σχέση µε το ρόλο των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σπύρος Χαλβατζής,
Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε και
δεν καθησυχάσατε ούτε εµάς ούτε τους εργαζόµενους ούτε τον
ελληνικό λαό.
Ασφαλώς όλα τα µνηµόνια ψηφισµένα είναι. Δεν αµφισβητήσαµε την ψήφισή τους. Αλλά εδώ αυτό το σεµινάριο είναι εντελώς συγκεκριµένο. Έχει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων τεράστιο:
τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί µηχανισµοί,
προστασία αυτοκινητοποµπών, διαχείριση προσωπικού. Και εδώ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµµετέχουν στελέχη των βρετανικών Ειδικών Δυνάµεων. Τι είναι
αυτές οι Ειδικές Δυνάµεις; Και εκεί ιδιωτικές είναι κι έρχονται
εδώ στη χώρα µας να κάνουν σεµινάρια; Για σηµειώστε το λίγο
καλύτερα. Επί του παρόντος λέτε ότι δεν υφίσταται. Το παρόν
αλλάζει και αλλάζει, δυστυχώς, πολύ επικίνδυνα.
Κύριε Υπουργέ, το νατοϊκό δόγµα περί ασύµµετρων κινδύνων,
το οποίο βεβαίως επικυρώθηκε στη Σύνοδο της Λισαβόνας το
2010, περιλαµβάνει µη στρατιωτικές, µη πολεµικές απειλές. Τι
είναι αυτές οι µη στρατιωτικές και οι µη πολιτικές απειλές; Αυτές
βεβαίως µπορούν να αξιοποιηθούν στο εσωτερικό των χωρών ως
πρόσχηµα, όπως κάθε είδους τροµοκρατία, η εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα, η ενεργειακή ασφάλεια, ο κυβερνοπόλεµος, η µετανάστευση, η κλιµατική αλλαγή και πολλά άλλα.
Σε αυτό το πλαίσιο και µε αυτές τις διατυπώσεις περιλαµβάνονται τα πάντα. Παρεµφερής µε όλα αυτά είναι και η λεγόµενη
έξυπνη άµυνα που θα αποτελέσει, όπως είχε συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, το βασικό ζητούµενο στη Σύνοδο
του ΝΑΤΟ στο Σικάγο σε λίγο καιρό. Στρατιωτικές και παρακρατικές οργανώσεις από διάφορες χώρες, αυτό λένε τα κείµενα
αυτά, θα µπορούν να παρεµβαίνουν σε οποιαδήποτε χώρα για
να µπορούν να επιβάλουν την επιθυµία των Αµερικάνων, των Ευρωενωσιακών, του ΝΑΤΟ. Βεβαίως πίσω από τις περίτεχνες διατυπώσεις κρύβεται η επίθεση στο εργατικό και λαϊκό κίνηµα.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και αναπτύσσονται
κατασταλτικοί µηχανισµοί, σχέδια για την καταστολή των εργατικών λαϊκών αγώνων και είναι πολύ επικίνδυνα αυτά. Διαµορφώνεται και προετοιµάζεται ένα κατασταλτικό σχέδιο και εδώ
µπαίνουν µέσα στρατιωτικές, παραστρατιωτικές, ακόµα και παρακρατικές οργανώσεις, µε την προβιά, αυτή τη λεοντή που
έχουν, των µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Οι µη κυβερνητικές οργανώσεις υπηρετούν συγκεκριµένα συµφέροντα ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Πρόκειται για την ανάπτυξη
ιδιωτικών στρατών και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Έχουµε την
πρόσφατη ιστορία από το Ιράκ που οι ιδιωτικοί στρατοί είχαν στο
ενεργητικό τους δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Είναι ιδιωτικοί
στρατοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα πέρατα του κόσµου.
Με την ευκαιρία θέλουµε ξανά να θέσουµε ένα πολύ σηµαντικό
ζήτηµα. Τι θα γίνει µε τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις, οι
οποίες βρίσκονται στα πέρατα του κόσµου; Το ξαναλέµε: Δεν
υπηρετούν τη καλώς εννοούµενη άµυνα της χώρας. Υπηρετούν
τα συµφέροντα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωµένων Πολιτειών. Υπηρετούν τα συµφέροντα των µονοπωλίων
για την διασφάλιση των κερδών τους, είτε στα πετρέλαια είτε στο
φυσικό αέριο είτε σε άλλους γεωστρατηγικούς και πολιτικούς
στόχους.
Εµείς ζητούµε να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά στρατεύµατα, όσες δυνάµεις υπάρχουν και όπου υπάρχουν. Δεν έχουν
καµµιά δουλειά εκεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, επί της δευτερολογίας σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, θέλω να το επαναλάβω και πάλι,
παρ’ ότι πιστεύω ότι ήταν αρκετά σαφής η τοποθέτησή µου στην
πρωτολογία. Δεν υπάρχει κανένας προγραµµατισµός συµµετοχής των Ενόπλων Δυνάµεων στο «Σχολείο Προκεχωρηµένης Άµυνας – Φρούρησης» για την πενταετία 2012 – 2016. Δεν υπάρχει
τέτοιο θέµα, δεν υπάρχει τέτοιος προγραµµατισµός.
Όσον αφορά το δεύτερο ζήτηµα που θέσατε σε σχέση µε την
ιδιωτική εταιρεία, τι εµπλοκή έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις, ο Ελληνικός Στρατός σε µια ιδιωτική εταιρεία που κάνει σεµινάρια για
τους άνδρες τους οποίους χρησιµοποιεί και για το ποιους θα έχει
εκπαιδευτές ή καθηγητές; Αυτό είναι δικό της θέµα. Η λειτουργία
αυτής της επιχείρησης, γιατί πρόκειται περί µίας επιχείρησης
οποιασδήποτε -είναι πολλές τέτοιες στον ελλαδικό χώρο- διέπεται από τους νόµους της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει και η εποπτεία από Υπουργεία, αλλά βέβαια όχι από το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας.
Εν πάση περιπτώσει, θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές,
κύριε συνάδελφε, ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας παραµένει σταθερά προσανατολι-
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σµένη στη διαφύλαξη του θεσµικού της ρόλου, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και καθορίζεται από τους νόµους της
ελληνικής πολιτείας, µε κύριους στόχους το υψηλό επίπεδο της
ετοιµότητας και του αξιόµαχου των Ενόπλων Δυνάµεων. Σας διαβεβαιώ ότι το κατορθώνουµε µε τον καλύτερο τρόπο, παρά τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία, την οποία διέρχεται σήµερα η
χώρα µας, και βέβαια µε τη µεγάλη συµµετοχή των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων, των αξιωµατικών, υπαξιωµατικών, στρατιωτών και του πολιτικού προσωπικού, που εργάζονται πραγµατικά
υπερβάλλοντας και ενισχύοντας το ρόλο των Ενόπλων Δυνάµεων.
Με το δεδοµένο, λοιπόν, αυτό είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτηµα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για
το ρόλο των Ενόπλων Δυνάµεων στην εν λόγω υπόθεση που θέσατε, καθώς οι δραστηριότητες –επαναλαµβάνω- ιδιωτικών εταιρειών και οι διεξαγωγές σεµιναρίων εντάσσονται στο πλαίσιο του
δικαιώµατος της ελεύθερης πληροφόρησης και της άσκησης του
δικαιώµατος του συνέρχεσθαι και τυχόν αξιόποινες πράξεις -αν
υπάρχουν, δεν γνωρίζω- εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα άλλου Υπουργείου και όχι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Οι βρετανικές Ειδικές Δυνάµεις τι
είναι; Θα έρθουν ξένοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα να κάνουν τι;
Να διδάξουν; Πώς θα έρθουν; Ποιος θα τους δώσει άδεια; Το
ΓΕΕΘΑ τι λέει επ’ αυτού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Καµµία σχέση. Ούτε το γνωρίζει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Πάντως, στρατιωτικοί ξένοι θα έρθουν στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Δεν το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη µε αριθµό 613/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Βασιλικής Τσόνογλου – Βυλλιώτη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων βαµβακοπαραγωγών του
Νοµού Βοιωτίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η δεύτερη µε αριθµό 611/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κόλλια προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση του Δηµοτικού
Σχολείου Καισαρίου - Κληµεντίου στο Νοµό Κορινθίας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 618/6-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί κλαπέντων ελληνικών αρχαιοτήτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τελευταία προς συζήτηση είναι η έκτη 612/6-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την ανάθεση του έργου παραγωγής των εβδοµήντα
πέντε χιλιάδων κρανών στην «Ηλεκτροµηχανική» Κύµης.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκόπουλου θα απαντήσει ο
Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος για να διατυπώσει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι η τέταρτη φορά µέσα σε µία διετία που
επανέρχοµαι µε ερώτησή µου για την «Ηλεκτροµηχανική» της
Κύµης και η δεύτερη φορά σ’ αυτήν την Αίθουσα, ως επίκαιρη
ερώτηση.
Νοµίζω ότι σας είναι γνωστό πως υπάρχει µια θυγατρική των
Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων στην Κύµη, η «Ηλεκτροµηχανική». Η τελευταία φορά που η εταιρεία αυτή είχε αναλάβει ένα
έργο νοµίζω ότι χρονολογείται πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια.
Εδώ και δύο χρόνια οι εργαζόµενοι στην εταιρεία κάθονται και
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πληρώνονται. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρόκληση για τη
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας από τη µία πλευρά και από
την άλλη πλευρά είναι απελπισία και αβεβαιότητα για τους ίδιους
τους εργαζόµενους, διότι κι εκείνοι δεν αισθάνονται καλά να κάθονται και να πληρώνονται. Επιπλέον, µια ολόκληρη εταιρεία,
ικανή, που µέχρι τώρα παρήγε σηµαντικά κοµµάτια εξειδικευµένου πολεµικού υλικού ή υλικού το οποίο χρησιµοποιείται από
Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, κι όχι µόνο της Ελλάδος, µένει στον
αέρα.
Θέλω να υπενθυµίσω στο Σώµα ότι ο κ. Μπεγλίτης µού είχε
απαντήσει πριν από έναν χρόνο ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο για
την «Ηλεκτροµηχανική» της Κύµης. Είχε διαµηνύσει µε τον τρόπο
του, εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, –και υπάρχουν Πρακτικά- ότι αν
η εταιρεία κλείσει ή αν πουληθεί, θα υπάρξει πιθανώς µετάταξη
των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Και είχαµε πει
να είναι στην περιοχή, κοντά, και να µην είναι µέσα στον νοµό,
γιατί ο Νοµός της Εύβοιας είναι πολύ µεγάλος.
Τελευταία είχε ανακύψει µία ιστορία παραγγελίας εβδοµήντα
πέντε χιλιάδων κρανών από το ελληνικό κράτος προς την «Ηλεκτροµηχανική» της Κύµης. Υπάρχουν δηλώσεις Βουλευτών του
κόµµατός σας -κι όχι µόνο του κόµµατός σας- στην Εύβοια, ότι
υπάρχει δέσµευση του Υπουργείου πως αυτή η παραγγελία θα
κατευθυνθεί προς την «Ηλεκτροµηχανική» της Κύµης.
Έκανα την ερώτηση για να ξέρω τις πραγµατικές προθέσεις
της Κυβέρνησης, για να ξέρουµε αν αυτή η εταιρεία θα µείνει
ανοιχτή. Είναι πολύ σηµαντική για την τοπική οικονοµία. Είναι
πολύ σηµαντική επίσης για την αµυντική βιοµηχανία της χώρας.
Θέλουµε να ξέρουµε αν θα προχωρήσει η παραγγελία. Θέλουµε
να ξέρουµε επίσης, εάν δεν προχωρήσει η παραγγελία, τι θα γίνει
µε την εταιρεία. Θέλουµε να ξέρουµε αν η εταιρεία θα αυτονοµηθεί και θα µπορέσει να διεκδικήσει δουλειές από το εξωτερικό,
διότι σήµερα δεν είναι αυτονοµηµένη. Είναι θυγατρική, αλλά
εξαρτάται από το Διοικητικό Συµβούλιο των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. Θέλουµε µετά από δύο-δυόµισι χρόνια να πάρουµε επιτέλους µία υπεύθυνη απάντηση, για λογαριασµό της
τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων -έχετε πάρει και σχετική
επιστολή του Μητροπολίτη Καρυστίας, µεταξύ των άλλων, του
δηµάρχου κι όχι µόνον- όσον αφορά το τι ακριβώς θα συµβεί
εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, συµµερίζοµαι την αγωνία σας για τη λειτουργία του εργοστασίου της Κύµης, γιατί κι εγώ έχω την ίδια
αγωνία γενικότερα για τον όµιλο των ΕΑΣ επειδή στην περιοχή
µου είναι το άλλο εργοστάσιο του οµίλου, το µεγάλο εργοστάσιο
της ΕΒΟ.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω όµως εξαρχής ότι η βούληση κι η
απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να στηρίξει µε κάθε τρόπο την ελληνική αµυντική βιοµηχανία. ‘Ο,τι είναι
δυνατόν να κατασκευάζεται στην Ελλάδα και αφορά τον Ελληνικό Στρατό, τις Ένοπλες Δυνάµεις, θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε κατά αποκλειστική παραγωγή είτε µε συµπαραγωγή.
Αυτή είναι η απόφασή µας κι αυτήν προωθούµε µε κάθε τρόπο,
γιατί ξέρουµε ότι υπάρχει και τεχνογνωσία και υποδοµή και δυνατότητες στην ελληνική αµυντική βιοµηχανία.
Όµως θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι, για να είµαστε ειλικρινείς.
Οι παραγγελίες που µπορούν να δοθούν στα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα, στην Ελληνική Αµυντική Βιοµηχανία από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις δεν φθάνουν για να είναι βιώσιµη αυτή η
επιχείρηση. Δεν την καλύπτουν. Χρειάζεται η επιχείρηση αυτή,
αλλά και άλλες, να αναπτύξουν την εξωστρέφεια, γιατί µόνο τότε
µπορούν να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιµες αυτές οι επιχειρήσεις και κυρίως τα ΕΑΣ, για τα οποία µιλούµε τώρα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση, µείωση του κόστους,
εξωστρέφεια και άλλος τρόπος λειτουργίας και άλλη λογική.
Διότι εµείς είµαστε πεπεισµένοι και θέλουµε η ελληνική αµυντική
βιοµηχανία να είναι ισχυρή, να καλύπτει τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάµεων, αλλά να µην είναι µία επιχείρηση η οποία συνε-
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χώς θα δανείζεται. Γιατί στο παρελθόν αυτό συνέβαινε.
Δυστυχώς, κύριε συνάδελφε, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει
αυτή η δυνατότητα. Και γι’ αυτό πρέπει να λειτουργήσουν µε
άλλο τρόπο αυτές οι επιχειρήσεις και κυρίως τα ΕΑΣ.
Όσον αφορά τη συγκεκριµένη παραγγελία, η βούληση του
Υπουργείου έχει εκδηλωθεί µε πολλούς τρόπους. Από το 2009 η
αρµόδια υπηρεσία είχε ζητήσει από την εταιρεία, τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα, να καταθέσει πλήρη τεχνοοικονοµική µελέτη για την προσφορά και προµήθεια εβδοµήντα δύο χιλιάδων
εκατόν πενήντα τεσσάρων τεµαχίων αντιβαλλιστικών κρανών για
την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΣ, του ΓΕΑ και του ΓΕΝ.
Νωρίτερα η εταιρεία, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, για λογαριασµό βεβαίως του εργοστασίου στη Κύµη -στην Κύµη θα γίνουν τα κράνη- και επειδή δεν µπορεί να κατασκευάσει 100% το
προϊόν και µε συµπαραγωγές -την ίδια κατεύθυνση έχουµε εµείςείχε ζητήσει και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για να βρει αυτόν µε
τον οποίο θα συνεργαστεί, για να έχει ολόκληρη τη δυνατότητα
να κατασκευάσει τα κράνη.
Εκεί όµως φαίνεται ότι µπλέκεται το θέµα. Στην αρχή βρήκε
κάποιον εταίρο για να συνεργαστεί. Αυτός ο εταίρος αποδείχθηκε ότι είχε υποκλέψει ενδεχοµένως –έτσι φαίνεται, γιατί η υπόθεση είναι στα δικαστήρια- την πατέντα από άλλη εταιρεία και
έχει µπλέξει το ζήτηµα εκεί.
Παρ’ όλα αυτά εµείς, το Υπουργείο το 2011 µετά από αρκετό
καιρό -γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχει καθυστερήσει εξαιτίας
αυτών των δυσκολιών που σας ανέφερα και όχι της βούλησης
του Υπουργείου το οποίο θέλει άµεσα να κατασκευάσει τα
κράνη- ζήτησε ξανά, έδωσε ξανά προθεσµία και περιµένουµε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αλλά, δεν θέλω να αναφερθώ µε λεπτοµέρειες. Υπάρχει δικαστική εµπλοκή και προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που διατάσσει να σταµατήσει η διαδικασία και η κατακύρωση του
διαγωνισµού που είχαν κηρύξει τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα προκειµένου να βρουν το σύµµαχο, συνεργάτη τους.
Εκεί βρισκόµαστε σήµερα. Εµείς σε κάθε περίπτωση θέλουµε
να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να µας δώσουν την προσφορά και να δώσουµε την παραγγελία ούτως ώστε να ξεκινήσει
η διαδικασία παρασκευής των κρανών, γιατί και τα χρειαζόµαστε
αλλά και ταυτόχρονα θα δώσουµε και µια σηµαντική δουλειά, η
οποία νοµίζω ότι είναι της τάξεως των 12.440.000 ευρώ, για τη
βιωσιµότητα του εργοστασίου της Κύµης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε ικανοποιείτε όσον αφορά τη γνώση επειδή ακριβώς έχετε αντίστοιχο
εργοστάσιο στο Αίγιο και ξέρω πράγµατι ότι έχετε την ίδια αγωνία. Και εκεί παρόµοια προβλήµατα υπάρχουν.
Οφείλω όµως να σας οµολογήσω ότι ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου παρακολουθώ το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
–και αυτό δεν είναι προσωπικό, διότι εσείς είστε τώρα, άλλος
ήταν προηγουµένως στη θέση σας- και αυτή την ιστορία µιας παραγγελίας από το 2009 για εβδοµήντα δύο χιλιάδες κράνη.
Έχουµε φτάσει 2012 και εξακολουθεί να µου λέει ο αρµόδιος
Υπουργός ότι είχαµε µια δικαστική απόφαση που αναστέλλει τη
διαδικασία και ακόµα περιµένουµε τη νέα παραγγελία. Αν πάω
να τα πω αυτά στους εργαζόµενους ή στους πολίτες της περιοχής, πολύ φοβάµαι ότι θα αντιµετωπίσω πολύ σοβαρές αντιδράσεις.
Ακριβώς σ’ αυτήν την αναποτελεσµατικότητα έρχεται και κουµπώνει όλη η οριζόντια αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήµατος. Θα περίµενα να έχει αναλάβει
ευθύνη το διοικητικό συµβούλιο των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων ούτως ώστε να τελειώσει αυτή η συνεργασία και το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνάς να υποδείξει τρείς, τέσσερις εταιρείες που κατασκευάζουν εκείνο το κοµµάτι του κράνους το
οποίο δεν µπορεί να κάνει η «Ηλεκτροµηχανική» της Κύµης, για
να προχωρήσει η διαδικασία.
Επίσης, περίµενα από εσάς να µου πείτε ότι έχετε κάνει κάτι
ως Υπουργείο –δεν είναι προσωπικό- για να βοηθήσετε, εφόσον
πράγµατι θέλετε και το δέχοµαι απολύτως, όλη αυτή την ιστορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εύχοµαι στη δευτερολογία να έχετε να µου πείτε κάτι συγκεκριµένο. Πολύ φοβάµαι ότι αυτή η κυλιόµενη διαδικασία οδηγεί σε
οριστική απαξίωση.
Σας λέω και πάλι ότι είναι πρόκληση για το ελληνικό κράτος
και τη δηµοσιονοµική προσπάθεια που όλοι κάνουµε είτε είµαστε
πολίτες είτε πολιτικοί, να υπάρχουν καµµιά εκατοστή ακόµα εργαζόµενοι οι οποίοι πληρώνονται και κάθονται στην κυριολεξία
σε ένα εργοστάσιο, το οποίο είναι ικανότατο να παράγει πράγµατα.
Τέλος, θα ήθελα να µου διευκρινίσετε αν αυτή η διαδικασία θα
γίνει µέσω διαγωνισµού, διότι το να λέει το Υπουργείο και να δεσµεύεται για τις καλές προθέσεις του ότι θα δώσει αυτή τη δουλειά, ενώ είναι γνωστό ότι είναι διαγωνισµός -δεν µπορεί να την
δώσει κατ’ ανάθεσιν- αυτό είναι σε απόλυτη αντιπαράθεση και
εναντίωση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και για τους διαγωνισµούς, αλλά και για τα συστήµατα άµυνας.
Θέλω να µας εξηγήσετε, επειδή ακούω θετικά αυτήν την κουβέντα σας ότι θέλετε να πάει καλά, πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή,
πώς το Υπουργείο δεσµεύεται ότι η δουλειά θα πάει εκεί; Και επιζητώ και πάλι την αρωγή του Υπουργείου προς την αντίστοιχη
υπηρεσία των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων και της «Ηλεκτροµηχανικής» στο να βρεθεί ο εταίρος.
Τέλος, επειδή µιλήσατε για συµπαραγωγή, θα ήθελα να σας
πω –αν µου το επιτρέπετε- ότι το κοµβικό σηµείο για να µπορέσει
η «Ηλεκτροµηχανική» της Κύµης είναι να έχει αυτόνοµο δικό της
γραφείο συµµετοχής σε διαγωνισµούς. Μέχρι τώρα δεν είχε
αυτό το δικαίωµα. Το έχουµε πει πάρα πολλές φορές. Έχει τους
κατάλληλους ανθρώπους µε τους οποίους µπορεί να συµµετέχει,
αλλά δεν µπορεί να συµµετέχει σε διεθνείς διαγωνισµούς παραγγελίας προϊόντων που µπορεί να παράγει –ρουχισµός, κράνη,
αλεξίσφαιρα και θεωρείται µια από τις καλύτερες στη Μεσόγειογιατί ακριβώς πρέπει να περνούν πάντα από το κεντρικό διοικητικό συµβούλιο των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων.
Το λέω αυτό για το µελλοντικό χρόνο. Δείτε το, σας παρακαλώ
πάρα πολύ και αυτό. Έχουµε να κερδίσουµε όλοι µας από αυτήν
τη δουλειά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κύριε συνάδελφε, δεν έχει καµµία δικαστική εµπλοκή
το Υπουργείο σε σχέση µε την ανάδειξη του συνεταίρου, τον
οποίο προσπαθεί να βρει η εταιρεία Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Αυτό είναι δική της δουλειά. Εάν δεν ήθελε το Υπουργείο
να ενισχύσει και να στηρίξει τα ΕΑΣ, την ελληνική αµυντική βιοµηχανία, θα είχε κάνει ένα διαγωνισµό και θα είχε τελειώσει το
ζήτηµα και, ενδεχοµένως, θα είχε έρθει και κάποιος προµηθευτής και από το εξωτερικό για να προµηθεύσει, ενδεχοµένως, µε
καλύτερες τιµές και άµεσα τα κράνη και να µην περιµένουµε εδώ
και τρία-τέσσερα χρόνια να εξελιχθούν αυτές οι διαδικασίες.
Ξέρετε ότι στις διοικήσεις των εργοστασίων αυτών συµµετέχουν και εργαζόµενοι και πολλές φορές και τα συνδικάτα µε τις
αντιδράσεις τους -το λέω µε λύπη- έχουν συµβάλλει ώστε να
υπάρξουν καθυστερήσεις.
Το γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε. Το λέω µε λύπη πραγµατικά.
Είπα προηγουµένως –και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το συγκρατήσουµε- ότι αν θέλουµε αυτές οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν, να λειτουργήσουν στο µέλλον, να παράσχουν αυτό το
σηµαντικό εθνικό έργο για την παραγωγή προϊόντων για τον Ελληνικό Στρατό και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις και να στηρίξουν και την τοπική οικονοµία και να στηρίξουν και την
απασχόληση, θα πρέπει να λειτουργήσουν µε άλλα χαρακτηριστικά και όχι όπως στο παρελθόν. Δανεικά πλέον δεν υπάρχουν.
Χρωστάει 1.300.000.000 η επιχείρηση αυτή, τα ΕΑΣ, τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν έχει δουλειά, θα τα
εξοφλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Γιατί δεν τα ξόφλησε τόσα χρόνια; Συνεχώς δανειζόταν. Δανεικά πλέον δεν υπάρχουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού δεν είχε δουλειά.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Οι δουλειές που θα πάρει από τον Ελληνικό Στρατό,
ακόµη και όλες –και η βούληση είναι όλες όσες µπορούν να έλθουν στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα θα ανατεθούν εκεί- δεν
φτάνουν αν δεν ανασυγκροτηθεί η επιχείρηση, να λειτουργήσει
υγιώς και κυρίως να δει και την εξωστρέφεια.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι η βούληση του Υπουργείου είναι, έστω και µε την καθυστέρηση, που επαναλαµβάνω
ότι είναι εις βάρος της επιχειρησιακής ετοιµότητας των Ενόπλων
Δυνάµεων, να περιµένουµε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία
από τα ΕΑΣ, προκειµένου να ξεκινήσει η παραγωγή των κρανών.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά το νοµικό καθεστώς που θέσατε. Πράγµατι, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτηµα. Θέλω,
όµως, να σας διαβεβαιώσω ότι τηρούµε απαρέγκλιτα και τον καινούργιο νόµο, το ν. 2978 2011, αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουµε και πικρή εµπειρία στο παρελθόν,
καθώς υπήρξαν διαγωνισµοί, οι οποίοι ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Προσπάθησαν και άλλοι στο παρελθόν να βοηθήσουν ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά αυτό ήταν κάτι έξω από τις
διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κανονισµούς, τους οποίους έχει εκδώσει και γι’ αυτό υπήρξαν προβλήµατα.
Εδώ, λοιπόν, εφαρµόζουµε το νόµο απολύτως και πιστεύουµε
ότι δεν θα υπάρξει καµµία τέτοια εµπλοκή, εµπλοκή σας είπα που
υφίσταται και πρέπει να λυθεί µε τον καλύτερο τρόπο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε µισό λεπτό, όµως, κύριε Πρόεδρε, να πω και
κάτι ακόµα για το ενδιαφέρον µας.
Πρόσφατα κάναµε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 21 εκατοµµύρια µε τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονοµικών. Αν δεν γινόταν αυτό, θα περνούσε µία πολύ κρίσιµη περίοδο η εταιρεία
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα και οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενοι της Κύµης και του Αιγίου και των άλλων εργοστασίων.
Αυτό, όµως, δεν λύνει το πρόβληµα.
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Πρέπει να προχωρήσουµε σε σηµαντικές παραγγελίες. Πράγµατι, σχεδιάζει σηµαντικές παραγγελίες ο ελληνικός στρατός.
Ήδη έχουµε ξεκινήσει, έχουν δοθεί οι σχετικές εντολές από τον
Υπουργό και προχωρούµε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, ετοιµάζουµε κάποιες παραγγελίες που από το παρελθόν
είχαν µείνει στο περιθώριο, όπως για παράδειγµα η παραγγελία
είκοσι χιλιάδων στολών, που αφορά ενδεχοµένως το εργοστάσιο
της Κύµης. Ενεργοποιήθηκε αυτή η παραγγελία. Συγκεκριµένα,
έχουµε από το Υπουργείο Οικονοµικών έγκριση για το αίτηµα
ανάληψης υποχρέωσης εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ΓΕΣ. Νοµίζω ότι µπορούµε να ενεργοποιήσουµε
και αυτήν την παραγγελία.
Πάντως, µε κάθε τρόπο, κύριε συνάδελφε, ενισχύουµε -και ο
στόχος µας είναι να ενισχύσουµε- την ελληνική αµυντική βιοµηχανία, γιατί τη χρειάζεται η χώρα µας, τη χρειάζονται οι Ένοπλες
Δυνάµεις και η τοπική κοινωνία η οποία απολαµβάνει τα οφέλη
και βεβαίως, τη χρειαζόµαστε για τη στήριξη της απασχόλησης,
που είναι µείζον κοινωνικό ζήτηµα σήµερα στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο παριστάµενος Βουλευτής Πιερίας κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου θα είναι ιδιαίτερα χαρούµενος
για αυτό που θα ανακοινώσω.
Όλοι µε µεγάλη µας χαρά υποδεχόµαστε και καλωσορίζουµε
τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικούς
από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πείτε ότι παρίσταται ο διαπρεπής συνάδελφος κ. Παπαγεωργίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ανακοίνωσα, κύριε
Νεράντζη. Είπα µάλιστα ότι θα είναι ιδιαίτερα χαρούµενος για
αυτό που θα ανακοινώσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 26/24-2-2012 επερώτηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Γρηγορίου Αποστολάκου,
Προκόπη Παυλόπουλου, Ευάγγελου Μεϊµαράκη, Αναστασίου Νεράντζη, Μιχαήλ Χαλκίδη και Αθανασίου Μπούρα προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Δήµου Αθηναίων.
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, ενηµερώνει ότι
ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Νοµού
Λακωνίας κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
Επίσης, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης ενηµερώνει µε παρόµοια επιστολή του
ότι ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Αθανάσιος
Πλεύρης.
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Αλέξης Τσίπρας ενηµερώνει µε παρόµοια επιστολή του ότι ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Βασίλειο
Μουλόπουλο.
Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Προκόπης
Παυλόπουλος, Βουλευτής Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο για δέκα λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, για να µην χρησιµοποιήσουµε τις δευτερολογίες. Άλλωστε, δεν υπάρχει µείζον ζήτηµα, νοµίζω.
Συγχωρέστε µας, θα διευρύνουµε λίγο τη χρονική διάρκεια.
Κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος, µολονότι το ζήτηµα της επερώτησης αφορά την προβληµατική λειτουργία του Δήµου Αθηναίων και επειδή ο λόγος της Βουλής
είναι πάντα επίκαιρος, να ξεκινήσω από ένα άλλο ζήτηµα, σχετικά
µε τη συζήτηση που διηµείφθη πριν από λίγο. Μιλώ για την παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών κ. Βενιζέλου και τον τρόπο µε τον οποίο µας ανήγγειλε
το τι συνέβη σχετικά µε την έκβαση του PSI.
Το κάνω αυτό γιατί τούτη την πραγµατικά κρίσιµη στιγµή για
τον τόπο, για το λαό µας, επέλεξε ο κ. Βενιζέλος να µιλήσει στη
Βουλή των Ελλήνων –και εκτός Κανονισµού µάλιστα- όχι τόσο
ως Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονοµικών µίας Κυβέρνησης
η οποία στηρίζεται από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά ως υποψήφιος
Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Και επέλεξε, επίσης, να οµιλήσει µε το
γνωστό ύφος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν διδάσκεται ποτέ από τα
λάθη του. Μιλάµε για εκείνο το αλαζονικό ύφος, το οποίο θέλει
όλα να οφείλονται στο ΠΑΣΟΚ, όλα να ξεκινάνε από το ΠΑΣΟΚ
και όλα να τελειώνουν µε το ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν εννοεί να ζητήσει
µία «συγγνώµη» από τον ελληνικό λαό για το κατάντηµα, στο
οποίο έχει φθάσει αυτήν τη στιγµή η χώρα.
Ας βάλουµε, λοιπόν, τα πράγµατα στις σωστές τους διαστάσεις, σχετικά µε το PSI. Πράγµατι, είναι πολύ σηµαντική η εξέλιξη
του PSI, ιδιαίτερα ικανοποιητική. Μόνο που πρέπει να τονίσουµε
ότι δεν δικαιούται ο κ. Βενιζέλος να έρχεται εδώ και να µας λέει,
περίπου, ότι όλα τέλειωσαν σχετικά µε το δηµόσιο χρέος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Με την
ψήφο που δόθηκε πριν από µερικές εβδοµάδες στη Βουλή σχετικά µε το δεύτερο µνηµόνιο και που έβαλε πλάτη η Νέα Δηµοκρατία, αποφύγαµε την καταστροφή της άτακτης χρεοκοπίας.
Με την έκβαση του PSI, έχουµε την ελπίδα ότι το χρέος µπορεί
να γίνει διαχειρίσιµο. Όµως, έχουµε ελπίδα, καµµία βεβαιότητα!
Και έχουµε ελπίδα ότι αυτό µπορεί να συµβεί µε µία άλλη κυβέρνηση, µε µία άλλη πολιτική!
Όµως, θα πρέπει ο κ. Βενιζέλος να πει στον ελληνικό λαό την
αλήθεια και ως προς το εξής: Άραγε, κύριοι συνάδελφοι, εδώ
που φθάσαµε, δεν είναι γνωστό ότι το «κούρεµα» πριν από καιρό
το αποκηρύσσαµε όλοι –και πρωτίστως η Κυβέρνηση Παπανδρέου- µετά βδελυγµίας; Θυµάται ο κ. Βενιζέλος ότι τον Ιούνιο

του 2011, ο προκάτοχός του κ. Παπακωνσταντίνου έλεγε ότι είναι
αδιανόητο να πάµε σε «κούρεµα», δηλαδή σε αναδιάρθρωση
χρέους, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφή;
Αφού, λοιπόν, µας οδήγησε εδώ η Κυβέρνηση Παπανδρέου,
αφού φθάσαµε στο µη παρέκει, στο χείλος της άτακτης χρεοκοπίας, φθάνουµε και στο PSI που κάποτε ήταν απευκταίο και,
απλώς, µέσω αυτού απλώς ελπίζουµε –το τονίζω- να καταστεί το
χρέος βιώσιµο, διαχειρίσιµο.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Οποιαδήποτε άλλη ωραιοποίηση
βαίνει προς την ίδια κατεύθυνση του κ. Βενιζέλου, ο οποίος από
αυτό το Βήµα µας έχει σώσει τρεις και τέσσερις φορές, είχε
έρθει τον Ιούλιο του περασµένου χρόνου και µας έλεγε ότι µπήκε
πάτος στο βαρέλι και, βεβαίως, έρχεται και µας εµφανίζει ως
δήθεν επιτυχία αυτό το οποίο συνέβη, µε τόσες θυσίες για τον
ελληνικό λαό. Υιοθετεί την ίδια τακτική που ο λαός µας εκφράζει
µε το µύθο του Χότζα και του Κατή. Θυµίζω τι συνέβη µ’ αυτό το
µύθο. Αφού ο Χότζας παραπονέθηκε ότι δεν χωρούσε η οικογένειά του στο σπίτι του, ο Κατής φρόντισε να του βάλει κάµποσα
άτοµα ακόµα, ώστε όταν τα έβγαλε από το σπίτι, αισθανόταν και
ευτυχής γιατί ήταν και άνετος!
Μ’ αυτές τις λογικές, κύριοι συνάδελφοι, δεν πάµε πουθενά.
Αν δεν βάλουµε τα πράγµατα στη σωστή τους διάσταση, αυτός
ο τόπος θα υφίσταται πάντοτε την τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Θα αναφερθώ, µάλιστα και στο άλλο θέµα, το οποίο δείχνει το
ολίσθηµα του κ. Βενιζέλου. Κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βενιζέλος
και τούτη τη στιγµή ακόµη βρήκε να επιτεθεί στον κ. Σαµαρά. Ξέχασε, φαίνεται, ότι αν είχαµε αυτό το όποιο επιτυχές αποτέλεσµα, συνέβη γιατί αυτή η παράταξη, η Νέα Δηµοκρατία, που δεν
φταίει σε τίποτα για το ότι φθάσαµε µέχρι εδώ, µε µεγάλο κόστος
για εκείνη –το οποίο είµαι βέβαιος ότι θα το εκτιµήσει ο ελληνικός
λαός στις εκλογές- έβαλε πλάτη, για να ψηφιστεί το µνηµόνιο.
Έβαλε πλάτη µετά τις εξηγήσεις του κ. Σαµαρά ότι το µνηµόνιο
2, σε σχέση µε το µνηµόνιο 1, ακριβώς σ’ αυτό το σηµαντικό διαφέρει: Γιατί υπήρχε η δυνατότητα του PSI. Όµως, έβαλε πλάτη
η Νέα Δηµοκρατία!
Το κόστος γι’ αυτήν το ξέρετε. Όµως, να έρχεται ο κ. Βενιζέλος και να µην αναγνωρίζει αυτή τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας, την υπεύθυνη στάση, όταν µάλιστα από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίοι Υπουργοί του κ. Παπανδρέου, απολύτως υπεύθυνοι και για
το πώς φθάσαµε στο µνηµόνιο 1 και για την πορεία του µνηµονίου στη συνέχεια, έρχονται τώρα και σηκώνουν το µπαϊράκι της
επανάστασης ενός αντιµνηµονιακού αγώνα, πάει πολύ.
Αντί να απευθύνεται σε αυτούς και να λέει τουλάχιστον στον
κ. Σαµαρά και στη Νέα Δηµοκρατία ένα «ευχαριστώ» γιατί συµπλέουµε για έναν κοινό εθνικό σκοπό, βρήκε να τα πάρει όλα
πάνω του, να µιλήσει για ιστορική στιγµή ακόµα και για εκείνον!
Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι δεν έκαναν τίποτα. Η κλασσική
τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Ποιος τα λέει αυτά; Το ΠΑΣΟΚ το οποίο, όταν ο Κώστας ο Καραµανλής από το Μάρτιο του 2009 εκλιπαρούσε για συναίνεση
στα µεγάλα προβλήµατα, ήταν η δύναµη της αντίδρασης, η δύναµη εκείνη η οποία κατέβαινε στους δρόµους και τορπίλιζε κάθε
προσπάθεια περιορισµού του ελλείµµατος και του χρέους. Και
αφού µας έφερε µέχρι εδώ, αφού οδήγησε τον τόπο στην καταστροφή, την ώρα που η Νέα Δηµοκρατία αγόγγυστα βάζει πλάτη,
βρίσκεται ο κ. Βενιζέλος να θριαµβολογεί για το ΠΑΣΟΚ και για
τον εαυτό του. Πραγµατικό κατάντηµα.
Δεν πάει πουθενά έτσι ο τόπος και δεν είναι δυνατόν να µιλάµε
για συναίνεση µε αυτούς τους όρους. Είτε θέλει, λοιπόν, είτε όχι
ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπανδρέου ή το ΠΑΣΟΚ θα το καταλάβουν.
Φτάσαµε στην καταστροφή µε δική τους ευθύνη. Αποφεύχθηκε προς το παρόν η καταστροφή, γιατί έβαλαν πλάτη ορισµένες πολιτικές δυνάµεις και ιδίως η Νέα Δηµοκρατία. Και τώρα
µπορούµε να αλλάξουµε πολιτική και να ελπίζουµε ότι οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα πάνε χαµένες.
Και δεν βρήκε επίσης να πει κάτι άλλο, ένα «ευχαριστώ» στον
ελληνικό λαό, γιατί υφίσταται αυτά που υφίσταται από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, για όλες αυτές τις θυσίες, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Είµαστε
στα πρόθυρα και της πτώχευσης και της κοινωνικής έκρηξης και
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βρήκε σήµερα να µιλάει για ιστορικές στιγµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Παυλόπουλε,
για την επερώτηση θα πείτε κάτι;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε συγχωρέσετε, κύριε
Πρόεδρε, θα πω αυτά που θέλω. Λογοκρισία δεν υπάρχει σε
αυτό το Βήµα. Και εν πάση περιπτώσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, αλλά όταν υποδεικνύετε εδώ για…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα
πω για την επερώτηση, γι’ αυτό ζήτησα ορισµένα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να τηρείτε τον Κανονισµό, σας παρακαλώ. Είστε παλιός και οφείλετε να τηρείτε τον
Κανονισµό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλωστε, ο κ. Βενιζέλος πριν
από λίγο πήρε το λόγο εκτός Κανονισµού και δεν υπήρχε όριο
χρόνου για τον κ. Βενιζέλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν κρίνεται εδώ ο κ.
Βενιζέλος. Εσείς θα έχετε το λόγο…
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να
τα λέγατε στον κ. Βενιζέλο όταν ήταν σ’ αυτό το Βήµα, όχι σε
µένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μιλήστε για την επερώτηση, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, θα πω
αυτά που θέλω. Δεν δέχοµαι λογοκρισία, ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιµες στιγµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν είναι λογοκρισία,
είναι ευθύνη.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, εµείς ξέρουµε
να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες και απέναντι στο Κοινοβούλιο και
απέναντι στον ελληνικό λαό. Άλλοι δεν τις ξέρουν εδώ µέσα.
Επανέρχοµαι. Επιτέλους, δεν είπε ένα «συγγνώµη» στον ελληνικό λαό, ο οποίος υφίσταται όλες αυτές τις συνέπειες και ένα
«συγγνώµη» σε µια ιδιαίτερη τάξη. Άκουσα τους διαξιφισµούς
του µε τον κ. Τσίπρα. Εγώ δεν θα ανακατευτώ στο τι συµβαίνει
µε τις τράπεζες.
Αλλά το ερώτηµα είναι το εξής: Είχε τεθεί, όταν συζητάγαµε
το PSI, ένα µείζον ζήτηµα. Τουλάχιστον για τους ιδιώτες οµολογιούχους, αυτούς που εµπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος, που
δεν τζογάρανε, αυτοί που τη σύνταξή τους, το εφάπαξ τους, το
υστέρηµά τους, την αποταµίευσή τους, την εµπιστεύτηκαν στο
ελληνικό κράτος µε οµόλογα ως φυσικά πρόσωπα. Είχαµε πει
εδώ ότι γι’ αυτούς θα αγωνιστούµε, επιτέλους κάτι να γίνει.
Μας είπε τίποτα γι’ αυτούς; Ούτε ένα «συγγνώµη». Όλα δικά
του. Για την καταστροφή του τόπου, πουθενά. Για το γεγονός ότι
φτάσαµε στο PSI που ήταν µια λύση καταστροφική, αλλά λύση
ανάγκης, καµµία σκέψη. Για το ποιος συνέβαλε για να µην καταστραφεί η Ελλάδα, τίποτα. Ένα «συγγνώµη» στον ελληνικό λαό
και ιδίως στους ιδιώτες οµολογιούχους, τίποτα. Κατά τ’ άλλα
ήταν ιστορική µέρα για τον κ. Βενιζέλο!
Δεν κρίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έτσι η ιστορία.
Όταν οι πολιτικοί κρίνουν µε αυτούς τους όρους την ιστορία, να
ξέρουν ότι η ιστορία θα τους κατατάξει εκεί που τους αρµόζει.
Όσον αφορά την επερώτηση, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα
σήµερα και το ξέρετε γενικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο περίφηµος «Καλλικράτης» –τα είχαµε πει εδώ- διέλυσε την τοπική
αυτοδιοίκηση. Καταρρέει οικονοµικά η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού. Εκεί που πήγε να µπει σε µία τάξη µε
το «Θησέα», µε τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και τους πόρους
της, ήρθε και χτίστηκε πάνω σε πήλινα πόδια, σε κινούµενη άµµο
ο «Καλλικράτης».
Τα αποτελέσµατα τα βλέπετε: Δήµοι οι οποίοι δεν µπορούν να
κάνουν στοιχειωδώς τη δουλειά τους, περιφέρειες που δεν µπορούν να συµβάλουν σε τίποτα στην αποστολή τους. Όχι µε δική
τους ευθύνη, αλλά µε ευθύνη εκείνων οι οποίοι νοµίζουν ότι κάνουν µεταρρυθµίσεις µε το να ψηφίζουν νόµους και µάλιστα, νόµους ανεφάρµοστους. Τα αποτελέσµατα στο Δήµο Αθηναίων,
τον πρώτο δήµο της χώρας, τα βλέπετε. Είναι ένας δήµος ο
οποίος πέρα από τα τεράστια προβλήµατα που έχει, αντιµετωπίζει και τεράστια προβλήµατα κακοδιοίκησης. Το χαρακτηριστικό
παράδειγµα που φέρνουµε είναι ορατό.
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Τι συνέβη εδώ; Αποφασίστηκε ότι τα τρία νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχε ο Δήµος Αθηναίων –ο Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης, ο Πολιτιστικός Οργανισµός και τα Μουσικά
Σύνολα - θα γίνουν ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Παίρνει απόφαση το δηµοτικό συµβούλιο και υπονοεί ότι αυτή
η συνένωση σε ένα ενιαίο νοµικό πρόσωπο, τον Οργανισµό Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας του Δήµου Αθηναίων, γίνεται
µε βάση το ν.3852/2011. Υπήρχε και άλλη διάταξη του ν.
3463/2006 στην οποία θα µπορούσε να στηριχθεί. Όµως στηρίζεται στην πρώτη. Η διαφορά είναι πολύ µεγάλη σχετικά µε την
τύχη του προσωπικού.
Η απόφαση αυτή είχε προφανή προβλήµατα νοµιµότητας.
Όταν πήγε στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής τότε δηµοσιεύεται η απόφαση της έγκρισης και εκεί
µπαίνουν και οι δύο διατάξεις. Και οι διατάξεις του ν.3852/2011
και οι διατάξεις του ν.3463/2006!
Τι ισχύει από τα δύο, κανείς δεν ξέρει. Ποια είναι η τύχη των
εργαζοµένων από εδώ και πέρα, κανείς δεν γνωρίζει. Και πέραν
τούτου, η απόφαση αυτή προβλέπει ότι το διοικητικό συµβούλιο
έχει συγκεκριµένη σύνθεση και µεταξύ άλλων µετέχουν και τέσσερις δηµοτικοί σύµβουλοι µε τους τέσσερις αναπληρωτές τους.
Σήµερα στο διοικητικό συµβούλιο µετέχουν τρεις µόνο δηµοτικοί σύµβουλοι, αντί για τέσσερις και ένας αναπληρωτής. Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και τη
σύνθεση ιδίως του διοικητικού συµβουλίου αυτού του οργανισµού. Και σαν να µη φτάνει αυτό, η επικεφαλής που τέθηκε, η κ.
Ψαράκη, αναθέτει αυθαιρέτως καθήκοντα σε διευθυντές!
Έτσι λειτουργεί αυτή την ώρα ο οργανισµός µε αίτηση ακυρώσεως που έχει υποβληθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας για
όλη την παρανοµία η οποία συντελείται. Δηλαδή όλα αυτά τα
πολύ µεγάλης σηµασίας για την Αθήνα νοµικά πρόσωπα, ενώνονται σε ένα, το οποίο λειτουργεί κυριολεκτικά στον αέρα.
Μετά απ’ όλα αυτά µιλάµε για διαφάνεια, µιλάµε για νοµιµότητα, µιλάµε για πραγµατική αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση
στον κορυφαίο δήµο της Χώρας; Αυτά τα παραδείγµατα δίνει ο
Δήµος Αθηναίων µε Δήµαρχο τον πάλαι ποτέ διαλάµψαντα Συνήγορο του Πολίτη κ. Καµίνη και επίκουρο καθηγητή του Συνταγµατικού Δικαίου, ο οποίος όφειλε να γνωρίζει κάτι περισσότερο
από νοµικά σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργεί αυτού του είδους ο οργανισµός σήµερα.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περιθωριοποίησης
κάθε έννοιας νοµιµότητας, αλλά και κάθε έννοιας αυτοδιοίκησης.
Αυτά είναι τα χάλια και τα καταντήµατα στα οποία µας οδήγησε
η πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αυτά πληρώνουµε τώρα. Μαζί µε το PSI
και όλα όσα έγιναν, µαζεύουµε τα µπάζα –και θα µαζέψουµε
ακόµη περισσότερα δυστυχώς µέχρι να γίνουν οι εκλογές- µιας
καταστροφικής πολιτικής, για την οποία –το τονίζω- δεν υπάρχει
ίχνος αυτογνωσίας και πολύ περισσότερο σταγόνα συγγνώµης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θέλω εκ µέρους του
Προεδρείου να δηλώσω ότι τέτοιες ανακοινώσεις σαν αυτή του
κ. Βενιζέλου σήµερα, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και
Υπουργού Οικονοµικών, είναι υποχρέωση και καθήκον να γίνονται στο Κοινοβούλιο. Και νοµίζω ότι ο κ. Βενιζέλος ζήτησε την
άδεια του Προεδρείου και το Προεδρείο έκρινε ότι είναι υποχρέωσή του να το ανακοινώσει εδώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και εγώ την άδεια ζήτησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ. Το ανέφερα επειδή είπατε ότι δεν έπρεπε. Και νοµίζω ότι δεν έπρεπε
εσείς τουλάχιστον να το λέτε αυτό. Είναι αναβάθµιση για το Κοινοβούλιο να ανακοινώνονται αυτά τα πράγµατα πρώτα εδώ και
µετά οπουδήποτε αλλού.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αναβάθµιση είναι να απαντά
στο διάλογο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Είναι αναβάθµιση της
λειτουργίας του Κοινοβουλίου.
Το λόγο έχει ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Για να µη µένουν αναπάντητα κάποια πράγµατα -οι καιροί είναι πονηροί- ουδείς αντέλεξε στην
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οµιλία Βενιζέλου και στο δικαίωµά του. Ο κ. Παυλόπουλος –αν
τον ερµηνεύω καλά- τουλάχιστον διεξεδίκησε και άσκησε το δικαίωµά του να απαντήσει σ’ αυτόν κατά τον ίδιο τρόπο και κατά
την ίδια αναλογία και νοµίζω ότι είχε δίκιο.
Είναι µακρά από τους επερωτώντες η πρόθεση να ασκήσουµε
αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση µε αυτήν την επερώτηση. Υπήρχαν άλλα, θα έλεγα, πιο προνοµιούχα εδάφη επί των οποίων θα
µπορούσε κανείς να ασκήσει αντιπολίτευση εάν, πράγµατι, το
επιθυµούσε.
Πρόθεσή µας δεν είναι επίσης ούτε να αντιπολιτευθούµε την
παρούσα Δηµοτική Αρχή του Δήµου Αθηναίων. Προς τι άλλωστε;
Ένας απλός περίπατος θα καταδείξει τα χάλια στα οποία βρίσκεται η Αθήνα, από το θέµα της ασφάλειας µέχρι το θέµα των σκουπιδιών, της καθαριότητας. Όλοι αναγνωρίζουν και γνωρίζουν ότι
η παρούσα δηµοτική αρχή βρίσκεται υπό καθεστώς ελευθέρας
πτώσεως και εποµένως τίποτα δεν θα προσέθεται µία επιπλέον
επερώτηση, δηλαδή ένας επιπλέον έλεγχος για τα πεπραγµένα
ή µάλλον για τις παραλείψεις αυτής της δηµοτικής αρχής του
Δήµου Αθηναίων.
Άλλη είναι η αιτία που µας ώθησε να υποβάλουµε και να καταρτίσουµε και να αναπτύξουµε τώρα αυτήν την επερώτηση.
Είναι η πρόθεσή µας να καταστήσουµε εµφαντικότερα τα κρούσµατα που υπάρχουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατεξοχήν δε στο Δήµο Αθηναίων.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πίστεψε ότι ο «Καλλικράτης» είναι
ικανός και πρόσφορος να θεραπεύσει πάσα νόσο και σταµατάω
εδώ. Απεδείχθη ότι όχι µόνο δεν θεράπευσε καµµία νόσο, αλλά
αντιθέτως εξακολουθούν να λειτουργούν -και µάλιστα µε αύξουσα ένταση- οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τουλάχιστον πάρα πολλοί εξ αυτών ως «θερµοκήπια» στα οποία οι
σπατάλες, οι κακοδιοικήσεις, άλλοτε η ευνοιοκρατία και τέλος
καµµιά φορά και οι ατασθαλίες θάλλουν και αυξάνονται. Εµείς,
λοιπόν, αυτά θέλουµε να καταστήσουµε εµφαντικά.
Οι αιτίες για τις οποίες παρουσιάζονται κατά κόρον, εξακολουθητικά θα έλεγα, όλα αυτά τα συµπτώµατα είναι πολλές. Μπορεί
να µνηµονεύσει κανείς και το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο και τη
στενότερη σχέση µεταξύ διοικούντων και διοικουµένων -οφείλουµε βέβαια να πούµε ότι αυτή αµβλύνθηκε λίγο µε τον «Καλλικράτη»- αλλά και τη διαφοροποίηση του γνωστικού αντικειµένου
ή του επιστηµονικού ενδιαφέροντος των δηµάρχων µε το αντικείµενο το οποίο συνέχεται µε τη διοίκηση των δήµων. Αυτή είναι
η αιτία. Παραδείγµατος χάριν, οι δήµαρχοι αλλού είναι οδοντίατροι, είναι γιατροί, είναι εργολάβοι, είναι έµποροι. Αυτούς εξέλεξε και επέλεξε ο λαός και καλά έκανε.
Αυτό το τελευταίο επιχείρηµα, ότι δήλαδη η άσκηση εξουσίας
δεν είναι οικείο θέµα για πολλούς εκ των δηµάρχων δεν ισχύει
βέβαια για το Δήµο της Αθήνας γιατί ο Δήµος της Αθήνας στην
πρώτη θέση, ως επικεφαλής του, έχει άνθρωπο ο οποίος ήταν ο
Συνήγορος του Πολίτη, το «κρηπίδωµα» εναντίον της όποιας
εκνοµίας και παρατυπίας. Αν, λοιπόν, ο µέχρι πρότινος Συνήγορος του Πολίτη και πανεπιστηµιακός δάσκαλος –ακούσατε τον
κύριο Παυλόπουλο να µας λέει ότι ήταν και επίκουρος καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου, κάτι το οποίο εγώ δεν ήξερα- αν, λοιπόν, ένας άνθρωπος, µε τέτοια προσόντα και τέτοια θητεία, δεν
καταφέρνει να τιθασεύσει αυτήν την εξέλιξη, από κει και πέρα
καταλαβαίνετε περί τίνος µιλάµε. Αυτά ως προς τα αίτια.
Πάµε τώρα στη θεµελίωση. Υπάρχει µία πλήρης ασυνέπεια,
ένα «πέλαγος» αντιφάσεων και παλινωδιών στον τρόπο µε τον
οποίο διοικεί η παρούσα δηµοτική αρχή το Δήµο Αθηναίων. Ας
δούµε µερικά στοιχεία. Το Φεβρουάριο του 2011 αποφάσισε ότι
θα υπάρχουν τρεις οργανισµοί, του πολιτισµού, της νεότητας και
των µουσικών συνόλων. Μετά από τέσσερεις µήνες περίπου, τον
Ιούνιο του 2011, αποφάσισε κάτι άλλο. Αποφάσισε να συγχωνεύσει τον πολιτισµό µε τα µουσικά σύνολα. Μετά από λίγους µήνες,
το Δεκέµβριο, ο Δήµος Αθηναίων αποφάσισε να καταργήσει
όλους τους οργανισµούς και να τους ενσωµατώσει στις διευθύνσεις του δήµου.
Σας ερωτώ: Μετά από αυτήν την παλινωδία, πώς θα έχουν εργασιακή ασφάλεια οι υπάλληλοι, πώς θα εµπνευστούν οι υπάλληλοι, πώς θα πειστεί ο πολίτης ότι υπάρχει σοβαρή διαχείριση;
Πώς είναι δυνατόν να αποδώσουν αυτά τα έργα από τη διαχεί-
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ριση του δήµου; Δεν είναι καν δυνατόν. Ποιος µπορεί να συµβιβαστεί άραγε µ’ αυτήν την κακοµοιριά και µ’ αυτήν τη µετριότητα;
Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, έχουµε και υπηρεσιακές διώξεις
ευθύς µετά από τις εκλογές.
Και δεν είναι αποκύηµα των νικητών αυτό, διότι νικητές, που
ήταν στο αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο από την παρούσα δηµοτική αρχή, την πλειοψηφία, εδιώχθησαν. Έρχεται και η κλαδική
οµοσπονδία τους, η οποία παρεµβαίνει υπέρ αυτών και, πράγµατι, καταγγέλλει τα όσα έλαβαν χώρα σε βάρος τους. Αυτά όλα,
λοιπόν, δεν είναι δείγµατα µιας ορθής και χρηστής διοίκησης.
Είναι αποδείξεις παρακµής. Είναι δήγµατα σε βάρος ενός θεσµού που θεωρείται ένα από τα προπύργια της δηµοκρατίας.
Αυτά είναι µερικά από τα σηµεία για τα οποία σας ελέγχουµε
σήµερα, κυρία Υπουργέ. Περιµένουµε να δούµε ποια είναι η
άποψή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Νεράντζη.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Φώφη
Γεννηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή επερώτηση συζητείται σε µια
πάρα πολύ κρίσιµη στιγµή για την Ελλάδα. Είναι µια στιγµή που
η Ελλάδα µπορεί επιτέλους να αλλάξει σελίδα µετά την επιτυχή
έκβαση του PSI. Η χώρα µας ολοκλήρωσε µια συµφωνία µε την
οποία για πρώτη φορά εδώ και χρόνια θα κληθούν να πληρώσουν
όχι µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, όχι µόνο οι Έλληνες και
οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Εκατό και πλέον δισεκατοµµύρια φεύγουν από τις πλάτες του
ελληνικού λαού. Πρόκειται για µια από τις µεγαλύτερες µειώσεις
χρέους.
Και, πραγµατικά, θεωρώ ότι δεν προσφέρουµε καλές υπηρεσίες στον τόπο όταν µιλάµε για αυτήν την επιτυχία µε αυτόν τον
τρόπο µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όταν µιλάµε για ένα γεγονός που όλα τα µεγάλα µέσα ενηµέρωσης στον κόσµο θεωρούν εξαιρετικά σηµαντικό, όταν µιλάµε για ένα γεγονός που
υπάρχει, πράγµατι, η προοπτική να γραφτεί στην ιστορία της
χώρας µε µεγάλα γράµµατα, αν αυτό αποτελέσει την αρχή για
την αναγέννηση την ανάκαµψη. Είναι µια προσπάθεια που χρειάζεται την συµβολή όλων, που χρειάζεται συλλογικότητα. Είναι
µια κοινή προσπάθεια.
Επιτέλους κάνω έκκληση µέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο,
ας σταµατήσουµε, έστω αυτήν την έσχατη ώρα για τον τόπο, τις
στείρες αντιπαραθέσεις. Ο ελληνικός λαός θέλει να δει το πολιτικό σύστηµα, να συνεχίσει µε τις δυνάµεις ενωµένες, να πατήσουµε πάνω σ’ αυτό το αποτέλεσµα που είναι τόσο σηµαντικό
για να µπορέσουµε να βάλλουµε τα θεµέλια για την Ελλάδα του
µέλλοντός µας.
Ξέρω πως θα είναι δύσκολος ο δρόµος για να βγούµε από το
τούνελ, να ξαναβρούµε την εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας και
να τραβήξουµε µπροστά. Θα χρειαστεί πολύ µεγάλη προσπάθεια
και θυσίες του ελληνικού λαού. Όµως το γνωρίζουµε ότι αυτήν
τη στιγµή µπορούµε επιτέλους να έχουµε ένα κάποιο χαµόγελο,
ότι έχουµε δικαίωµα στην αισιοδοξία.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι πιστεύω βαθιά ότι για να αλλάξει
η εικόνα της χώρας θα πρέπει να δουλέψουµε όλοι για να αλλάξει η εικόνα της πρωτεύουσας. Χρειάζεται να αναστήσουµε την
Αθήνα. Και πρέπει να δώσουµε όλοι µαζί αυτόν τον αγώνα για να
κερδίσει και πάλι η πόλη µας, η Αθήνα, τη θέση που της αξίζει
σε διεθνές επίπεδο.
Γι’ αυτόν το λόγο αισθάνοµαι ότι βρίσκοµαι σήµερα σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Πραγµατικά λυπάµαι που καλούµαι να απαντήσω σε µια βαρύτατη επίθεση εναντίον του Δήµου της Αθήνας,
την ώρα που νοµίζω πως είναι κοινή πεποίθηση ότι αυτός ο
δήµος έχει ανάγκη από τη µεγαλύτερη, την ουσιαστικότερη, την
ειλικρινέστερη στήριξη στο έργο του για να µπορέσει µε τη σειρά
του να στηρίξει αυτήν τη χειµαζόµενη πόλη.
Τα αλλεπάλληλα δεινά της Αθήνας, συσσωρεύονται στην
πραγµατικότητά της σε ένα δυσεπίλυτο κουβάρι που παρά τις
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επίµονες προσπάθειες όλων των παραγόντων που εµπλέκονται
στο θέµα, αυξάνονται και γίνονται ολοένα και δραµατικότερα, πιστεύω. Πιστεύω πως θα έπρεπε να αποτελεί απόλυτη επιταγή
προς όλους µας για σοβαρότητα καλοπιστία, εγκατάλειψη των
παλαιοκοµµατικών πρακτικών, που χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειες προσεταιρισµού εκλογικών φίλων έναντι της γόνιµης
και δηµιουργικής προαγωγής, τελικά, του κοινού συµφέροντος.
Δυστυχώς, η σηµερινή επερώτηση κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν την επιταγή.
Ταυτόχρονα, η ολέθρια πραγµατικότητα που κλήθηκε να ανατρέψει ο «Καλλικράτης» και είχε διαµορφωθεί από τους πολιτικούς χειρισµούς των ζητηµάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης επί
σειρά ετών, αλλά µε αποκορύφωµα την περίοδο 2004 - 2009, µετατρέποντας τους δήµους και τις επιχειρήσεις τους σ’ ένα φυτώριο stagiers και «ηµετέρων» και σε βαρίδι τελικά για την
κοινωνία πιστεύω ειλικρινά πως µας αναγκάζει να µιλήσουµε και
πάλι για τα ζητήµατα της αποτίµησης του «Καλλικράτη» µε σοβαρότητα, καλοπιστία και µένοντας σταθερά από τις αντιλήψεις
που περιέγραψα πριν.
Δυστυχώς, όµως, η σηµερινή επερώτηση κινείται και προς το
θέµα αυτό στην αντίθετη κατεύθυνση. Ζητούν οι επερωτώντες
Βουλευτές να κάνουν τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής την αποτίµηση του «Καλλικράτη». Λυπάµαι πολύ αλλά χρησιµοποιείτε
αυτήν την αποτίµηση ως πρόσχηµα. Δηµόσια έχω τονίσει και εγώ
η ίδια ότι µέσα από την πράξη πρέπει να δούµε τι διορθώσεις
χρειάζονται, έτσι ώστε να στηρίξουµε αυτήν τη σοβαρή µεταρρύθµιση και το κάνουµε διαρκώς. Έχω πει ότι δυστυχώς η συγκυρία δεν µας ευνόησε και δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν οι
απαραίτητοι πόροι, προκειµένου να στηρίξουµε ακόµα πιο αποτελεσµατικά αυτό το εγχείρηµα. Εσείς, όµως, πολύ απλά δεν θέλετε να προχωρήσει ο «Καλλικράτης». Χρησιµοποιείτε τα ίδια
επιχειρήµατα µ’ αυτά που είχατε χρησιµοποιήσει και πριν από
την ψήφιση του νόµου. Είτε αγνοείτε είτε δεν θέλετε να παραδεχτείτε τις σοβαρές αλλαγές που έχει φέρει ο «Καλλικράτης».
Την ίδια στιγµή αγνοείτε ότι η εφαρµογή της σοβαρής αυτής
µεταρρύθµισης δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις πριν από δύο ηµέρες υπογράψαµε µε
την Κεντρική Ένωση Δήµων και την Ένωση Περιφερειών το πρωτόκολλο συνεργασίας για την εφαρµογή της δεύτερης φάσης
του επιχειρησιακού προγράµµατος «Καλλικράτης», που θα προσφέρει στους πολίτες σύγχρονες, φιλικές υπηρεσίες, ένα πρόγραµµα 150 εκατοµµυρίων ευρώ που θα βοηθήσει στην
αναδιοργάνωση των δήµων και θα βοηθήσει στο να αλλάξει επιτέλους η εικόνα τους.
Προβλήµατα υπάρχουν, όµως ξεπερνιούνται καθηµερινά στην
πράξη. Μιλώ κάθε µέρα µε δηµάρχους και περιφερειάρχες. Είναι
βέβαιο ότι όλοι έχουν κάτι να πουν, ότι έχουν παράπονα. Είναι
αλήθεια αυτό. Οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Οι πόροι δεν
περισσεύουν. Κανένας όµως δεν διανοείται να εγκαταλείψει την
προσπάθεια. Όλοι µιλούν για µια σηµαντική τοµή, για µια µεταρρύθµιση που πρέπει να πετύχει. Βρισκόµαστε σε µια πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας θα
φανούν στο µέλλον.
Ας έρθουµε, όµως, στην ουσία και στα επιχειρήµατα. Τι, λοιπόν, είναι τελικά αυτό που δεν σας αρέσει στον «Καλλικράτη»;
Μήπως ότι οι δραστικές συνενώσεις επηρεάζουν το σύνολο της
δοµής και λειτουργίας των ΟΤΑ, οδηγώντας σε σηµαντική εξοικονόµηση πόρων; Να σας θυµίσω τη µείωση των χιλίων τριάντα
τεσσάρων δήµων και κοινοτήτων σε 325, 70% µείωση, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις περίπου των έξι χιλιάδων νοµικών
προσώπων και επιχειρήσεων της αυτοδιοίκησης, µειώνοντας τον
αριθµό τους σε λιγότερα από χίλια εκατό σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΤΑ και της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών µε ταυτόχρονη µείωση των εξήντα χιλιάδων περίπου
µελών των διοικητικών τους συµβουλίων, τη συνένωση των Οργανισµών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των δεκαεννέα
επαρχείων σε δεκατρείς αιρετές περιφέρειες, ποσοστό µείωσης
83%, τον περιορισµό των δεκατριών κρατικών περιφερειών σε
επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις, τη µείωση των οκτώµισι χιλιάδων περίπου σχολικών επιτροπών σε κάτω από χίλιες, τη µείωση
του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων από δεκαέξι χιλιάδων
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εκατόν πενήντα περίπου στους µισούς, τη µείωση των εκατόν
ενενήντα πέντε θέσεων αντινοµαρχών στις µισές θέσεις αντιπεριφερειαρχών και των χιλίων τετρακοσίων ενενήντα έξι νοµαρχιακών συµβούλων σε επτακόσιους τρεις περιφερειακούς
συµβούλους;
Μήπως το γεγονός ότι πετύχαµε την εξοικονόµηση εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ µόνο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής
της µεταρρύθµισης; Μήπως το γεγονός ότι η εξοικονόµηση
πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση θα συµβάλλει στην επίτευξη
των εθνικών πόρων του µεσοπρόθεσµού πλαισίου δηµοσιονοµική
στρατηγικής; Μήπως το γεγονός ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές
πλέον γίνονται κάθε πέντε χρόνια µαζί µε τις ευρωεκλογές, εξοικονοµώντας εκατοµµύρια ευρώ, αλλά και δίνοντας περισσότερο
χρόνο στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να ολοκληρώσουν
και να υλοποιήσουν το πρόγραµµά τους; Μήπως δεν σας αρέσει
τελικά το γεγονός ότι µεταφέρθηκε στις περιφέρειες το σύνολο
των αρµοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό
προγραµµατισµό;
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι αποκεντρώνουµε εξουσίες, µε τους δήµους να αποκτούν αρµοδιότητες που σχετίζονται
µε τοπικά ζητήµατα, όπως η έκδοση οικοδοµικών και επαγγελµατικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια, συµβάλλοντας έτσι στην
αµεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών για ζητήµατα που αφορούν την καθηµερινότητά τους;
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι καθιερώθηκαν αυστηρά
όρια, κριτήρια και διαδικασίες για τη λήψη δανείων από του ΟΤΑ
και µπήκε ένα φρένο στον αχαλίνωτο υπερδανεισµό ορισµένων
από αυτούς;
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι θεσµοθετήθηκε επιπλέον ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης, στο οποίο µπορούν να
υπαχθούν οι υπερχρεωµένοι δήµοι µε στόχο την ανακούφισή
τους;
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι πλέον οι δαπάνες όλων
των δήµων και των περιφερειών, όλων των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεών τους υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη χρηστή
οικονοµική διοίκηση των ΟΤΑ και µε εµφανή αποτελέσµατα στη
µείωση των αδιαφανών διαδικασιών;
Επιπρόσθετα το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµατοποιεί γενικευµένο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις άνω των
100.000 ευρώ, τις οποίες συνάπτουν οι δήµοι, οι περιφέρειες και
τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και οι επιχειρήσεις τους, τη
στιγµή που ο προσυµβατικός έλεγχος στην προ-καλλικράτεια
εποχή πραγµατοποιούταν µόνο για συµβάσεις άνω του 1.000.000
ευρώ και δεν αφορούσε τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και τις επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης.
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι καθιερώθηκε ο Ελεγκτής Νοµιµότητας; Και θέλω να σας ενηµερώσω ότι πριν από
λίγες ηµέρες έγινε η επιλογή των επτά Ελεγκτών Νοµιµότητας,
ενώ προχωράει και η διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών
αυτών.
Μήπως δεν σας αρέσει και η υπαγωγή στο ΑΣΕΠ των προσλήψεων στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και η κατάργηση
ψευδεπίγραφων συµβάσεων και καταχρηστικών νοµιµοποιήσεων
που κατά τα προηγούµενα χρόνια επιβάρυναν µε ολέθριο τρόπο
τον κρατικό προϋπολογισµό, προκάλεσαν γιγάντωση του κράτους και των ελλειµµάτων αλλά και πλήρη αποδιοργάνωση των
υπηρεσιών µε τη µεταφορά στο εσωτερικό της αυτοδιοίκησης
προσωπικού µε τρόπο άναρχο, χωρίς σχεδιασµό και χωρίς τα
αναγκαία προσόντα;
Μήπως δεν σας αρέσει το γεγονός ότι αναζωογονήθηκε η δηµοκρατική συµµετοχή από τη σύσταση των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και το ότι αντικαταστάθηκε το εικοστό πρώτο
έτος από το δέκατο όγδοο έτος ως ελάχιστο για τη συµµετοχή
στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι εξασφαλίστηκε
η διαφάνεια µε την υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασης των
οργάνων των ΟΤΑ, προκειµένου αυτή να είναι εκτελεστή;
Κύριοι Βουλευτές, αυτός είναι ο «Καλλικράτης» και αυτές είναι
οι βασικές τοµές που έφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και
την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Είναι δεδοµένο ότι µέχρι σήµερα από καµµία πλευρά δεν έχει αρθρωθεί συγκροτηµένη κρι-
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τική ή αντίλογος που να ισχυρίζεται ευθέως ότι έπρεπε όλες –ή
κάποιες από αυτές- οι επιλογές να γίνουν αλλιώς. Διότι κανείς
δεν µπορεί να υπερασπιστεί τη θέση ότι οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν πέντε, δέκα ή είκοσι νοµικά πρόσωπα για να κάνουν τη δουλειά τους και µάλιστα µε τις αντίστοιχες διοικήσεις και απολαβές ή τη θέση ότι οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεχίσουν να προσλαµβάνουν ανεξέλεγκτα µε κριτήριο την πολιτική φιλία µε κάποιους από τους εκπροσώπους των δηµοτών ή ακόµα τη θέση ότι οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεχίσουν να καταρτίζουν
συµβάσεις εκατοµµυρίων µε χρήµατα των φορολογούµενων πολιτών ανεξέλεγκτα µε «ηµέτερους» πολιτικούς φίλους. Κανείς
δεν µπορεί να υπερασπιστεί τη θέση ότι ο ρόλος των πολιτικών
εκπροσώπων των δηµοτών είναι να εξασφαλίσουν αυτού του είδους τη συνέχιση των σχέσεων προστασίας και υπακοής στους
πολιτικούς τους φίλους. Όσα, όµως, δεν µπορεί να πετύχει κανείς µε την απευθείας υπεράσπιση τέτοιου είδους θέσεων, µπορεί να πετύχει µε τη σιωπή γύρω από τα τόσα κρίσιµα ζητήµατα.
Γι’ αυτό λοιπόν, κύριοι Βουλευτές, νοµίζω ότι θα πρέπει να µιλήσετε σήµερα ευθέως, για το ποια είναι η θέση σας γι’ αυτά τα
ζητήµατα που αφορούν τον «Καλλικράτη», που αφορούν, πράγµατι, τη ζωή των πολιτών και την καθηµερινότητά τους και όχι το
πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης και τα προνόµιά του ούτε
πολύ περισσότερο κάθε είδους σχέση προστασίας πολιτικών
φίλων και ηµετέρων, που αφορούν την οικονοµία τελικά της
χώρας και τους όρους και τους κανόνες διάθεσης των πενιχρών
πόρων της που προέρχονται από το εισόδηµα ανθρώπων, που
βλέπουν καθηµερινά τη ζωή τους και την επιβίωσή τους να τίθεται σε πολύ µεγάλη διαδικασία.
Έτσι, φτάνω στο κεντρικό ζήτηµα της επερώτησης, δηλαδή
στο ζήτηµα του Δήµου Αθηναίων. Διαµαρτύρεστε και ζητάτε τον
έλεγχο του Δήµου Αθηναίων γιατί αποφάσισε τη συγχώνευση νοµικών προσώπων. Η αλήθεια είναι απλή και συγκλονιστική και
προκύπτει από την απάντηση του Δήµου της Αθήνας, του Δηµάρχου ειδικά στην επερώτηση την οποία και καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Δήµος Αθηναίων µέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2011 είχε συστήσει ή συµµετείχε σε δεκαοκτώ νοµικά πρόσωπα µε τον ανάλογο βεβαίως αριθµό µελών διοικήσεων και το ανάλογο κόστος,
όπως µπορείτε να καταλάβετε. Μάλιστα κάποια από αυτά ήταν
είτε παντελώς ανενεργά είτε δεν διέθεταν καν προσωπικό. Θέλετε να σας τα θυµίσω;
Δύο ιδρύµατα. Δηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών, Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήµου Αθηναίων.
Τέσσερα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης του Δήµου Αθηναίων, Πολιτισµικός Οργανισµός του Δήµου Αθηναίων, Δήµος Αθηναίων-Μουσικά Σύνολα,
Δήµος Αθηναίων-Εθνικός Κήπος.
Οκτώ ανώνυµες εταιρείες. «Δήµος Αθηναίων-Επιχείρηση Μηχανογράφησης», «Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήµου Αθηναίων»,
«Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών»,
«Αθηναϊκό Αέριο ΑΕ», «Εταιρεία Ασφαλιστικών και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών», «Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Δήµου
Αθηναίων», «Τεχνόπολις Δήµου Αθηναίων», «Διπλή Ανάπλαση
Α.Ε.».
Δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις. «Οργανισµός Οδικής Ασφάλειας Δήµου Αθηναίων», «Οργανισµός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήµου Αθηναίων».
Μία αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία. «Κέντρα Πρόληψης της
Εξάρτησης και Αγωγής-Αθηνά Υγεία».
Μία εταιρεία ειδικού σκοπού. «Δηµοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας», όπως είναι ευρέως γνωστός ο «9,84».
Όπως είναι αντιληπτό, η ανωτέρω πανσπερµία φορέων και οργανισµών είχε διαµορφώσει µία κατάσταση, η οποία απέχει πάρα
πολύ από τη χρηστή και ορθολογική διαχείριση των χρηµάτων
των Αθηναίων. Είναι δε ανεπίτρεπτο την ώρα που καλούνται όλοι
οι Έλληνες να προχωρήσουν σε αιµατηρές θυσίες για να επι-
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τευχθεί η ανασυγκρότηση της χώρας, ο µεγαλύτερος δήµος της
χώρας να συνεχίσει αυτήν την πορεία και να αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγήν.
Από τις πρώτες ενέργειες της δηµοτικής αρχής, σύµφωνα µε
την πληροφόρηση που λάβαµε, ήταν να αποκτήσει πραγµατική
εικόνα της κατάστασης και να εκπονήσει ένα πρόγραµµα ανασυγκρότησης όλης της δοµής του δήµου, µε άξονα τον εξορθολογισµό της διοικητικής του δοµής, αλλά και των φορέων του.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος ήδη οι φορείς µειώθηκαν σε δώδεκα από δεκαοχτώ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα στο
σύνολο των περιπτώσεων τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε
αυτά.
Συγκεκριµένα καταργήθηκαν οι δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις,
συγχωνεύθηκαν η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήµου Αθηναίων», µε
την «Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης Αθηνών»,
λύθηκε το αυτοτελές νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του
Εθνικού Κήπου και συγχωνεύθηκαν ο «Οργανισµός Νεολαίας και
Άθλησης Δήµου Αθηναίων», ο «Πολιτισµικός Οργανισµός Δήµου
Αθηναίων» και ο «Δήµος Αθηναίων-Μουσικά Σύνολα».
Με δύο λόγια ο δήµος έπραξε τις νόµιµες ενέργειες για τη
βελτίωση και τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του. Πέτυχε
να µειώσει τα νοµικά πρόσωπα από δεκαοχτώ σε δώδεκα χωρίς
να περιορίσει τις σχετικές δραστηριότητες, αλλά αντιθέτως
ασκώντας τες στο σύνολό τους και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
τα δικαιώµατα όλων των εργαζοµένων των φορέων του συγχωνεύθηκαν ή λύθηκαν.
Ειδικά για τη δηµιουργία του νέου φορέα µε την ονοµασία
«Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας του Δήµου
Αθηναίων» που προέκυψε από τη συγχώνευση των νοµικών προσώπων, όπως ανέφερα πριν, όπως διευκρινίζει ο Δήµος Αθηναίων µε τη σχετική επιστολή του, πραγµατοποιήθηκε µε την
1302 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων,
βάσει της διάταξης του άρθρου 241 του ν.3463, δηλαδή του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, µε την οποία ρυθµίζεται παγίως η
συγχώνευση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ
και ταυτοχρόνως διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στους φορείς που συγχωνεύονται.
Σε κάθε περίπτωση η όποια αµφισβήτηση της νοµιµότητας της
παραπάνω απόφασης θα κριθεί από τα αρµόδια όργανα, δηλαδή
από το γενικό γραµµατέα της περιφέρειας και το Συµβούλιο της
Επικρατείας και ασφαλώς όχι από τον Υπουργό Εσωτερικών. Και
πάντως µέχρι να κριθεί άλλως η απόφαση τεκµαίρεται νόµιµη
όπως κάθε διοικητική πράξη.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα δικαιώµατα των εργαζοµένων εξασφαλίζονται πλήρως ανεξαρτήτως
της ορθότητας της διάταξης που έχει εφαρµοστεί για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης και ότι η προσπάθεια των επερωτώντων Βουλευτών να συσκοτίσουν τα πράγµατα και να
δηµιουργήσουν εκ του µηδενός ανασφάλεια και ένταση µεταξύ
των εργαζοµένων, δεν βρίσκει κανένα έρεισµα ούτε στο νόµο
ούτε στην πραγµατικότητα.
Επιπλέον οι πολλαπλές αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, τις οποίες µέµφονται οι επερωτώντες µέχρι την τελική που
υλοποιήθηκε, είναι φανερό πως απηχούν τόσο τον πολυσύνθετο
χαρακτήρα του προβλήµατος που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ο
δήµος, όσο και την αγωνιώδη προσπάθειά του να επιλεγεί η λύση
µε τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και τα λιγότερα µειονεκτήµατα.
Περαιτέρω, η σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του νέου
φορέα ορίστηκε, όπως διευκρινίζει ο Δήµος Αθηναίων µε τη σχετική επιστολή του, σύµφωνα µε το νόµο και οι ενέργειές του είναι
προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις.
Η καταγγελία των επερωτώντων Βουλευτών ότι το διοικητικό
συµβούλιο του νέου νοµικού προσώπου δρα ενώ τελεί σε αµφισβήτηση η νοµιµότητά του, µόνο κατάπληξη µπορεί να προκαλέσει για την περί της νοµιµότητας αντίληψη που εκφράζουν οι
επερωτώντες. Άραγε, κατά την άποψή τους, η αµφισβήτηση της
νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων επιφέρει την αυτόµατη κατάργησή τους; Υποθέτω ότι αν απαντήσουµε θετικά, θα πρέπει
να συµπληρώσουµε µαζί µε την κατάργηση της δικαιοσύνης του
κράτους και της λογικής γενικότερα.
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Τέλος, δεν µπορεί να υποστηριχθεί νοµικά, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, η άποψη ότι η ψήφιση
του προϋπολογισµού ενός δηµοτικού νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή και η διατύπωση γνώµης από το δηµοτικό συµβούλιο πρέπει υποχρεωτικά να έπεται της ηµεροµηνίας ψήφισης
του προϋπολογισµού του οικείου δήµου.
Συνοψίζοντας, αυτά που εµφανίζονται ως νοµικώς διάτρητα
στην επερώτηση, είναι κατά θεσµικό τεκµήριο σύννοµη συµπεριφορά του Δήµου Αθηναίων που θα κριθεί από τα αρµόδια όργανα, όπως συµβαίνει πάντοτε µε τη διοικητική δράση.
Με βάση τα παραπάνω το ερώτηµα που γεννάται, είναι για
ποιο λόγο άραγε αυτά που συµβαίνουν στο Δήµο Αθηναίων και
ως προς το περιεχόµενό τους, φαίνονται τόσο αυτονόητα θετικά,
δεν επιδοκιµάζονται, αλλά αντίθετα επικρίνονται από τους επερωτώντες Βουλευτές; Πιστεύετε στα αλήθεια, ότι ο Δήµος Αθηναίων έπρεπε να διατηρήσει δεκαοκτώ νοµικά πρόσωπα µε τις
διοικήσεις και τις δαπάνες τους για να εκτελέσει το ρόλο και τον
προορισµό του; Πιστεύετε ότι είχε την οικονοµική δυνατότητα να
ενεργήσει έτσι χωρίς να βλάψει τα συµφέροντα των δηµοτών
του; Πιστεύετε ότι η διατήρηση όλης αυτής της πολυτελούς και
πολυδάπανης γραφειοκρατίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον; Πιστεύετε ότι το έργο των κατηργηµένων διοικήσεων θα λείψει από τη ζωή των δηµοτών; Είστε σε θέση να µνηµονεύσετε
έστω και ένα στοιχείο απ’ αυτό το έργο που δεν µπορεί να αναπληρωθεί από τη νέα εξορθολογισµένη δοµή; Και τελικά, για ποιο
λόγο στρατεύεστε στην ανατροπή στοιχειωδών ενεργειών εξοικονόµησης χρηµάτων και δυνάµεων από φορείς όπως ο Δήµος
Αθηναίων που χρειάζεται να διαθέτουν και το τελευταίο ευρώ µε
περίσκεψη και ευαισθησία για την αντιµετώπιση προβληµάτων
φτώχειας και ανθρώπινης δυστυχίας που ξεπερνούν την ανθρώπινη αντοχή;
Φοβάµαι, κύριοι Βουλευτές, πως η απάντηση βρίσκεται µέσα
στο ίδιο το κείµενο της επερώτησης και ειδικότερα στο απόσπασµα που αναφέρεται ότι η ΔΑΚΕ πήρε ποσοστό 73% στις εκλογές του συλλόγου εργαζοµένων αλλά οι µετακινήσεις των
υπαλλήλων ήταν δυσµενείς για είκοσι οκτώ µέλη της ΔΑΚΕ και
ευµενείς για είκοσι µέλη του αντίπαλου ψηφοδελτίου. Προσθέτω
τουλάχιστον τέσσερα θαυµαστικά στο τέλος αυτής της πρότασης.
Φοβάµαι, δηλαδή, ότι η αντίληψη που διαπνέει την επερώτηση
και ερµηνεύει την αποδοκιµασία της δράσης του δήµου, είναι ότι
η ένταξη σε συγκεκριµένο συνδικαλιστικό στρατόπεδο, συνεπάγεται άτυπη εργασιακή ασυλία. Και µάλιστα, στην πλέον επιζήµια
µορφή της για τους πολίτες της δηµόσιας λειτουργίας και εν
τέλει, το δηµόσιο συµφέρον. Κατ’ αυτήν δεν έχει σηµασία ποιες
λειτουργικές ανάγκες και ποιες ανάγκες των πολιτών πρέπει να
εξυπηρετηθούν από τις τοποθετήσεις των υπαλλήλων. Δεν έχει
σηµασία εάν στη θέση εργασίας τους είναι κρίσιµοι ή κατάλληλοι. Δεν έχει σηµασία αν πλεονάζουν ή δεν διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα. Δεν έχει σηµασία εάν για την τοποθέτησή τους
τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες και έκριναν τα αρµόδια όργανα. Δεν έχει σηµασία εάν η εργασιακή τους θέση προωθεί το
κοινό συµφέρον. Αν είναι προστατευόµενοι από τη συνδικαλιστική ασυλία, οι υπάλληλοι πρέπει να υπηρετήσουν όπου επιθυµούν και όπου είναι οι «καλές θέσεις». Ποιες είναι τελικά αυτές
οι «καλές θέσεις» µέσα σε ένα δήµο; Και εάν κάποιοι παραβούν
αυτόν τον ιερό κανόνα της πελατειακής σχέσης µπορούµε πάντα
να ισχυριστούµε ότι κάνουν τοποθετήσεις µε κοµµατικά κριτήρια
και να επικαλεστούµε τα ποσοστά της ανάλογης πατρωνίας.
Κύριοι Βουλευτές, σε µία εποχή που όλοι οι πολίτες καλούνται
να κάνουν πολύ µεγάλες θυσίες, σε µία εποχή που αν θέλουµε
να προχωρήσουµε µπροστά πρέπει επιτέλους να αλλάξουµε, να
αφήσουµε πίσω τον κακό µας εαυτό, η Νέα Δηµοκρατία που σε
λίγο καιρό θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών για να κυβερνήσει,
προκάλεσε επερώτηση στη Βουλή για να προστατεύσει αυτό το
σαθρό οικοδόµηµα που στηρίχθηκε στις πελατειακές σχέσεις και
µας έφθασε ως εδώ. Πραγµατικά, λυπάµαι. Λυπάµαι που απασχολούµε σήµερα το ελληνικό Κοινοβούλιο µε µία τέτοια επερώτηση και εύχοµαι, πραγµατικά, να αλλάξουµε έστω και αυτήν την
ύστατη ώρα, γιατί αν αυτό είναι το µέλλον που εσείς οραµατίζεστε, µας οδηγεί µε ταχύτητα πίσω σε ένα παρελθόν που δεν αν-
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τέχουµε να ξαναζήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής στο Νοµό Λακωνίας, κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, λυπηθήκατε νωρίτερα, τώρα θα λυπηθείτε για
δεύτερη φορά από αυτά που θα ακούσετε. Θα λυπηθείτε για δεύτερη φορά, γιατί µάλλον δεν έχετε ακριβή αίσθηση της πραγµατικότητας. Θα ξεκινήσω από τα τελευταία που µας είπατε για τις
δήθεν διώξεις και θα καταθέσω στο Προεδρείο της Βουλής µια
οµόφωνη απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, του εκλεκτού σας φίλου και
κοµµατικού σας στελέχους του κ. Μπαλασόπουλου, όταν µαζί
τους κάνατε τα γιούρια εναντίον του κ. Παυλόπουλου, όταν ήταν
Υπουργός. Τα θυµάστε αυτά;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ναι, έξω από το Υπουργείο
Εσωτερικών εννοούσα.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ γράφει επακριβώς -και θα το καταθέσω- για τις διώξεις και τους εκφοβισµούς της Δηµοτικής
Αρχής του Δήµου Αθηναίων, µέσω της κ. Ψαράκη, για τις µαζικές
διώξεις εργαζοµένων για τη συνδικαλιστική τους δράση, για
απειλές των διοικήσεων ενάντια στα σωµατεία. Δεν τα λέµε εµείς
για τις διώξεις. Ο κ. Μπαλασόπουλος τα λέει µε οµόφωνη απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για τις διώξεις του κ. Καµίνη, ο οποίος εισάγει νέα ήθη και νέα έθιµα σε ό,τι αφορά τη διοίκηση ενός
τοπικού οργανισµού.
Το καταθέτω στα Πρακτικά -δεν θα επεκταθώ περισσότερο,
γιατί δεν έχω το χρόνο- και είναι η καλύτερη απάντηση στα όσα
είπατε για τη δήθεν ευνοµία στη λειτουργία του Δήµου Αθηναίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γρηγόριος Αποστολάκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Εσείς αναλάβατε
την πολιτική υπεράσπιση του Δήµου Αθηναίων. Εµείς σας ελέγχουµε σήµερα εδώ και σας καλούµε να κάνετε το καθήκον σας
σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή. Δεν σας ζητήσαµε να απολογηθείτε για τις όποιες πράξεις ή παραλείψεις του Δήµου Αθηναίων, του κυρίου Δηµάρχου ή των συνεργατών του. Εµείς σας
καλέσαµε εδώ να κάνετε εφαρµογή του άρθρου 101 του Συντάγµατος, όπου έχετε την υποχρέωση να εφαρµόζετε και να εξασφαλίζετε τη νοµιµότητα στη λειτουργία των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επειδή, όµως, η αφορµή αυτή για το Δήµο Αθηναίων υποκρύπτει κάτι άλλο, θα σας καλούσα δηµόσια, αυτά τα οποία εδώ
ισχυριστήκατε στην Εθνική Αντιπροσωπεία σε ό,τι αφορά τη µεγαλοσύνη του κοινωνικού και του οικονοµικού έργου του «Καλλικράτη», να τα πείτε στις γενικές συνελεύσεις της ΚΕΔΕ και της
Ένωσης Περιφερειαρχών Ελλάδος, όχι εδώ εν ασφαλεία. Να
πάτε εκεί που είναι Πρόεδρος ο κ. Σγουρός από τη µια πλευρά
και από την άλλη πλευρά είναι ο κ. Ασκούνης και να υπερασπιστείτε αυτά τα οποία µας λέτε σήµερα εδώ. Διότι, αν θέλετε, η
πηγή της κακοδαιµονίας -θα επανέλθω στο Δήµο Αθηναίωνεστιάζεται πάνω στην όποια προσπάθεια έγινε για τη διοικητική
µεταρρύθµιση της χώρας.
Ισχυριστήκατε πολλά πράγµατα. Ακούστε, όµως, και κάποια
άλλα τώρα. Το εγχείρηµα αυτό, εννοώ του ν. 3852/2010, προηγή-
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θηκε της συνολικής ανασυγκρότησης του διοικητικού συστήµατος της χώρας. Προηγήθηκε µέσα από την εµµονή του κ. Παπανδρέου και του κ. Ραγκούση, οι οποίοι κατά µοναδική, αν θέλετε,
αποκλειστικότητα σε παγκόσµια έκδοση προχώρησαν να κάνουν
αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση χωρίς να έχουν προηγουµένως µεταρρυθµίσει το κράτος.
Δεύτερη επισήµανση. Το εγχείρηµα αυτό διέσπασε καθ’ ολοκληρίαν και είναι θέµα πραγµατικής πια κατάστασης το ενιαίο
της διοίκησης των νοµών της χώρας.
Παρατήρηση τρίτη. Το εγχείρηµα αυτό δεν συνδέθηκε ούτε
κατ’ ελάχιστον µε τη φορολογική µεταρρύθµιση της χώρας. Τα
αποτελέσµατα τα βλέπετε. Ισχυριστήκατε ότι οι νέοι δήµοι είναι
αυτοί οι οποίοι θα αποτελέσουν την οδό διαφυγής για την καλύτερη υπηρεσία στους πολίτες. Μα, ειλικρινά, πού ζείτε αυτήν τη
στιγµή; Δεν ξέρετε ότι περίπου το 40% των δήµων είναι σε οιονεί
χρεοκοπία; Σας τα λένε οι ίδιοι. Το εγχείρηµα δεν στηρίχθηκε οικονοµικά. Είναι µύθος το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραµµα
«Ελλάδα». Τίποτα δεν αναφέρατε γι’ αυτό.
Το εγχείρηµά σας υπονοµεύθηκε από την έλλειψη ορθολογικού σχεδιασµού και την αδυναµία της διοίκησης να στηρίξει τη
νέα δοµή της αυτοδιοίκησης. Κατέστη γράµµα κενό η αρχή της
επικουρικότητας. Αυτό δεν είναι προς ψόγο µόνο δικό σας, είναι
ένα τραγικό αποτέλεσµα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη.
Το εγχείρηµά σας έχει και µία άλλη διάσταση, πάρα πολύ σοβαρή. Διέσπασε την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της ελληνικής περιφέρειας. Πριν την ψήφιση του «Καλλικράτη» -και αυτό
είναι ένα εθνικό έγκληµα για µένα- το 68% των καποδιστριακών
δήµων ήταν ορεινοί και µειονεκτικοί, που ήταν και υποχρέωση
της πολιτείας, όταν νοµοθετεί, µε βάση το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, να λαµβάνει πρόνοια γι’ αυτούς. Και πού
καταλήξατε; Πού καταντήσατε τη χώρα; Το 8% µόνο να είναι
ορεινοί και µειονεκτικοί, σε βάρος της πολιτιστικής προόδου της
χώρας, της κοινωνικής και της εθνικής συνοχής. Αυτά είναι τα
αποτελέσµατα µιας πολιτικής πρόχειρης, κάτω από το βάρος
µιας µονοµανίας και ενός σχεδίου πολιτικού ελέγχου της χώρας,
όπως το έκανε ο µοιραίος άνθρωπος για την αυτοδιοίκηση που
λέγεται κ. Ραγκούσης.
Το εγχείρηµά σας θεσµοθετήθηκε σε λανθασµένη χρονική
συγκυρία. Ξέρατε, κυρία Υπουργέ, ότι µας είχατε βάλει στο µνηµόνιο και δεν είχατε λεφτά να χρηµατοδοτήσετε το πρόγραµµα
«Ελλάδα» και ξέρατε την ανάγκη οικονοµικής στήριξης των ΟΤΑ.
Αυτό είναι το µεγάλο σας πολιτικό έγκληµα για µένα. Το εγχείρηµά σας επιβάρυνε τη λειτουργία των ΟΤΑ, µεταφέροντας αρµοδιότητες άνευ της µεταφοράς πόρων. Σας το λένε όλοι οι
δήµαρχοι, όλοι οι περιφερειάρχες. Μας µιλάγατε για τις περιφέρειες νωρίτερα.
Μα η µεγαλύτερη απόδειξη των όσων ισχυρίζοµαι αυτήν τη
στιγµή από το Βήµα της Βουλής ξέρετε ποια είναι; Ότι ο διάδοχος Υπουργός του κ. Ραγκούση στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο
κ. Καστανίδης, εξήγγειλε εδώ στο Βήµα της Βουλής την από µηδενική βάση ανασυγκρότηση του συστήµατος διοίκησης των
δήµων. Αυτό σηµαίνει ότι ο ν. 3852/2010 µόνο προβλήµατα δηµιούργησε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτήν τη στιγµή επεξεργάζεστε ένα νοµοσχέδιο, ο κ. Γιαννίτσης και εσείς και ο κ.
Κουκουλόπουλος, για να έρθει να διορθώσει όλες τις παραλείψεις και τα τεράστια προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στη λειτουργία των δήµων και των περιφερειών και καλείτε τη Νέα
Δηµοκρατία να συµβάλλει σε αυτό. Θα συµβάλλει η Νέα Δηµοκρατία, όχι κυρίως για να στηρίξει τον «Καλλικράτη», κυρίως για
να απαλύνει τους δήµους και τις περιφέρειες από µύρια όσα
προβλήµατα τους δηµιουργήσατε.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι σταθερά προσανατολισµένη στη λογική ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διοίκησης της χώρας. Αυτά
που κάνετε είναι προχειρότητες όλα. Απόδειξη του πόσο ενδιαφέρεστε για την αυτοδιοίκηση και εσείς, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών -γιατί εδώ σας είπα ότι θα λυπηθείτε
διπλά σήµερα- είναι το εξής: Μέσα στο προσχέδιο του νόµου
σχεδιάζατε την κατάργηση των περιφερειών. Ναι ή όχι; Το σχεδιάζετε µε ρητή διάταξη ιδρύοντας, ταµείο περιφερειακής ανάπτυξης στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. «Στο σπίτι του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί», κυρία Υπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών): Μα, τι λέτε τώρα;
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Γι’ αυτό σας είπα για τρίτη
φορά ότι θα λυπηθείτε διπλά. Δείχνει τις πολιτικές σας προθέσεις
αυτήν τη στιγµή, να θέλετε να καταργήσετε τον ίδιο το θεσµό
που εσείς ψηφίσατε, όπως καταργήσατε παλαιότερα και τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και κάτω από το βέτο της Νέας Δηµοκρατίας πήρατε πίσω τη διάταξη.
Ήθελα να πω και κάτι άλλο, κάτι περισσότερο. Η κυβέρνηση
του κ. Παπανδρέου -εσείς εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση του κ.
Παπαδήµου αυτήν τη στιγµή- σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει ολέθρια πολιτική. Δεν ήταν µόνο αυτός ο «Καλλικράτης», ο οποίος στην ουσία αναίρεσε τον τρόπο λειτουργίας
του κράτους προς τα έξω. Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι αλλά ούτε
ο χρόνος ήταν κατάλληλος ούτε τα µέσα υπήρχαν ούτε οι διοικητικές υποδοµές ούτε το κράτος ούτε τίποτα.
Από τι συνοδεύτηκε η πολιτική σας τότε, λοιπόν, για την οποία
µας λέγατε µύρια όσα πριν λίγο εδώ; Συνοδεύτηκε από το φιάσκο της Υπατίας, από το αλαλούµ της Κερατέας, από το νόµο
περί µετανάστευσης, από το νόµο του «Καλλικράτη» και από το
τελευταίο νοµοθετικό δηµιούργηµα του κ. Ραγκούση, -αναφέροµαι στο αξίωµα του Υπουργού κι όχι προσωπικά στον κ. Ραγκούση- που ήταν η κατάργηση της µοριοδότησης. Αυτά κάνατε.
Καρατοµήσατε τους συµβασιούχους, καταργήσατε τη µοριοδότηση λόγω προϋπηρεσίας, ήρθατε σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση κι ήρθατε και σε αντίθεση µε τη νοµολογία των
ελληνικών δικαστηρίων. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθήσατε στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε επιστέγασµα αυτόν τον
επικίνδυνο νόµο για τη µετανάστευση και την ιθαγένεια, που ως
Νέα Δηµοκρατία έχουµε δεσµευθεί ότι όταν έρθουµε στην κυβέρνηση -που θα έρθουµε σύντοµα στην κυβέρνηση- θα τον αλλάξουµε.
Εδώ θέλω να κάνω µια παρατήρηση για τον κ. Βενιζέλο και για
τη µικροψυχία που επέδειξε απ’ αυτό το Βήµα, ο οποίος δεν
βρήκε ούτε ένα λόγο να πει για τη θεµελιώδη και βασική στήριξη
της Νέας Δηµοκρατίας και του Αντώνη Σαµαρά για τη συµφωνία
της 26ης Οκτωβρίου. Προσπάθησε εδώ µέσα να µας περάσει το
µήνυµα ότι αυτός ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος κι ο αποκλειστικός τροπαιούχος. Μικροψυχία είναι αυτό το πράγµα! Διότι αν
δεν συνέβαλε αυτή η παράταξη και αν δεν µάτωνε αυτή η παράταξη για να δώσει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση Παπαδήµου
να κλείσει το PSI και να υπογράψουν τη δανειακή σύµβαση µετά,
δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο σ’ αυτήν τη χώρα! Γι’ αυτό και παρενέβη ο κ. Παυλόπουλος και νωρίτερα κι ο κ. Νεράντζης.
Από την άλλη µεριά προέβη και σε µια αµετροέπεια. Ειρωνεύτηκε το όνειρο της Νέας Δηµοκρατίας, του Αντώνη Σαµαρά και
των στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας να κυβερνήσουν αυτόν τον
τόπο. Ναι, έχουµε το θεµιτό όνειρο, τη θεµιτή πολιτική προσδοκία, να αποτελέσουµε την πειστική εναλλακτική λύση που θα βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα όπου εσείς την οδηγήσατε.
Έρχοµαι τώρα στον Δήµο Αθηναίων, γιατί πιστεύω ότι ο τρόπος µε τον οποίον τον υπερασπιστήκατε δείχνει και το µέγεθος
του προβλήµατος. Υπάρχει πρόβληµα κακοδιοίκησης, υπάρχει
πρόβληµα κοµµατικών διωγµών, υπάρχει πρόβληµα κακής εφαρµογής των νόµων κι υπάρχει και ασυνέπεια. Αν την αποδέχεστε,
δικαίωµά σας. Όµως εµείς έχουµε την υποχρέωση, υπερασπιζόµενοι τους θεσµούς αφ’ ενός αλλά κυρίως τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να καταγράψουµε δηµόσια στο Βήµα της Βουλής όχι
υπό τη µορφή αντιπολίτευσης στον κ. Καµίνη -εσείς επιλέξατε το
ρόλο της συµπολίτευσης- αλλά υπό τη µορφή της κλήσης της
δικής σας να παρέµβετε και να εφαρµόσετε τη νοµιµότητα.
Πιο συγκεκριµένα, στις 7 Φεβρουαρίου του 2011, υπήρξαν
τρεις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου –για να δείτε τη
«συνέπεια»- για διατήρηση των τριών νοµικών προσώπων, δηλαδή του «Πολιτιστικού Οργανισµού του Δήµου Αθηναίων»
(ΠΟΔΑ), του «Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης» (ΟΝΑ) και του
«Δήµου Αθηναίων-Μουσικά Σύνολα» (ΔΑΜΣ), µε βάση το άρθρο
103 του ν. 3852. Εάν, κυρία Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό, βρείτε
και µας αποδείξετε στο Βήµα της Βουλής ότι συνεπεία αυτών
των πρόχειρων, προκατασκευασµένων, κοµµατικά ιδιοτελών
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αποφάσεων του Δήµου Αθηναίων και του Δηµάρχου. προέκυψε
έστω κι 1 ευρώ όφελος υπέρ του προϋπολογισµού του δήµου,
εµείς θα ανακαλέσουµε αυτήν την επερώτηση. Αποδείξτε το!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό ακόµη, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Σας ευχαριστώ.
Διατηρούν, λοιπόν, µε τρεις αποφάσεις, τις υπ’ αριθµόν 16, 17
και 18 µηνός Φεβρουαρίου τα τρία αυτά νοµικά πρόσωπα, µε
βάση το άρθρο 103 του ν. 3852. Αυτή είναι η απόφαση.
Στις 12 Οκτωβρίου –για να δούµε και τη «συνέπεια»- ανακοινώνει ο δήµος την κατάργησή τους, και συγκεκριµένα η κ. Ψαράκη. Εκεί δέκα φέουδα έχουν γίνει. Γιατί, ξέρετε, είναι ΠΑΣΟΚ,
ΣΥΡΙΖΑ, Δηµοκρατική Αριστερά. Ανακατεύεται όλο αυτό το
πράγµα εκεί.
Ταυτόχρονα, κατόπιν των παρεµβάσεων των εργαζοµένων του
Δήµου, έχουµε δηµόσια διάψευση του γενικού γραµµατέα του
δήµου ότι δεν θα συγχωνευθούν, µετά από δύο ηµέρες, στις 15
Οκτωβρίου! Γι’ αυτή τη συνέπεια µιλάµε;
Στις 14 Νοεµβρίου του 2011 το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει τη συγχώνευση όχι µε βάση το ν. 3852, που είχε αποφασίσει
να τα κρατήσει, αλλά µε βάση το ν.3643 -και ξέρετε γιατί το κάνει
αυτό- κι έχουµε την εγκριτική απόφαση πια του δήµου από τον
γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης. Ελέγξτε τον. Έχετε
υποχρέωση να τον ελέγξετε, διότι το σκεπτικό της απόφασης
αυτής –γι’ αυτό σας καλούµε, µε βάση το Σύνταγµα, να τον ελέγξετε- προσδιορίζει τη νοµιµότητα µε βάση το ν. 3852 κι όχι το
ν.3643.
Θα τα κρίνει βέβαια και το Συµβούλιο της Επικρατείας όλα
αυτά. Γιατί, όµως, εσείς δεν παρεµβαίνετε; Δεν έχετε υποχρέωση, να παρέµβετε, να εφαρµόσετε τη νοµιµότητα στον γραµµατέα της αποκεντρωµένης διοίκησης;
Κλασικότερο παράδειγµα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσίας αποτελεί ότι πήγαν και αποφάσισαν σε δύο περιπτώσεις. Ακούστε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας απεφάσισε η νέα πρόεδρος, η περίφηµη κ. Ψαράκη, να
κάνει απευθείας ανάθεση καθηκόντων.
Και έρχεται συµπληρωµατικά προχθές άλλη δηµοτική διεύθυνση, άλλη δηµοτική υπηρεσία, η δηµοτική αστυνοµία, η οποία
δεν περιµένει να λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συµβούλια τον
Απρίλιο, σε είκοσι µέρες από σήµερα, και προχωρούν και εκεί –
ακούστε το, κυρία Υπουργέ, σας ενδιαφέρει- σε απευθείας ανάθεση καθηκόντων κατά πλήρη παράβαση του νόµου. Χαρείτε
τους, σας τους χαρίζουµε!
Εάν έχετε τη διάθεση να τους υπερασπίζεστε κατά αυτόν τον
τρόπο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη νοµιµότητα εκτέλεσης των ευθυνών τους, είναι δικαίωµά σας. Εµείς –θα κλείσω µε την παρατήρηση που σας είπα και νωρίτερα- κάναµε αυτήν την ερώτηση,
γιατί είχαµε πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό χρέος να την κάνουµε,
για να προστατεύσουµε τους εργαζόµενους, να καταλάβουν ότι
δεν είναι έρµαια στις διαθέσεις της οποιοσδήποτε αυθαιρεσίας,
του κ. Καµίνη ή των συνεργατών του. Εάν εσείς το αποδέχεστε,
θα πάρετε και τις ευθύνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρος Ευθυµίου.
Ότι εκλέγεται στη Β’ Αθηνών, είναι γνωστό.
Ορίστε, κύριε Ευθυµίου, έχετε το λόγο.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Εκλέγοµαι στη Β’ Αθηνών, είναι απόλυτα
γνωστό. Αλλά, η κοινοβουλευτική τάξη επιβάλλει να εκκινήσω
από τον πυρήνα, τον τύπο, την ουσία της επερώτησης την οποία
κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία, ανέπτυξαν οι εκπρόσωποί της και
νοµίζω ότι η Υπουργός, κ. Φώφη Γεννηµατά, έθεσε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο απάντησης στις αιτιάσεις που ύψωσε σ’ αυτήν
την Αίθουσα η Νέα Δηµοκρατία.
Πάνω σε αυτό το θέµα, θα ήθελα να πω ότι είχαµε άλλη µία
απόδειξη της κρίσης του πολιτικού συστήµατος, του σαρακιού
που τρώει την υπόστασή µας σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και πριονίζει την αξιοπιστία µας απέναντι στον ελληνικό λαό.
Στο Δήµο Αθηναίων, είχαµε από το 1986 έως το Νοέµβριο του
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2010, µια αδιάσπαστη διοίκηση από κορυφαία στελέχη της Νέας
Δηµοκρατίας. Πρώτος ήταν ο αείµνηστος Μιλτιάδης Έβερτ, ακολούθησε ο νυν Αντιπρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρης Αβραµόπουλος, συνεχίστηκε η αλυσίδα των υψηλών
στελεχών της Νέας Δηµοκρατίας στη διοίκηση του Δήµου Αθηναίων µε την παρ’ ολίγον Αρχηγό του κόµµατος κα Ντόρα Μπακογιάννη και ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των εικοσιτεσσάρων
χρόνων αδιάσπαστης διοίκησης του δήµου από υψηλά στελέχη
της Νέας Δηµοκρατίας µε τον κ. Νικήτα Κακλαµάνη.
Είναι δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα µε τέτοια φυσικότητα, µε
τέτοια ευκολία οι εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας -που ουδέποτε άλλωστε απέκρυψαν ότι ο Δήµος Αθηναίων υπήρχε ως
τρόπαιο της επιβράβευσης της ισχύος του κόµµατος της Νέας
Δηµοκρατίας στην πρωτεύουσα της χώρας- να έρχονται µε απίστευτη αµεριµνησία, µε γιγάντιες δόσεις λωτοφαγικής ευωχίας
και να επιχειρούν να αποδώσουν στη διοίκηση Καµίνη, δηλαδή
στη διοίκηση που δεν έχει κλείσει παρά µόνο ένα χρόνο, προβλήµατα παθογένειας, που έχουν αναπτυχθεί και έχουν εγκαθιδρυθεί στη διάρκεια της διοίκησης της Νέας Δηµοκρατίας;
Υπάρχει κανείς από εµάς που δεν ξέρει ότι αυτά που αποτέλεσαν αντικείµενο µοµφής είναι κατ’ ουσίαν η προάσπιση µιας λειτουργίας του δήµου υπέρ των συµφερόντων των πολιτών και
αποκατάστασης µιας τάξης, η οποία είχε διασαλευθεί, όχι απλώς
µε βίαιο τρόπο, αλλά -θα µου επιτρέψετε να πω και ζυγίζω τα
λόγια µου- µε βαθιά αµφιλεγόµενο τρόπο;
Δεν γνωρίζουν οι αγαπητοί επερωτώντες το πόρισµα των Επιθεωρητών Δηµόσιας Διοίκησης; Δεν γνωρίζουν το απίστευτο και
µοναδικό φαινόµενο σε ένα κράτος, που δεν είναι ιδιαίτερα καλό,
το ελληνικό κράτος -αλλά εκεί αποτέλεσε την ακραία µορφή κακοδιοίκησης- τι διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των Επιθεωρητών
Δηµόσιας Διοίκησης στην περίφηµη Διεύθυνση Καθαριότητας
του Δήµου, η οποία µε προσλήψεις αδιαφανείς τροφοδότησε το
σύνολο των υπηρεσιών; Τροφοδότησε τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τα ιδιαίτερα γραφεία των γενικών γραµµατέων του Δήµου,
τον «9,84». Δεν συνδεόταν αυτό µε το αιώνιο πρόβληµα, το βαθύ
πρόβληµα, να είναι η πρωτεύουσα της χώρας µια από τις πιο
προβληµατικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην καθαριότητα;
Άρα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι στο δεύτερο θέµα,
που ο κ. Παυλόπουλος ορθώς ανέδειξε. Αυτό είναι το Κοινοβούλιο, ένας ζωντανός οργανισµός. Το µείζον θέµα σήµερα είναι η
διασφάλιση της χώρας, πρώτον, από τη δυνατότητα, την πιθανότητα της άτακτης χρεοκοπίας και δεύτερον, της απαλλαγής
αυτής της γενιάς των Ελλήνων και των επόµενων γενιών από ένα
χρέος της τάξεως των 105 δισεκατοµµυρίων. Αν κατάλαβα καλά,
ενδεχοµένως, µπορεί να φτάσει και τα 107 δισεκατοµµύρια.
Αυτό έγινε φυσικά από την Κυβέρνηση Παπαδήµου. Έγινε,
εποµένως, δυνατό επειδή η χώρα απέκτησε την αναγκαία αξιοπιστία για να διαπραγµατευτεί και αυτό οφείλεται στο γεγονός
προφανώς ότι στη διακυβέρνηση της χώρας απεφάσισε, ευτυχώς την τελευταία στιγµή, να συµµετάσχει και η Νέα Δηµοκρατία.
Άρα, ένα κοινό κεφάλαιο εµπιστοσύνης βρίσκεται στη βάση
αυτής της επιτυχίας και είναι απόλυτα θετικό για τη Νέα Δηµοκρατία, η οποία επέδειξε επί δύο χρόνια άρνηση αναγνώρισης
της πραγµατικότητας, που η ίδια έχει δηµιουργήσει. Αυτό που
είχε δηµιουργηθεί ήταν ότι σε µια εποχή διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Ελλάδα βρέθηκε στην πιο αδύναµη θέση στις
5 Οκτωβρίου του 2009, όταν διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι η Νέα
Δηµοκρατία –αυτό που λέει απλά ο λαός- είχε «τινάξει την
µπάνκα στον αέρα», αφήνοντας τη χώρα µε 15% και πλέον έλλειµµα και µε ένα χρέος 340 δισεκατοµµύρια. Αυτό επί δύο χρόνια ηρνείτο η Νέα Δηµοκρατία να αναγνωρίσει ως την
πραγµατικότητα της χώρας και είναι ιδιαίτερα θετικό ότι αναγνώρισε, συνέπραξε και µε κοινό κεφάλαιο πήγαµε, ώστε να αναβαθµίσουµε την εθνική αξιοπιστία και να πετύχουµε αυτό που
επετεύχθη και οριστικοποιήθηκε σήµερα.
Όµως, όσο τίτλος τιµής αναλογεί στην ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας, τόσο τίτλος τιµής αναλογεί σ’ αυτούς που εργάστηκαν, ώστε αυτό το αποτέλεσµα να έλθει µε τόσο ολοκληρωµένο,
θετικό και λυτρωτικό, όσον αφορά το δηµόσιο χρέος τρόπο.
Είναι, φυσικά, τιµή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Λουκά Παπα-
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δήµο, αλλά είναι τιµή στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµίας, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, γιατί αυτοί διεκπεραίωσαν όλη αυτήν τη σύνθετη, πολύπλοκη, απαιτητική διαχείριση του πιο σηµαντικού τµήµατος αυτής της περιόδου, που
είναι η απαλλαγή από το χρέος.
Και θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε –γιατί δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου- ότι κερδίσαµε πρώτα από όλα την απαλλαγή
της Ελλάδας από αυτό το άχθος των 107 δισεκατοµµυρίων ευρώ
χρέους. Κερδίσαµε και κάτι άλλο. Ως σήµερα η Ελλάδα ήταν το
πειραµατόζωο και το άµεσο δυνητικό θύµα των διεθνών αγορών.
Το ότι τα ελληνικά οµόλογα τα κατείχαν τράπεζες, τα κατείχαν
hedge funds δεν ήταν µόνο λαβή για την άσκηση κερδοσκοπιών
γύρω από τα CDS, τα ασφάλιστρα κινδύνου. Αυτή µπορεί να πει
κανείς ότι ήταν η πιο µικρή πλευρά και η πιο αδιάφορη, γιατί αυτά
τα στοιχήµατα τα πλήρωναν µεταξύ τους οι παίκτες. Δηλαδή το
εάν θα ενεργοποιούνταν ή εάν θα ενεργοποιηθούν τα CDS είναι
παιχνίδι µεταξύ των τζογαδόρων, απατεώνων του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Δεν βλάπτουν την Ελλάδα, γιατί
δεν τα πληρώνει η Ελλάδα.
Αυτό, όµως, που θα µπορούσε θανάσιµα να βλάψει την Ελλάδα είναι ότι, έχοντας αυτοί στα χέρια τους ελληνικά οµόλογα
θα µπορούσαν µε τους χειρισµούς να οδηγήσουν σε µία τεράστια κρίση, οδηγώντας την Ελλάδα σε µία άτακτη χρεοκοπία, πιέζοντας το ευρώ, για να κερδίσουν τα δισεκατοµµύρια από το
«σορτάρισµα» που κάνουν στις ισοτιµίες ευρώ και δολαρίου.
Είναι το παιχνίδι που έπαιξε ο Σόρος επιτυχώς το 1992, όταν
τσάκισε τη στερλίνα. Τσάκισε ένα µεγάλο εθνικό νόµισµα τότε,
το οποίο εξέβαλε κιόλας από τους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς.
Για τέσσερα ή πέντε χρόνια η στερλίνα είχε βγει έξω από τον ευρωπαϊκό µηχανισµό νοµισµατικών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Είναι το παιχνίδι που έκαναν οι ίδιοι οι κερδοσκόποι στις λεγόµενες «Τίγρεις της Ασίας» το 1998. Κατέστρεψαν µέσα σε δεκαπέντε µέρες τις οικονοµίες πέντε χωρών. Ήταν ο κίνδυνος που
ως σήµερα, ως χθες το βράδυ στις 12.00’ είχε διαρκώς η Ελλάδα
από αυτό το πιο αλιτήριο κοµµάτι του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, που είναι το κερδοσκοπικό αυτό κοµµάτι, στο
οποίο, δυστυχώς, παγκοσµίως ακόµα δεν έχει «µπει χέρι», ακόµα
δεν υπάρχει έλεγχος, ακόµα δεν υπάρχουν ρυθµίσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας αποκαταστήσουµε ανάµεσά
µας µία νέα γλώσσα, ένα νέο κώδικα, νέες σχέσεις και ας ξεκινάµε µαζί απέναντι στον ελληνικό λαό µε αναγνώριση των πραγµατικών δεδοµένων, µε αναγνώριση των λαθών που έχουν
διαπραχθεί, ώστε να δώσουµε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι
δεν θα επαναληφθούν.
Όσον αφορά τις αιτιάσεις για το Δήµο Αθηναίων, ας συµφωνήσουµε ότι όσα βρήκε ο κ. Καµίνης έπρεπε να βελτιωθούν. Ας
κάνουµε την κριτική πάνω σε αυτά που επιχειρεί, εάν µπορούσαν
να γίνουν καλύτερα ή όχι και ας µην διατηρήσουµε ένα καθεστώς, το οποίο µπορεί να βόλευε κάποιους, αλλά δεν βόλευε
ούτε τη χρηστή διοίκηση ούτε τους πολίτες της Αθήνας. Αυτό ας
το κάνουµε όλοι µας ως µία νέα αρχή του πολιτικού λόγου. Αυτό
ζητά από εµάς ο ελληνικός λαός και αυτό ζητάµε ο ένας από τον
άλλο, αν θέλουµε αυτή η Αίθουσα να έχει νόηµα, περιεχόµενο
και αξία στη λειτουργία της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Αθανάσιος Πλεύρης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω µε το θέµα «Καλλικράτης».
Αυτό το οποίο γίνεται στην περιφέρεια Αθηνών αυτήν τη στιγµή,
που της έχει µεταφερθεί µία αρµοδιότητα, χωρίς να έχουν δοθεί
οι πόροι, είναι κατά την άποψή µας και το κραυγαλέο παράδειγµα για το κατά πόσον είχε ή δεν είχε δυσλειτουργίες ο «Καλλικράτης». Αν θέλετε να το δούµε ως φιλοσοφία, πράγµατι,
έπρεπε να γίνει ένα µάζεµα στους δήµους, πράγµατι, έπρεπε να
γίνει ένα µάζεµα στις περιφέρειες. Έγινε, όµως, τελείως άκαιρα
και χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι οικονοµικοί πόροι. Άρα, προβλήµατα υπήρχαν.
Και έγινε σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστηµα, διότι τότε
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ήθελε, σώνει και καλά, το ΠΑΣΟΚ να πάει µε το νέο νόµο στις περιφερειακές εκλογές. Ήταν η κριτική η οποία είχε αναπτυχθεί
εδώ και πολλοί είχαµε πει ότι πράγµατι, πολλά από τα θέµατα
που ορίζει ο «Καλλικράτης» πρέπει να γίνουν, αλλά να γίνουν µε
έναν καλύτερο σχεδιασµό και σε ένα βάθος χρόνου, πράγµα το
οποίο δεν έγινε. Γι’ αυτό υπάρχουν οι όποιες δυσλειτουργίες,
που έρχεστε τώρα να βελτιώσετε µε το νοµοσχέδιο το οποίο είναι
υπό επεξεργασία.
Το θέµα µας, όµως, σήµερα δεν είναι η γενική συζήτηση για
τον «Καλλικράτη». Είναι η καταγγελία που γίνεται στην επερώτηση για το πόσο ισχύουν τυχόν διώξεις στο Δήµο Αθηναίων.
Εδώ πρέπει, µάλιστα, να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Ήρθατε και µιλήσατε για το αν έπρεπε να γίνει συγχώνευση, κ.λπ.. Εµείς είµαστε απ’ αυτούς που πιστεύουν πως ό,τι µπορούµε να µαζέψουµε
στο δηµόσιο τοµέα, αυτό πρέπει να µαζευτεί και προφανέστατα
να γίνουν και οι συγχωνεύσεις που πρέπει να γίνουν. Όµως, ενώ
ο Δήµος Αθηναίων µας απαντά πάρα πολύ ωραία στο κοµµάτι
που έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα να γίνουν οι συγχωνεύσεις, δεν λέει ουσιαστικά τίποτα για την ουσία των καταγγελιών
και για το κατά πόσον υπάρχουν διώξεις, µε βάση την πολιτική
ταυτότητα ατόµων.
Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό απ’ αυτό που είπατε εδώ,
κυρία Υπουργέ. Εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας ότι προφανέστατα
ούτε η συνδικαλιστική δράση µπορεί να εγγυάται εργασία, αν
αυτή δεν συνοδεύεται µε προσόντα. Κάτι άλλο, όµως, λέγεται σ’
αυτήν την επερώτηση. Λέγεται ότι επελέγησαν να βρεθούν
άτοµα σε θέσεις όχι βάσει της αξιοκρατίας, αλλά βάσει της πολιτικής τους ταυτότητας και ανάλογα µε το αν ανήκαν στη ΔΑΚΕ
ή στο ΠΑΣΟΚ.
Υπάρχουν, κυρία Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή καταγγελίες και
για τη Δηµοτική Αστυνοµία. Πριν έρθω εδώ, µε πήραν και µου
είπαν κάποια πράγµατα. Δεν µπορώ να σας πω ότι είµαι σε θέση
να ελέγξω κατά πόσον ισχύουν, αλλά θορυβούµαι όταν ακούω
από τη Δηµοτική Αστυνοµία να µου λένε ότι έγιναν τµηµατάρχες
άτοµα τα οποία δεν είχαν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
και, αντιθέτως, άλλοι που είχαν κριθεί και όλως τυχαίως δεν ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ, δεν πήραν αυτές τις θέσεις.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Έτσι είναι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Μήπως η αποµάκρυνση –ή η παραίτηση, δεν ξέρω- του κ. Αβραντίνη απ’ αυτήν τη θέση θα πρέπει
να µας προβληµατίζει; Κατά την άποψή µου, ο κ. Αβραντίνης είχε
ένα επιτυχηµένο έργο εκεί και είχε κάνει έναν αγώνα µε τη Δηµοτική Αστυνοµία. Όλως τυχαίως συγκρούστηκε µε το ΠΑΣΟΚ –
θυµόµαστε τα λόγια που ακούγαµε εδώ από τον κ. Παπουτσή
εναντίον του, διότι είχε µεταφέρει το πρόβληµα της εγκληµατικότητας από τους λαθροµετανάστες στο κέντρο της Αθήνας,
στην πραγµατική εστία που είναι η κεντρική διοίκηση- και δεν βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση. Δεν έχει αυτόν τον τοµέα.
Αυτά, λοιπόν, είναι θέµατα που µας προβληµατίζουν. Και σας
το λέω, επειδή εµένα δεν µου αρέσει να κάνω πολιτική σπέκουλα.
Δεν ξέρω, ούτε έχω αξιολογήσει τις καταγγελίες που έχουν γίνει,
για να µπορέσω να τις υποστηρίξω. Όµως, το γεγονός ότι έρχονται κάποια θέµατα από διαφορετικές πλευρές, αν µη τι άλλο,
πρέπει να ελεγχθεί.
Οφείλω να σας πω ότι µε τον κ. Καµίνη προσωπικά έχω πολύ
καλή συνεργασία και δεν θέλω να πιστεύω ότι ειδικά από έναν
πρώην άνθρωπο του Συνηγόρου του Πολίτη µπορεί να υπάρχουν
τέτοιες δυσλειτουργίες. Όµως, οπωσδήποτε, όταν έρχονται καταγγελίες, είτε είναι από τη Νέα Δηµοκρατία είτε είναι από τη Δηµοτική Αστυνοµία, πρέπει να ελεγχθούν.
Ας αναφερθούµε τώρα στο κοµµάτι που έχει να κάνει µε την
ουσία των προβληµάτων του Δήµου Αθηναίων, γιατί τίθενται
αυτά εδώ, στην επερώτηση της Νέας Δηµοκρατίας, άσχετα αν
δεν αποτελούν θέµατα της ερωτήσεως. Είναι µέσα στο σώµα της
επερωτήσεως, αλλά δεν υπάρχουν ερωτήµατα.
Πρέπει, λοιπόν, να βοηθηθεί ο Δήµος Αθηναίων. Αυτήν τη
στιγµή, η πρωτεύουσα της πόλης καταρρέει, αφ’ ενός από συνεχείς πορείες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας και διαλύεται ο εµπορικός κόσµος και, αφ’ ετέρου, από ένα κλίµα
εγκληµατικότητας και λαθροµετανάστευσης. Στο κέντρο της
πόλης, στον Άγιο Παντελεήµονα, στην Κυψέλη, στο ίδιο το ιστο-
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ρικό κέντρο στην Οµόνοια, δεν µπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος µετά από κάποιες ώρες.
Αυτό, λοιπόν, είναι θέµα συνεργασίας και της δηµοτικής αρχής
που έχει την ευθύνη που της αναλογεί, αλλά πρωτίστως της κεντρικής διοίκησης. Δεν είστε, βέβαια, η αρµόδια Υπουργός που
έχει την ευθύνη γι’ αυτό. Σε ένα κοµµάτι την έχετε, διότι έρχεται
ο Δήµος Αθηναίων και εσείς και υπερασπίζεστε το νοµοσχέδιο
για την ιθαγένεια που φέρνετε. Μάλιστα, ο Δήµος Αθηναίων λέει
«για να σταµατήσει η µαζική νοµιµοποίηση που γινόταν τα έτη
2004-2009». Λες και το 2004 εµφανίστηκε η λαθροµετανάστευση
στην Ελλάδα. Δεν πάει έστω «για τα µάτια του κόσµου» από το
2000.
Αλλά ποιον να σταµατήσει; Έναν ευεργετικό νόµο φέρατε που
θέλετε να τον επεκτείνετε και στις διατάξεις για την παράδοση
και έκδοση καρτών διαµονής. Πώς, λοιπόν, η Κυβέρνησή σας
έχει βοηθήσει το δήµο να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα θέµατα, που
είναι η ουσία των προβληµάτων του Δήµου Αθηναίων, είναι η
ουσία των προβληµάτων των γειτονιών της Αθήνας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό. Τουλάχιστον να κλείσουµε µε ένα ευχάριστο. Κοµβικό σηµείο για το Δήµο Αθηναίων
και παράγοντας ανάπτυξης είναι αυτό το Πρόγραµµα της Διπλής
Ανάπλασης. Πραγµατικά, «ιδρώσαµε» µέσα σ’ αυτήν τη Βουλή
να µπορέσει να προχωρήσει. Έκανα ερώτηση πριν από τέσσερις-πέντε µέρες κι αν δεν κάνω λάθος και η συνάδελφος κ. Όλγα
Κεφαλογιάννη προς αυτό το θέµα, γιατί υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις και ανησυχούσαµε. Ευτυχώς, έχουµε σηµερινή πληροφόρηση ότι το σχέδιο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο
έγκρισης από το κοµµάτι του ρυθµιστικού πλαισίου για την
Αθήνα και ότι επιτέλους θα προχωρήσει µία αναπτυξιακή προοπτική στην Αθήνα.
Συνεπώς, κυρία Υπουργέ, εµείς θεωρούµε ότι ο «Καλλικράτης»
είχε προβλήµατα και ότι απέτυχε σε πολλά. Ας διορθωθούν τώρα
µε το νοµοσχέδιο που φέρνετε.
Από την άλλη πλευρά, σε καµµία περίπτωση δεν λέµε ότι υιοθετούµε τις καταγγελίες που γίνονται, αλλά δεν µπορούµε και
αψήφιστα «να πετάµε στον κάλαθο των αχρήστων» καταγγελίες
που γίνονται είτε από πολιτικά κόµµατα είτε από συγκεκριµένα
άτοµα, τα οποία µάλιστα λένε ότι έχουν και στοιχεία που συνδέονται µε τα υπηρεσιακά συµβούλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους
από το 3ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας 2ο Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Βασίλης Μουλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σας οµολογήσω ότι η σηµερινή ηµέρα στη Βουλή
εµένα µου έµαθε ορισµένα καινούργια πράγµατα. Ένα απ’ αυτά,
ακούγοντας τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης λίγο πριν, ήταν
το ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των τραπεζών. Μέχρι τώρα, είχα µία
άλλη εκτίµηση, ότι ήταν ο κ. Κωστόπουλος, ο κ. Λάτσης, ο κ.
Σάλας, ο κ. Βγενόπουλος. Αν ξεχνάω κάποιον, να µε συγχωρήσει.
Σήµερα έµαθα ότι η ιδιοκτησία των τραπεζών ανήκει στον ελληνικό λαό.
Πράγµατι, αυτό είναι µία αποκάλυψη, η οποία µε προβληµάτισε και κατάλαβα ποιος είναι ο τέταρτος δρόµος τον οποίο θα
ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείποντας τον τρίτο, τον τραπεζικό σοσιαλισµό. Εκεί πάµε. Πολύ ωραία. Και δεν ξέρω βέβαια,
αυτό το µέτρο προς αυτήν την πορεία του τέταρτου δρόµου, αν
θα περιλαµβάνει και τους εργολάβους, δηλαδή αν θα έχουµε και
έναν εργολαβικό σοσιαλισµό ή αν θα πάµε σε µία Ελλάδα η
οποία θα γίνει, απ’ ότι κατάλαβα από τον κύριο Αντιπρόεδρο –να
θυµηθώ την παλιά µου ιδιότητα του δηµοσιογράφου και τους τίτλους που βάζαµε- ένα απέραντο εργοτάξιο. Το είχαµε βάλει καµ-
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µιά δεκαπενταριά φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Μουλόπουλε,
δεν ξέρω τι θα λέγατε µε τον κ. Ευθυµίου στη σύσκεψη στο έντυπο που δουλεύατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μαζί τους βάζαµε τους τίτλους.
Τους ξέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην µαλώσετε τώρα
για τους τίτλους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλλον, εγώ έβαζα τους τίτλους, ο κ. Ευθυµίου έγραφε το ρεπορτάζ.
Οπότε από τον Ιούνιο, απ’ ότι κατάλαβα, θα έχουµε πάλι ένα
νέο, απέραντο εργοτάξιο.
Έµαθα και κάτι άλλο, ότι τα ταµεία, τα οποία δεν συµµετέχουν
είναι στα όρια ή έχουν υπερβεί τα όρια της εθνικής προδοσίας.
Το καταλαβαίνω. Έχουµε προδώσει εθνικά, δηλαδή την πατρίδα
των τραπεζιτών και καλά κάναµε κατ’ εµέ, αλλά θα έλεγα να παίρνουµε και ορισµένα µαθήµατα από τους Βίκινγκς. Ήταν µία πολύ
ωραία εκποµπή χθες στη ΝΕΤ του κ. Αυγερόπουλου, για το τι συνέβη στην Ισλανδία. Εκεί, ένας άλλος, ο οποίος εξυπηρετούσε
τα διαπλεκόµενα συµφέροντα –ο Πρόεδρος της Ισλανδίας- αρνήθηκε να υπογράψει µία πολιτική που υποχρέωνε τους πολίτες
της Ισλανδίας να πληρώσουν τα ανοµήµατα και τις αµαρτίες των
Ισλανδικών τραπεζών και πήγε σε δηµοψήφισµα. Τελικά, δεν πληρώθηκαν οι τράπεζες.
Απ’ ότι πληροφορούµαι –φαντάζοµαι ότι ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης θα τα ξέρει καλύτερα αυτά- η Ισλανδία
πάει µια χαρά σήµερα. Και ανάπτυξη έχει και τα χρέη των ιδιωτών, των νοικοκυριών από τις τράπεζες τα έχει περικόψει στο
20% µε 25%. Ο προδότης Πρόεδρος της Ισλανδίας είναι ο πιο
δηµοφιλής πολιτικός αυτήν τη στιγµή στην Ισλανδία.
Καµµιά φορά η λεξιλαγνεία του κυρίου Αντιπροέδρου είναι και
αποκαλυπτική, µαθαίνουµε και ορισµένα πράγµατα.
Όσον αφορά την επιτυχία αυτού του κουρέµατος, εγώ δεν
είµαι απόφοιτος του London School of Economics και δεν ξέρω
πολύ καλά αυτά τα πράγµατα. Κάνοντας όµως έναν «µπακαλίστικο» λογαριασµό, είδα ότι γλιτώσαµε, όπως λένε, 105 δισεκατοµµύρια, αλλά θα δανειστούµε 130 δισεκατοµµύρια σε πρώτη
φάση κι απ’ ότι είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, έπονται γύρω στα
40 δισεκατοµµύρια µε 50 δισεκατοµµύρια ακόµη. Δηλαδή, δανειστήκαµε περίπου 170 δισεκατοµµύρια –αν οι λογαριασµοί είναι
σωστοί- για να σβήσουµε 150 δισεκατοµµύρια. Πιθανόν για τους
οικονοµολόγους του London School of Economics αυτό να είναι
µία επιτυχία, αλλά για έναν «µπακάλη» σαν και εµένα, είναι µάλλον µία αποτυχία.
Όσον αφορά το µνηµόνιο 2, κύριοι συνάδελφοι και του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, µη τσακώνεστε ποιοι το στήριξαν. Και
οι δύο το έχετε στηρίξει.
Έρχοµαι τώρα στην επερώτηση. Όπως είπε και ο κ. Ευθυµίου,
πρέπει να λέµε τα πράγµατα όπως είναι, πρέπει να λέµε την αλήθεια. Ο «Καλλικράτης» ήταν η πρώτη πράξη κατάργησης του
κράτους. Ήταν ένα συµβόλαιο θανάτου για την τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δούρειος Ίππος για να εκχωρηθεί ο δηµόσιος χώρος,
ο δηµόσιος πλούτος και οι κοινωνικές υπηρεσίες στην ιδιωτική
πρωτοβουλία, για να εφαρµοσθεί –όπως προσπαθείτε τώρα να
εφαρµόσετε- το νέο ευέλικτο επιτελικό κράτος και µε το πρόσχηµα της αποκέντρωσης, να µεταφερθούν βασικές λειτουργίες
στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς όµως πόρους. Δηλαδή, τι είπατε; «Πάρτε τις αρµοδιότητες και κόφτε το λαιµό σας». Δηλαδή,
κόφτε το λαιµό των δηµοτών, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Αποτέλεσµα όλων αυτών, όπως λένε όλοι οι δήµαρχοι, ανεξαρτήτου πολιτικού χρώµατος, είναι ο οικονοµικός στραγγαλισµός.
Και οι δήµαρχοι, για να µπορέσουν να επιβιώσουν, οδηγούνται
στην αύξηση των δηµοτικών τελών και στην εκχώρηση των δραστηριοτήτων στους ιδιώτες. Είναι τα περίφηµα ΣΔΙΤ. Το πρώτο
παράδειγµα µε τα ΣΔΙΤ είναι το Ελληνικό, το οποίο παραχωρείται
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Και όλα αυτά έγιναν µε την τακτική, εάν θέλετε, της συκοφάντησης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων για σπατάλη, διαφθορά, κακή αυτοδιοίκηση. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά,
αλλά δεν είναι στον βαθµό στον οποίο θέλετε να τα διογκώσετε.
Η αλήθεια είναι όσον αφορά τους υπερχρεωµένους ΟΤΑ ότι
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στη χώρα µας τα συνολικά χρέη των ΟΤΑ είναι το 0,9% του ΑΕΠ
και το 0,7% του δηµοσίου χρέους. Αυτοί είναι οι αριθµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια στιγµή στην Ευρώπη των είκοσι
επτά τα αντίστοιχα νούµερα είναι 11,6% και 15,7%. Αυτή είναι η
υπερχρέωση είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε. Οι ελληνικοί
δήµοι δηλαδή, είναι οι λιγότερο χρεωµένοι δήµοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, µε τους υπολογισµούς της Κυβέρνησης
η τοπική αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να επιβιώσει. Η τελευταία εκτίµηση της Κυβέρνησης είναι: «Τα σταθερά έσοδα των ΟΤΑ, υπολογισµένα µε τον πιο ασφαλή τρόπο στη βάση των τρεχουσών
αποδόσεων της κρατικής χρηµατοδότησης, ανέρχονται σε ύψος
4 δισ. ευρώ για τους δήµους και 670 εκατοµµύρια για τις περιφέρειες». Αυτά από τον κ. Παπακωνσταντίνου, όταν ήταν Υπουργός. Φέτος στον Προϋπολογισµό είναι εγγεγραµµένα 2,4
δισεκατοµµύρια. Το 2011 δόθηκαν 3,5 δισεκατοµµύρια. Με την
ψήφιση του µνηµονίου 2 επιχειρείται η ολοκλήρωση του εγκλήµατος.
Το ερώτηµα είναι απλό. Το γνωρίζετε; Βεβαίως και το γνωρίζετε, αλλά υπάρχουν άλλα σχέδια, τα οποία πλέον έχουν αποκαλυφθεί, όπως η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, η
εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση, η πλήρης ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και όλη αυτή
η αλυσίδα των νεοφιλελεύθερων επιλογών που έχετε κάνει.
Συγκεκριµένα, πριν από λίγες µέρες ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είπαν ότι θα δώσουν 450 εκατοµµύρια
στην τοπική αυτοδιοίκηση, που από λάθος –έτσι ισχυρίστηκανδεν ενεγράφησαν στον προϋπολογισµό. Σε ολόκληρο προϋπολογισµό, τον οποίο ψήφισε η Βουλή ξεχάσατε να βάλετε το κονδύλι;
Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό, δεν πιστεύω ότι
υπάρχει τόσος ερασιτεχνισµός. Λέω ότι υπάρχει δόλος. Σύµφωνα
λοιπόν, µε τα τελευταία στοιχεία του µνηµονίου 2, θα περικοπούν
και άλλα 290 εκατοµµύρια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Για να έλθω στο Δήµο Αθηναίων, οι επιπτώσεις του «Καλλικράτη» είναι βέβαια, δραµατικές σ’ αυτό το δήµο της χώρας, ο
οποίος είναι η µικρογραφία της Ελλάδας.
Ξέρετε κάτι, κυρία Υπουργέ; Το δήµο της Αθήνας τον κερδίσατε όπως κερδίσατε και την Ελλάδα. Τις βουλευτικές εκλογές
τις κερδίσατε λέγοντας «λεφτά υπάρχουν», ενώ ξέρατε ότι δεν
υπάρχουν. Συγγνώµη, αλλά ο κ. Προβόπουλος δις σ’ αυτήν τη
Βουλή είχε πει ότι σας είχε προειδοποιήσει και για το έλλειµµα
και για το χρέος. Αν λέει ψέµατα ο κ. Προβόπουλος, µπορείτε να
τον εκδιώξετε.
Επίσης, τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση τις κερδίσατε
λέγοντας ότι δεν θα ληφθούν άλλα µέτρα και κατηγορώντας την
Αριστερά, όπως και σήµερα, ότι σπεκουλάρει στην καταστροφή,
όταν σας έλεγε ότι θα υπάρξουν και άλλα µέτρα. Μάλιστα,
Υπουργοί είπαν ότι θα παραιτηθούν αν υπάρξουν άλλα µέτρα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είδα κανέναν να παραιτείται.
Η δηµοτική πλειοψηφία, λοιπόν, στο Δήµο Αθηναίων και ο κ.
Καµίνης σ’ αυτό έχουν στηρίξει την εκλογή τους. Μάλιστα, ο κύριος Καµίνης το ανταποδίδει καλώντας πριν από λίγες µέρες τη
Βουλή να υπερψηφίσει τη νέα δανειακή σύµβαση και τα µέτρα
που τη συνοδεύουν, για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η φωνή σας στο µεγαλύτερο δήµο της
χώρας.
Ποια είναι η κατάσταση; Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου
καταρρέουν και οι λειτουργίες τους οδηγούνται σε ιδιωτικοποίηση, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το σχέδιο για το κλείσιµο
των βρεφονηπιακών σταθµών, οι δραστηριότητες του δήµου
έχουν αποµειωθεί, ενώ οι νέες µαζικές ανάγκες των φτωχών συµπολιτών µας δηµοτών, οι οποίοι αυξάνονται κατά γεωµετρική
πρόοδο, δεν καλύπτονται ούτε κατ’ ελάχιστο.
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι συγχωνεύσεις οργανισµών έχουν ως µοναδικό σκοπό τη µείωση των δαπανών και του προσωπικού και
όχι τον εξορθολογισµό τους και την αποδοτικότερη προσφορά
υπηρεσιών στους δηµότες. Γίνονται δε, χωρίς καµµία διαβούλευση µε τους εργαζόµενους και τις δηµοτικές παρατάξεις της
Αντιπολίτευσης και προωθούνται αιφνιδιαστικά. Αυτή είναι µία
άλλη τακτική που η Κυβέρνηση ακολουθεί στη Βουλή, «φέρνοντας νύχτα» τροπολογίες και νοµοσχέδια.
Η συγχώνευση των τριών νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
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καίου, ΟΝΑ, ΠΟΔΑ και ΔΑΜΣ, έγινε και αυτή «σε µία νύχτα» και
χωρίς να έχει ληφθεί προηγουµένως απόφαση για το νέο οργανισµό του δήµου. Οι εργαζόµενοι αιφνιδιάστηκαν και παρά τις
ενστάσεις της Αντιπολίτευσης ο νέος οργανισµός επιβλήθηκε µε
τη γνωστή κυβερνητική µέθοδο «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν». Ευνοιοκρατικές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και της
διοίκησης υπάρχουν και υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τη δηµοτική του παράταξη στο δήµο, την «Ανοιχτή πόλη», υπερασπίστηκε και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις
οποίες πρέπει να έχει και να δίνει ο δήµος στους πολίτες του και
τις θέσεις εργασίας στο νέο οργανισµό, έχοντας κάνει συστηµατικές και εµπεριστατωµένες προτάσεις, ιδιαίτερα για τον πρώην
ΟΝΑ ώστε να αποδίδει πολλαπλάσιο έργο του σηµερινού για
τους δηµότες.
Ο εγκάθετός σας στο Δήµο Αθηναίων τις έγραψε στα παλαιότερα των παπουτσιών του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Υπουργός, κ. Φώφη
Γεννηµατά έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα πραγµατικά µε πολύ ενδιαφέρον όλες τις απόψεις που
διατυπώθηκαν απ’ όλες τις πλευρές.
Εγώ θέλω να επαναλάβω το αυτονόητο. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει την κατά τόπους αρµόδια αποκεντρωµένη διοίκηση στο έργο της άσκησης ελέγχου νοµιµότητας επί των
πράξεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι υποκαθιστώντας την, αλλά παρέχοντας οδηγίες και διευκρινίσεις για την
ορθή εφαρµογή του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, στις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται.
Υπάρχουν τα αρµόδια διοικητικά όργανα που ερευνούν και
αποφασίζουν για τη νοµιµότητα των αποφάσεων των αιρετών και
όχι ο Υπουργός Εσωτερικών. Έχουµε ήδη καταθέσει ερώτηµα
στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και δεν
τίθεται κανένα απολύτως ζήτηµα ακύρωσης ή κάλυψης των αποφάσεων των δηµοτικών αρχών από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Θα ήθελα απλώς να επαναλάβω ότι η συγχώνευση που πραγµατοποιήθηκε διασφαλίζει απόλυτα το προσωπικό, ανεξαρτήτως
της σχέσης εργασίας, µε την οποία υπηρετούν. Κάθε άλλη ερµηνεία φοβάµαι ότι προσπαθεί σκοπίµως να δηµιουργήσει αναστάτωση και ανασφάλεια στους εργαζόµενους και να δώσει τη
δυνατότητα να τους παρασχεθεί και η σχετική πολιτική και συνδικαλιστική συµβολή.
Δεν θα ήθελα όµως να συνεχίσω αυτή την ανούσια συζήτηση,
γιατί νοµίζω ότι πρόκειται για µια συζήτηση που έχει µόνο κοµµατικό ακροατήριο και οδηγεί µόνο στη δηµιουργία εντυπώσεων.
Νοµίζω ότι θα ήταν πολύ πιο σηµαντικό να µπορούµε σήµερα να
κάνουµε ένα γόνιµο διάλογο για το µέλλον της αυτοδιοίκησης
για το επιτελικό κράτος, για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
Εγώ η ίδια είπα ότι η πράξη είναι αυτή που θα µας δείξει τις
διορθώσεις που πρέπει να κάνουµε στην πορεία. Δεν υπάρχει
καµµία µεταρρύθµιση που να µην έχει δυσκολίες στην εφαρµογή
της, δεν υπάρχει κανένα τέλειο νοµοθέτηµα, που να µη χρειάζεται βελτιώσεις στην πορεία. Νοµίζω ότι θα ήταν πολύ σηµαντικό
αν µπορούσαµε να συνεργαστούµε σε ένα γόνιµο διάλογο. Από
την πλευρά µας, το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να πω ότι το
ξεκίνησε αυτό, ξεκινώντας το διάλογο µε τα κόµµατα για το νέο
πολυνοµοσχέδιο που ετοιµάζουµε µε βελτιώσεις ακριβώς πάνω
στον «Καλλικράτη», µέσα από την εµπειρία αυτού του χρόνου,
έτσι όπως καταγράφτηκαν όλες αυτές οι προτάσεις από τους αιρετούς του Α’ και Β’ Βαθµού.
Θέλω να πω ότι επειδή βλέπουµε το δέντρο και χάνουµε το
δάσος είναι µακριά η πορεία αυτών που ζήσαµε σήµερα εδώ.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το ΠΑΣΟΚ που σχεδιάζει και
φέρνει προτάσεις και µεταρρυθµίσεις για την αυτοδιοίκηση και
η Νέα Δηµοκρατία, που µένει µόνο στη στείρα αντιπαράθεση, καταψηφίζει ή αποχωρεί από την Αίθουσα όταν συζητιούνται ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε την ουσία της λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης και όχι µόνο µε το πολιτικό προσωπικό και τις πελατειακές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί όλα τα προηγούµενα
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χρόνια.
Θέλω να θυµίσω πάρα πολύ συνοπτικά την αναβάθµιση των
νοµαρχιακών συµβουλίων και την καθιέρωση, µεταξύ άλλων, της
λαϊκής εκπροσώπησης σ’ αυτά. Θέλω να θυµίσω την εισαγωγή
του ριζοσπαστικού, για τα δεδοµένα εκείνης της εποχής, δηµοκρατικού προγραµµατισµού ως µοντέλου ανάπτυξης, τη θεσµοθέτηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, την κατάργηση από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας της διάταξης που όριζε τη διενέργεια των νοµαρχιακών εκλογών, λίγες µόλις ηµέρες πριν την
διενέργειά τους.
Νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς τα δάκρυα που χύνονται αυτήν τη στιγµή από την πλευρά της Νέας
Δηµοκρατίας για την αυτοδιοίκηση, όταν η προηγούµενη εµπειρία όλων αυτών των ετών µας έχει δείξει τελείως άλλα πράγµατα
µε την Νέα Δηµοκρατία, συνήθως έξω απ’ αυτήν την Αίθουσα,
όταν αναπτύσσεται ο διάλογος και η αγωνία για το µέλλον της
αυτοδιοίκησης.
Θέλω να θυµίσω ότι ως κυβέρνηση, η Νέα Δηµοκρατία, είχε
εξαγγείλει διάλογο για την κατάρτιση ενός νέου διοικητικού
χάρτη, τον τότε λεγόµενο «Καποδίστρια 2», την άνοιξη του 2009.
Σε συνθήκες που ήταν ήδη ορατές οι επερχόµενες συνέπειες της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης για τη χώρα µας αποφάσισε, αντί
να προχωρήσει σε µια γενναία µεταρρύθµιση της αυτοδιοίκησης,
να προχωρήσει στην αναβολή της υλοποίησης του εγχειρήµατος, επικαλούµενη την ανωριµότητα των συνθηκών.
Και αντί να απολογείστε γι’ αυτό σήµερα, αρνηθήκατε να ψηφίσετε τον «Καλλικράτη», επικαλούµενοι διάφορες ευφάνταστες
δικαιολογίες περί δήθεν προχειρότητας, αλλά ακόµα και αντισυνταγµατικότητα των διατάξεων. Αντιλαµβάνεστε ότι αν επιδεικνύαµε τη δική σας αναποφασιστικότητα αυτήν τη στιγµή, η
αυτοδιοίκηση θα ήταν ακόµα ένα τεράστιο κρατικό βαρίδι στις
πλάτες της εθνικής µας οικονοµίας.
Λυπάµαι πάρα πολύ, που όλη αυτή η συζήτηση επικεντρώθηκε
στα ζητήµατα του Δήµου της Αθήνας. Είπα και στην πρωτολογία
µου ότι εκτιµώ πως αυτήν τη στιγµή ο Δήµος της Αθήνας, η
Αθήνα, η πρωτεύουσα χρειάζεται τη µεγαλύτερη δυνατή στήριξη
απ’ όλους µας, γιατί δεν µπορεί να ανακάµψει η χώρα, αν δεν
ανακάµψει πριν απ’ όλους η Αθήνα. Νοµίζω ότι πρέπει να αφήσουµε οριστικά στο παρελθόν τις εποχές που ο Δήµος της Αθήνας είχε µια πλειονότητα συµβασιούχων, περίπου δύο χιλιάδων
ανθρώπων, χωρίς κριτήρια, µε αδιαφανείς διαδικασίες. Ας τα
αφήσουµε, επιτέλους, οριστικά όλα αυτά στο παρελθόν. Η χώρα
χρειάζεται ένα νέο πολιτικό πολιτισµό, µια νέα πολιτική ηθική, µια
άλλου είδους συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων. Θα πρέπει,
επιτέλους, η λέξη «ηθική» στην πολιτική να επικρατήσει όλων των
άλλων επιλογών.
Πραγµατικά, δεν αντιλαµβάνοµαι πού είδατε ότι δίνεται το κοινωνικό κράτος στους ιδιώτες όταν η πρώτη, πραγµατικά, κίνηση
που έκανα όταν ανέλαβα τις αρµοδιότητές µου σ’ αυτό το Υπουργείο ήταν, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, να εξασφαλίσω
τη βιωσιµότητα του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» από καθαρά εθνικούς πόρους, όπως ήταν και η υποχρέωσή µας. Μια
πράξη που όχι απλώς έδωσε το φιλί της ζωής στο Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», που όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντικό είναι,
αλλά διασφάλισε το ότι θα µπορέσουµε να πάρουµε και τη χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη χρονιά που µας πέρασε, καθώς
ήµασταν σ’ ένα µικροσκόπιο από τους εταίρους µας, που προσπαθούσαν να δουν αν πραγµατικά εννοούµε όσες δεσµεύσεις
είχαµε αναλάβει και αν πράγµατι θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε το Πρόγραµµα από δικούς µας πόρους. Ήταν, λοιπόν, το
πρώτο πράγµα που έκανα από εθνικούς πόρους, από πόρους
του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεχίζεται το Πρόγραµµα. Διατηρήθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσιες θέσεις εργασίας και συνεχίζουν να παρέχουν οι άνθρωποι αυτοί υπηρεσίες σε µια σειρά
από ηλικιωµένους, που το έχουν πάρα πολύ µεγάλη ανάγκη.
Δεν καταλαβαίνω πραγµατικά, κύριε Αποστολάκο, που είδατε
την πρόθεση του Υπουργείου να καταργήσει την περιφέρεια.
Πραγµατικά, εκπλήσσοµαι απ’ αυτήν σας την τοποθέτηση, γιατί
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -καθώς είχατε εξαντλητικό διάλογο
και µε τον κ. Γιαννίτση και µε τον κ. Κουκουλόπουλο και µαζί µουότι καµµία τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει. Πραγµατικά, εντυπωσιά-
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ζοµαι που το µεταχειριστήκατε αυτό στα πλαίσια αυτής της επερώτησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι η µόνη πρόθεση του Υπουργείου
ήταν να αντιµετωπιστούν οι δυσλειτουργίες, που αντιµετώπιζαν
οι αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Θα πρέπει να ξέρετε ότι είµαι από τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν πάρα πολύ για να φτάσουµε σ’ αυτήν τη µεγάλη κατάκτηση της αιρετής περιφέρειας, µιας αιρετής περιφέρειας που
έχει καθοριστική συµβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας και
στη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ. Επί ηµερών µου, όταν
ήµουν Πρόεδρος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, ξεκίνησε αυτός ο διάλογος µε µεγάλο προβληµατισµό
στο εσωτερικό των νοµαρχιών, αλλά έγινε ένας πολύ γόνιµος
διάλογος µε οµόφωνες αποφάσεις. Σε καµµία περίπτωση, δεν θα
ήµουν εγώ αυτή που θα καταργούσα την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που ξεκίνησα να διεκδικώ και κατάφερα µέσα και στο
κόµµα µου τότε να είναι αυτή η πλειοψηφούσα άποψη.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ )
Πραγµατικά εντυπωσιάζοµαι µε την τοποθέτησή σας αυτή.
Θέλω να πω όµως κλείνοντας ότι ουδέποτε βρέθηκα έξω από
τα γραφεία του κ. Παυλόπουλου και απέναντί του. Έχω µάθει να
πολιτεύοµαι µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, µε µια συγκεκριµένη
πολιτική ηθική, όπως είπα και πριν.
Είχαµε δυνατές κόντρες µε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τότε αλλά πάντα στα πλαίσια της ευπρέπειας. Καταφέραµε
να πείσουµε τότε τον κ. Παυλόπουλο ότι έπρεπε να απεµπλέξει
τα προνοιακά επιδόµατα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Μαζί µε τον πρώτο αυτοτελή πόρο για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα τέλη µεταβίβασης που καθιερώσαµε µε την
προηγούµενη από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, καταφέραµε να µην υπάρχουν σήµερα υπερχρεωµένες περιφέρειες ως διάδοχοι των νοµαρχιών, ακριβώς
γιατί τα οικονοµικά τους σχεδιάστηκαν πάρα πολύ προσεκτικά,
σε συνεργασία όλων των παρατάξεων που συµµετείχαν τότε στην
ΕΝΑΕ µε οµόφωνες αποφάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κυρία
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γρηγόριος Αποστολάκος, για τη δευτερολογία του.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε την τελευταία σας αναφορά, για να µην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Χαίροµαι γιατί υπάρχουν µέσα στην Αίθουσα και εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης που
παρακολουθούν τη συζήτηση.
Ισχυρίστηκα από το Βήµα της Βουλής ότι στο προσχέδιο του
νόµου, το οποίο δώσατε προς διαβούλευση στις αυτοδιοικητικές
αρχές και στα κόµµατα, υπήρχε ρύθµιση όπου προεβλέπετο η
ίδρυση και συγκρότηση περιφερειακού ταµείου στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Η βασική αρµοδιότητα αυτού του αποκεντρωµένου ταµείου θα ήταν η αξιοποίηση του συνόλου των κοινοτικών
πόρων. Προφανώς, δεν εξαιρούνταν και το ΕΣΠΑ.
Ακριβώς αυτή ήταν η διατύπωση. Μην κουνάτε το κεφάλι σας.
Τη διάβασα µε πολλή προσοχή. Έχω δεκαπέντε χρόνια εµπειρίας
στη διοίκηση και πολύ καλή νοµική κατάρτιση. Δεν χρειάζεται,
λοιπόν ούτε να αποδοκιµάζετε ούτε να επιδοκιµάζετε τίποτα,
γιατί σε διαφορετική περίπτωση γίνεται µεγάλο ατόπηµα στην
Αίθουσα αυτήΝ. Το διαβάσαµε όλοι.
Ισχυρίστηκα, αγαπητή κυρία Υπουργέ –και το εννοώ το «αγαπητή»- ότι µια τέτοια θεσµοθέτηση στην ουσία ακύρωνε το θεσµό
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, όταν η βασική τους αρµοδιότητα, ποια είναι; Είναι ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός, η αξιοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων και το ΕΣΠΑ. Αν περνούσε
κάτι τέτοιο –εκτός αν δεν το είδατε το προσχέδιο- προφανώς θα
είχαµε έµµεση, πλην σαφή κατάργηση του θεσµού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Θα σας πω κάτι άλλο. Αυτήν τη στιγµή είναι υπό αµφισβήτηση
ο θεσµός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αµφισβητείται από
συγκεκριµένες κυβερνητικές επιλογές που προσπαθούν, εµµέσως πλην σαφώς, να αναιρέσουν τους περιφερειάρχες και το
θεσµό γενικότερα, µέσα από τη διόγκωση των αρµοδιοτήτων της

6926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποκεντρωµένης διοικήσεως.
Η ιστορία των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των περιφερειακών διευθυντών και των διορισµένων περιφερειών επαναλαµβάνεται. Το έχετε ζήσει και εσείς, το έχω ζήσει και εγώ. Ξέρετε ότι
αυτά τα οποία καταγράφω µε αίσθηµα ευθύνης σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν απέχουν ούτε κόκκο από την αλήθεια. Το κράτος αντιµετωπίζει εχθρικά –και εν προκειµένω η Κυβέρνηση, την οποία
υπηρετείτε- το θεσµό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δείτε τι
γίνεται µε τους ΦΟΔΣΑ, δείτε τι γίνεται µε τα περιφερειακά νοσοκοµεία, δείτε τι γίνεται µε ένα αλαλούµ άλλων ρυθµίσεων.
Θα πρέπει να αποφασίσουµε –ναι, να συµφωνήσω να κάνουµε
ένα δηµόσιο διάλογο- το πώς θα διοικηθεί αυτός ο τόπος. Διότι
αυτό είναι ανεξάρτητο κοµµάτων και κυβερνήσεων. Πώς να διοικηθεί; Το κράτος έχει συνέχεια, αλλά όχι µε τέτοιες λογικές.
Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτή, ναι, αν δεν έβαζαν βέτο οι αυτοδιοικητικές αρχές -και ο Α’ βαθµός και ο Β’ βαθµός- και εµείς και
περνούσε αυτή η διάταξη, στην ουσία θα είχαµε κατάργηση των
περιφερειών. Περί αυτού επρόκειτο.
Θέλω να κάνω µια δεύτερη παρατήρηση. Είπατε ότι η συζήτηση αυτή απευθύνεται στο κοµµατικό ακροατήριο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοείτε εµένα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοείτε
τον κ. Νεράντζη. Ενδεχοµένως εννοείτε τον κ. Παυλόπουλο,
επειδή εκλέγεται στην Α ’Αθηνών; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εµείς
δεν έχουµε κοµµατικό και πελατειακό ακροατήριο στο Δήµο Αθηναίων. Στη Λακωνία εκλέγοµαι εγώ.
Πολύτιµη ήταν η συζήτηση αυτή και αποφύγαµε µε θρησκευτική ευλάβεια να κάνουµε οιαδήποτε ουσιαστική κριτική στο έργο
του Δηµάρχου Αθηναίων και των συνεργατών του. Έτσι αποφάσισε ο αθηναϊκός λαός, αυτόν εξέλεγξε. Εµείς δεν κάναµε κριτική
σε ότι αφορά το ουσιαστικό έργο του, όπως εσείς προσπαθήσατε να το υπερασπίσετε. Απέφυγα και κάποιες αιχµές στην
απάντηση την οποία είχε κάνει για κάποιους εξ ηµών. Θα την
πάρει την απάντηση εκεί που πρέπει.
Εµείς σας καλέσαµε ως υπεύθυνη Κυβέρνηση, και σύµφωνα
µε την συνταγµατική σας υποχρέωση και το θεσµικό πλαίσιο, να
ελέγξετε τη νοµιµότητα των πράξεων του Δηµάρχου Αθηναίων
και των συνεργατών του. Δεν ζητήσαµε να κάνετε κριτική, δεν
κάναµε κριτική ούτε σας ζητήσαµε να παρέµβετε για την κατ’
ουσίαν λειτουργία του. Θα ήταν εξάλλου και παράνοµο και αντισυνταγµατικό. Σας καλέσαµε να ελέγξετε και να ζητήσετε εξηγήσεις από το Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αν
εφήρµοσε καλώς το νόµο σε ότι αφορά τον έλεγχο νοµιµότητος
των αποφάσεων του Δήµου Αθηναίων. Σας καλέσαµε να ελέγξετε τη νοµιµότητα των αποφάσεων του Δήµου Αθηναίων. Θα
µας στερήσετε αυτό το δικαίωµα ή θα µας στερήσετε το δικαίωµα να κάνουµε µία κριτική, την οποία ακούσατε και για την
οικονοµία του χρόνου δεν θα την επαναλάβω αυτήν τη στιγµή,
σε ότι αφορά τη λειτουργία του θεσµού µέσα από τη λειτουργία
του ν. 3852; Αυτά σας είπαµε.
Δεν ξέρω γιατί πήρατε αυτόκλητα την ευθύνη να υπερασπιστείτε ένα κατ’ ουσίαν έργο. Το έργο του κ. Καµίνη και του Δήµου
Αθηναίων δεν θα το κρίνετε ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε τα κόµµατά
µας. Ο αθηναϊκός λαός θα το κρίνει. Τη νοµιµότητα, όµως, των
ενεργειών, αν υπάρχουν διώξεις –που υπάρχουν διώξεις, σας το
λένε δικοί σας άνθρωποι, κοµµατικά σας στελέχη- οφείλετε να
την ελέγξετε. Οφείλετε να ελέγξετε, γιατί έχει προχωρήσει ο
Δήµος Αθηναίων και κάνει αναθέσεις απευθείας καθηκόντων και
δεν λειτουργούν τα υπηρεσιακά συµβούλια. Έσπευσε –σας το
είπα και από το Βήµα της Βουλής- πριν λίγες µέρες να κάνει ανάθεση καθηκόντων µε κοµµατικά κατ’ εµέ και για τους συναδέλφους µου αν θέλετε, κριτήρια. Δεν µπορείς να κρίνεις κάποιον,
να του κάνεις απευθείας ανάθεση και να µην περιµένεις είκοσι
µέρες για να λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συµβούλια και µάλιστα, κατά παράνοµο τρόπο. Χωρίς να έχει προϋπηρεσία τον
κάνει Τµηµατάρχη Α’ και µπορώ να σας καταγγείλω δέκα τέτοιες
περιπτώσεις. Ενδεχοµένως, ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Δήµαρχος Αθηναίων µπορεί να αντιµετωπίσει και ποινικές ευθύνες
για την παράβαση αυτής της νοµοθεσίας. Δεν µπορεί ένας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πρώην Συνήγορος του Πολίτη να ανέχεται µια τέτοια αυθαιρεσία
από τους συνεργάτες του στους συγχωνευθέντες οργανισµούς
–εννοώ τα Μουσικά Σύνολα, τον ΟΝΑ και τον ΠΟΔΑ, τον Πολιτιστικό Οργανισµό Δήµου Αθηναίων- και στη Δηµοτική Αστυνοµία.
Δηλαδή, τι γίνεται τώρα εκεί, ποιος κυβερνά το δήµο; Δικαίωµά
τους είναι να κυβερνά όποιος θέλει, έτσι αποφάσισε ο αθηναϊκός
λαός, θα υποστεί και τις συνέπειες των αποφάσεών του, όµως,
τη νοµιµότητα των ενεργειών οφείλετε να την ελέγξετε. Και η παρέµβαση η δική µας προς αυτή και µόνο την κατεύθυνση ήταν.
Σε καµµία περίπτωση δεν µπήκαµε στη λογική να κάνουµε αντιπολίτευση στο δήµαρχο. Δεν είναι και η δουλειά µας εξάλλου
αυτή. Ας την κάνουν οι δηµοτικές παρατάξεις, οι οποίες τον αντιπολιτεύονται. Τη νοµιµότητα και τη συνταγµατική υποχρέωση
που έχετε κι εσείς κι εµείς πρέπει να τηρούµε µε βάση το θεσµικό
πλαίσιο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κυρία Υπουργός έχει
το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να σταθώ σε τρία σηµεία πολύ γρήγορα, γιατί νοµίζω ότι
το θέµα έχει εξαντληθεί.
Επαναλαµβάνω ότι δεν είναι ο Υπουργός Εσωτερικών αυτός
που θα κρίνει τη νοµιµότητα ή όχι των πράξεων των αιρετών.
Εµείς ως Υπουργείο υποστηρίζουµε και δεν υποκαθιστούµε το
έργο των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, που έχουν την ευθύνη και όλων των αρµοδίων διοικητικών
οργάνων να κρίνουν τη νοµιµότητα των πράξεων των αιρετών.
Το δεύτερο είναι ότι θέλω απολύτως να ξεκαθαρίσω για δεύτερη φορά ότι ποτέ δεν υπήρχε πρόθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών κατάργησης της αιρετής περιφέρειας, παρά µόνο
επίλυσης δυσλειτουργιών των Αποκεντρωµένων Αυτοδιοικήσεων.
Το τρίτο, στο οποίο θέλω να σταθώ, επειδή είπατε ότι η Κυβέρνησή µας είναι εχθρική απέναντι στην αιρετή περιφέρεια και
στην αυτοδιοίκηση, είναι το εξής: Θέλω να σας πω ότι πριν από
λίγες ηµέρες υπογράψαµε µνηµόνιο συνεργασίας µε την ΚΕΔΕ
και την ΕΝΠΕ για το επιχειρησιακό του «Καλλικράτη», τη δεύτερη
φάση.
Δεν περιοριζόµαστε µόνο στο µνηµόνιο συνεργασίας, αλλά
στην οµάδα διοίκησης έργου που παρακολουθεί όλη αυτή την
προσπάθεια. Από εδώ και στο εξής θα συµµετέχουν δύο εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και δύο της ΕΝΠΕ, ακριβώς γιατί, όχι µόνο δεν
είµαστε εχθρικοί απέναντι στο χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά πιστεύουµε ότι δεν µπορούν να σχεδιάζονται τόσο µεγάλες τοµές,
αλλαγές και µεταρρυθµίσεις γι’ αυτούς, χωρίς αυτούς. Θεωρούµε ότι πρέπει να είναι παρόντες και να ηγηθούν όλης αυτής
της προσπάθειας µαζί µε τα στελέχη του Υπουργείου.
Είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά θεωρώ ότι αν αφήσουµε στην
άκρη τη στείρα κοµµατική αντιπαράθεση και συνεργαστούµε, θα
µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα του «Καλλικράτη»,
τις οικονοµικές δυσκολίες και να δώσουµε τις δυνατότητες στην
αυτοδιοίκηση για ένα πιο κοινωνικό και πιο αναπτυξιακό ρόλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθεί ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρώην συνάδελφος Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 26/24-2-2012 επίκαιρης επερωτήσεως Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία του Δήµου Αθηναίων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.55’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

