ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8299
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σελ.
8279
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8278, 8279, 8281, 8300,
8309, 8314, 8319, 8322, 8323, 8325, 8329
4. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη, σελ. 8334
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 8261 - 8263
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8263 - 8276
3. Ανακοίνωση του δελτίου αναφορών και ερωτήσεων της
Τρίτης 3 Απριλίου 2012, σελ. 8281
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α )Προς τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης
για την κατάργηση των διδάκτρων στα Δηµόσια ΙΕΚ, σελ.
8277
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i) σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την "παράνοµη" χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων, σελ. 8279
ii) σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο "ΣΕΛΜΑΝ" του οµίλου "ALFAWOODS", σελ. 8281
γ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα τέλη "Υπηρεσιών Κοινής
Ωφελείας" στους λογαριασµούς της ΔΕΗ, σελ. 8283
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
α )Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις", σελ. 8281
β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος -νέα εταιρική µορφή- σήµατα µεσίτες ακινήτων -ρύθµιση θεµάτων Ναυτιλίας, Λιµένων και
Αλιείας και άλλες διατάξεις», σελ. 8281
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών Ουκρανίας", σελ. 8286, 8287
3. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων : "Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις", σελ. 8299 - 8338
4. Κατάθεση σχεδίου νόµου: Οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εξωτερικών, κατέθεσαν σχέδιο

νόµου: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική
Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας", σελ. 8317
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,

σελ. 8261 - 8306
σελ. 8331 - 8338
σελ. 8318 - 8331
σελ. 8306 - 8318

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
ΒΑΡΔΙΚΟΣ Π. ,
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ.,
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Η. ,
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π. ,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.,
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

σελ. 8319, 8322
σελ. 8279, 8281
σελ. 8325, 8329
σελ. 8325
σελ. 8278
σελ. 8314
σελ. 8329
σελ. 8319, 8322, 8323,
8325, 8329
σελ. 8309, 8314
σελ. 8314, 8319, 8323
σελ. 8279, 8300

Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8277, 8278
ΖΙΩΓΑΣ Ι. ,
σελ. 8277
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Θ. ,
σελ. 8281, 8282
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 8279, 8280, 8281,
8282
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 8283, 8284
ΠΙΠΙΛΗ Φ. ,
σελ. 8279, 8280
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 8283, 8284
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας:
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 8286
ΝΑΝΟΣ Α. ,
σελ. 8287
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8287
Δ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 8323, 8337
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 8320, 8321, 8322,
8336, 8338
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8317
ΒΑΡΔΙΚΟΣ Π. ,
σελ. 8329
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8299, 8316, 8317,
8320, 8321, 8325,
8326, 8327
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 8318
ΕΜΙΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8330
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8319
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8325, 8326, 8336,
8337, 8338

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. ,
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π. ,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
ΝΑΝΟΣ Α. ,
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ Δ. ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ,

σελ. 8315, 8316, 8331,
8333, 8337, 8338
σελ. 8312, 8314
σελ. 8311, 8331, 8333
σελ. 8309, 8311
σελ. 8314, 8315, 8316,
8317
σελ. 8307, 8308, 8333

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Δ. ,
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ.,
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Δ. ,
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,

σελ. 8324
σελ. 8317
σελ. 8322, 8323, 8326,
8329
σελ. 8305, 8306
σελ. 8333
σελ. 8308, 8334, 8336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 2 Απριλίου 2012, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΑΪΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Θεόδωρο Ιγνατιάδη,
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην επανεξέταση των
περικοπών που έχουν συντελεστεί στους πιστοποιηµένους απολογισµούς φωτοβολταϊκών έργων που είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόµο 3299/2004.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οµάδα εκπαιδευτικών αιτείται την
άρση των αδικιών που έχουν προκύψει για τις ειδικές κατηγορίες
υποψηφίων ΑΕΙ-ΤΕΙ του ακαδηµαϊκού έτους 2011-12.
3) Η Βουλευτής Έβρου κ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη συγκρότηση Παρατηρητηρίου
Τιµών για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα.
4) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Καβάλας αιτείται
την ανάγκη αλλαγής της διαδικασίας έκδοσης βίζας για τους
Τούρκους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα µας.
5) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γυµνάσιο και το Γενικό Λύκειο
Βέλου του Νοµού Κορινθίας αιτούνται την κατασκευή νέας πτέρυγας στο σχολικό τους συγκρότηµα.
6) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Καβάλας καταθέτει αναπτυξιακές προτάσεις και διεκδικήσεις του ελληνικού
εµπορίου, στοχεύοντας στην ανάδειξη κοινωνικού πρωτοκόλλου
αλληλεγγύης.
7) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Λατοµείων Σχιστολίθων

και Φυσικών Πετρωµάτων Ανατολικής Μακεδονίας αιτείται την
ανάγκη άµεσης επίλυσης των πολυποίκιλων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει ο εν λόγω επαγγελµατικός κλάδος.
8) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αρχαίας Ολυµπίας
Νοµού Ηλείας αιτείται την παραχώρηση του ξενοδοχείου «Ξένιος
Ζεύς» της Αρχαίας Ολυµπίας στο δήµο της περιοχής.
9) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων
του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Καλαµάτας εκφράζει την έντονη ανησυχία του σε επικείµενη κατάργησή
του και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του.
10) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας προτείνει τη θεσµοθέτηση
νοµοθετικών πρωτοβουλιών για την κάλυψη υπερχρεώσεων,
λόγω της αδυναµίας, ιδιαίτερα των µικρών επιχειρηµατιών, να
αποπληρώσουν τις οφειλές τους.
11) Οι Βουλευτές, Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ και Λαρίσης κ. ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου
Οιχαλίας Νοµού Μεσσηνίας αιτείται την παύση λειτουργίας των
εγκαταστάσεων των εταιρειών «Ελαιουργεία - Πυρηνελαιουργία
ΕΠΕ» και «Οικοενέργεια ΑΕ» που βρίσκονται στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά.
12) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Χανίων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη µεταφορά της αρµοδιότητας τήρησης του
Γενικού Εµπορικού Μητρώου από την ΚΕΕ Ελλάδος στη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου.
13) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
Καλαµάτας εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη φηµολογούµενη κατάργησή του.
14) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σητείας Κρήτης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τη σχεδιαζόµενη υποβάθµιση της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ σε τµήµα της κεντρικής ΕΥΔΕ και αιτείται την ανάκληση
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της σχετικής αποφάσεως.

‘Ερευνας» στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καρπενησίου του Νοµού Ευρυτανίας.

15) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
αιτείται την απόσυρση του άρθρου 231 του σχεδίου νόµου για
τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε το οποίο
επέρχεται πλήρης απελευθέρωση της αρτοποιητικής διαδικασίας των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιϊας «bake off».

27) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας εκφράζει τη διαµαρτυρία της για τη διακοπή χορήγησης
αναλώσιµων υλικών αποσιδήρωσης από τον ΕΟΠΥΥ σε ασθενείς
πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία.

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά επιστολή του Δηµάρχου
Αγρινίου µε την οποία προτείνει τη µετάταξη των αγροφυλάκων
στους δήµους.

28) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πλατανιά Νοµού Χανίων αιτείται την παραχώρηση των µη χρησιµοποούµενων χώρων και
εγκαταστάσεων του στρατιωτικού αεροδροµίου Μάλεµε στην τοπική κοινωνία.

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά αίτηµα των «Ελεύθερων
Αγανακτισµένων Δυτικής Αχαΐας» για ανάπτυξη και στήριξη του
Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άµεση ανάγκη
στελέχωσης µε ιατρούς του µικροβιολογικού και ακτινολογικού
εργαστηρίου του πρώην ΙΚΑ Αιγιαλείας.

18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Αµβυκούχων Αµπελοκαλλιεργητών Ελλάδας εκφράζει την ανησυχία
της για το ενδεχόµενο δηµιουργίας µονοπωλίων στον κλάδο και
αιτείται τη στήριξη και προώθηση των ελληνικών αποσταγµάτων.

30) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μυκόνου διαµαρτύρεται για την
υποβάθµιση του υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μυκόνου.

19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αιτείται να µην επιτραπεί η πλήρης απελευθέρωση της
αρτοποιητικής διαδικασίας των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας «bake off».
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος αιτείται να µην επιτραπεί η πλήρης απελευθέρωση της αρτοποιητικής διαδικασίας των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας
«bake off».
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επαγγελµατική-Επιστηµονική
Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός».
22) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσαιµίας αιτείται την άµεση επίλυση του θέµατος αναφορικά µε τη
διακοπή χορήγησης από τον ΕΟΠΥΥ αναλώσιµων υλικών αποσιδήρωσης σε ασθενείς πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία.
23) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργατοτεχνικών - Ναυτεργατών και Υπαλλήλων της Διώρυγας της Κορίνθου αιτείται τη
λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας της διώρυγας και των εργαζοµένων σε αυτή.
24) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι επιµορφωτές Β’ επιπέδου αιτούνται την
άµεση επίλυση του θέµατος καταβολής των δεδουλευµένων
τους µε σχετική ρύθµιση της υπ’ αριθ. 22331/12 υπουργικής απόφασης.
25) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Πλατανιά Νοµού Χανίων αιτείται
την παραχώρηση των µη χρησιµοποιούµενων χώρων και εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού αεροδροµίου Μάλεµε στον εν
λόγω δήµο.
26) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Αικατερίνη Κόκκοτου αιτείται τη διευθέτηση της µετατάξεώς της από το «Εθνικό ‘Ιδρυµα Αγροτικής

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αντίδραση που
έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η κατάργηση τµηµάτων και
η µεταφορά αρµοδιοτήτων της ΔΟΥ Κάτω Αχαϊας στην Α’ΔΟΥ
Πατρών.
32) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στο ενδεχόµενο
κατάργησης του Κλιµακίου Ειδικών Αποστολών του Κατακόλου
του Νοµού Ηλείας.
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο βαρύ πλήγµα
που θα προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το κλείσιµο του εργοστασίου κατεργασίας δέρµατος της δυτικής Ελλάδας.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας
εκφράζει την αντίθεσή του και αιτείται την τροποποίηση της απόφασης που προβλέπει αύξηση της συµµετοχής των καρδιοπαθών
στην αγορά των φαρµάκων τους από 10% σε 25%.
35) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Δαµασίου
Νοµού Λάρισας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τις εκτιµήσειςπορίσµατα που κοινοποίησε ο ΕΛΓΑ στους αγρότες της περιοχής
για τις χαλαζοπτώσεις του Αυγούστου 2011.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη λήψη νέων οικονοµικών µέτρων, την κατάργηση εργασιακών και ασφαλιστικών κατακτήσεων ετών και τη µείωση των µισθών και συντάξεων του κλάδου.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντων
Ξένων Γλωσσών Νοµού Αχαϊας εκφράζει την αντίθεσή του στη
µε οποιονδήποτε τρόπο εµπλοκή των κέντρων ξένων γλωσσών
στην οργάνωση των εξετάσεων για την επάρκεια διδασκαλίας
γλωσσών.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη διαµαρτυρία της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου (ΟΕΣΠ) για τη αύξηση των τιµών στην αγορά που έχουν
δηµιουργήσει τα καρτέλ των µεγάλων σούπερ µάρκετ.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-
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τέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε παρεµβάσεις και παράνοµες ενέργειες από τη Συνεταιριστική Τράπεζα
Ευβοίας, όπως προκύπτει από αποφάσεις δικαστικών αρχών της
Χαλκίδας και από εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

τέθεσε αναφορά µε την οποία ο ιδιώτης κ. Βασίλης εκφράζει την
αντίθεσή του και τις θέσεις του σχετικά µε την υποβάθµιση του
ρόλου των Κλιµακίων Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Λιµενικού
Σώµατος και την αφαίρεση του αντιτροµοκρατικού τους ρόλου.

40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην µεγάλη αύξηση των ανεξόφλητων λογαριασµών της ΔΕΗ της ζώνης
ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κα-

1. Στην µε αριθµό 2591/09-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γιουµατζίδη Βασίλειου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 137644/8-3-2012
έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 2914/15-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεόδωρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 139850/8-3-2012
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 3275/21-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη Άγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 144023/8-3-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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4. Στην µε αριθµό 4143/10-01-2012 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Πλεύρη Αθανάσιου και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το
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υπ’ αριθµ. 2963/ΙΗ/8-3-2012 έγγραφο από την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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5. Στην µε αριθµό 5401/03-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καλογιάννη Σταύρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 13155/ΙΗ/8-3-2012
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έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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6. Στην µε αριθµό 5733/15-02-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κόλλια Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ14Α1039889 ΕΞ
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2012/8-3-2012 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 5797/17-02-2012 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρίνου Γεωργίου, Παφίλη Αθανασίου και Μαυρίκου Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 3474/8-3-2012 έγγραφο από τον
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Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 681/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρυσής Αράπογλου προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την επαναλειτουργία
του εργοστασίου «SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 693/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΕΛΓΑ δεν συζητείται και διαγράφεται.
Επίσης η πέµπτη µε αριθµό 706/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς την Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το νόµο που επιτρέπει τις «ειδικές συνθέσεις» στα πληρώµατα των πλοίων, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στην τρίτη υπ’ αριθµόν 703/27-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτού του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα προς τον Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για την κατάργηση των διδάκτρων στα δηµόσια
ΙΕΚ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να µας αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα που η αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης τσακίζει
κόκκαλα, κύριε Πρόεδρε, που η βαρβαρότητα χτυπάει κόκκινο,
το Υπουργείο Παιδείας απειλεί µε αποβολή, απειλεί µε διαγραφή
από τα δηµόσια ΙΕΚ όσους σπουδαστές αδυνατούν να καταβάλουν τα δίδακτρα, δεν έχουν τους οικονοµικούς πόρους να αντεπεξέλθουν.
Κύριε Υπουργέ, τους στερείτε τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις τελικές εξετάσεις χωρίς την απόδειξη πληρωµής των
367 ευρώ το εξάµηνο ή των 734 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα,
τους εξαναγκάζετε να πληρώνουν τα αναλώσιµα, ενώ η µέριµνα
του Υπουργείου για σίτιση, για στέγαση και για µετακίνηση είναι
ανύπαρκτη.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρόκειται για παιδιά οικογενειών που,
εξαιτίας των συνεπειών της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης,
αντιµετωπίζουν οξυµένα οικονοµικά προβλήµατα. Γνωρίζετε ότι
πρόκειται για παιδιά ανέργων, παιδιά που βιώνουν την ανέχεια
και αναγκάζονται να εργάζονται παράλληλα µε τις σπουδές τους
για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά σε αυτό το
βάρος. Και οι σπουδές συνοδεύονται µε ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδοµή, µε απλήρωτους καθηγητές για µήνες, ενώ ελάχιστες είναι οι υποτροφίες που προβλέπεται να δοθούν. Παρ’ όλα
αυτά, αυτές οι υποτροφίες µένουν στα λόγια και δεν δίνεται ούτε
1 ευρώ.
Σαν Πόντιος Πιλάτος η Κυβέρνησή σας κρύβει τις ευθύνες της
πίσω από τις δήθεν αυτόµατες ρυθµίσεις απόρριψης για όσους
σπουδαστές αδυνατούν να πληρώσουν. Αυτή είναι η δήθεν δηµόσια και δωρεάν παιδεία, όπως την έχει καταντήσει η πολιτική
όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, όπως επίσης και η πολιτική
των κοµµάτων σας που απαρτίζουν τις κυβερνήσεις, που µε τη
σηµερινή σας συγκυβέρνηση συγκεκριµένα επιβάλλετε την ωµή
ταξικότητα που και για την ελλιπή κατάρτιση, όπως παρέχεται,
αυτό σηµαίνει «όποιος αντέξει».
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα θα λάβετε, ώστε να συνεχίσουν κανονικά τις σπουδές τους όσοι σπουδαστές δεν µπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα; Είναι στις προθέσεις της
Κυβέρνησης η κατάργηση των διδάκτρων στα δηµόσια ΙΕΚ; Τι γίνεται µε την πληρωµή των διδασκόντων;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
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κύριε Ζιώγα.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Διά βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος για
τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ζιώγα για την ερώτηση του.
Θα ήθελα να πω, βεβαίως, ότι η δωρεάν δηµόσια παιδεία είναι
ένας στόχος ακόµη και για τη µεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι δύσκολο αυτήν τη στιγµή µε τις οικονοµικές συνθήκες που υπάρχουν να προβούµε σε εντελώς δωρεάν µεταλυκειακή κατάρτιση.
Αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις δύσκολες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, τις οποίες αντιµετωπίζουν οι καταρτιζόµενοι. Αντιλαµβάνοµαι ότι ακόµη και η καταβολή αυτού του µικρού ποσού
των 367 ευρώ ανά εξάµηνο είναι δύσκολη. Για το λόγο αυτόν, το
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µέσα
από τις ενέργειες της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης
έχει προωθήσει δράσεις, οι οποίες διευκολύνουν τη συµµετοχή
και την οικονοµική υποστήριξη των σπουδαστών στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση.
Συγκεκριµένα, η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης έχει καταρτίσει –και βρίσκεται ήδη σε ισχύ- το συγχρηµατοδοτούµενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραµµα που ονοµάζεται «Χορήγηση επιταγής αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στους καταρτιζόµενους δηµόσιων και ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης». Αυτή η επιταγή, το λεγόµενο βάουτσερ –αν
θέλετε- συνίσταται σε ένα εφάπαξ χρηµατικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε όλους τους καταρτιζόµενους σε δηµόσια και ιδιωτικά
ΙΕΚ. Το ποσό αυτό είναι ίσο µε τα δίδακτρα, είναι ίδιο µε τα δίδακτρα που καταβάλλουν για δύο εξάµηνα κατάρτισης, τόσο οι Έλληνες όσο και οι υπήκοοι χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που καταρτίζονται στα δηµόσια ΙΕΚ, αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης.
Οι όροι τώρα και οι προϋποθέσεις προβλέπονται στην µε
αριθµό 905/2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
και αυτό έχει γίνει µε σκοπό ακριβώς να υποστηριχθούν οι κοινωνικά ασθενέστερα καταρτιζόµενοι, αλλά και για να προσανατολιστούν σε ειδικότητες αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης
που εξυπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και
κατά συνέπεια προσφέρουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.
Να σας πω ότι όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση έχουν λάβει αυτή
την επιταγή, αυτό το βάουτσερ. Αυτή είναι µία πολιτική µε την
οποία προσπαθούµε να βοηθήσουµε τους κοινωνικά ασθενέστερους για να µπορέσουµε να τους παράσχουµε τη δυνατότητα
µεταλυκειακής επαγγελµατικής κατάρτισης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και για το χρόνο.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Ζιώγας για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Η θέση µας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πρέπει να είναι ακέραια η ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και να
µη στηρίζεται οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα χρήµατα τα οποία προέρχονται από τη φορολογία του ελληνικού λαού πρέπει να είναι
ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.
Από την άλλη µεριά, µιλάµε για τη δηµόσια εκπαίδευση, για τα
δηµόσια ΙΕΚ και όχι για τα ιδιωτικά, γιατί µέσω ακριβώς αυτών
των επιταγών στηρίζεται και ο ιδιωτικός τοµέας. Και σε αυτό είµαστε κάθετα αντίθετοι.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι η δήθεν δηµόσια και δωρεάν παιδεία
έχει να κάνει µε το ότι πριν από την κρίση από τις συνολικές δαπάνες για την παιδεία περίπου το 50%, δηλαδή το µισό ποσό,
ήταν από τις τσέπες των εργαζοµένων για τα παιδιά τους. Άρα,
λοιπόν, κατ’ ευφηµισµόν, κατ’ επίφαση υπήρξε δηµόσια παιδεία,
πολύ περισσότερο αυτήν την εποχή που µιλάµε.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές, κύριε Πρόεδρε, αντιµετωπί-
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ζουν τις συνέπειες της ολοµέτωπης επίθεσης που δέχονται τόσο
οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Απολύσεις, χαράτσια, µειώσεις µισθών και συντάξεων. Στη χώρα µας, ως γνωστόν, όπως
παραδέχονται οι ίδιες οι υπηρεσίες της Κυβέρνησης, πάνω από
ένα εκατοµµύριο είναι οι άνεργοι. Ένας στους δύο νέους είναι
άνεργος και το 30% των οικογενειών ζει κάτω από το όριο της
φτώχειας. Πληθαίνουν καθηµερινά, πολλαπλασιάζονται οι σπουδαστές που αδυνατούν να καταβάλουν αυτά τα δίδακτρα και συνακόλουθο, επίσης, είναι η εξάπλωση του φαινοµένου του
υποσιτισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης όσο και αν
αυτό αποσιωπάται ή αποκρύβεται.
Αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός ότι είναι 367 ευρώ, σηµαίνει
τι; Σηµαίνει ότι δύο µήνες το χρόνο, δηλαδή το 1/3 του εκπαιδευτικού χρόνου, ο σπουδαστής πρέπει σε συνθήκες εργασιακού
µεσαίωνα, όπως έχει καταδικαστεί από την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων και της συγκυβέρνησης, θα πρέπει να
εργάζεται για τα δίδακτρά του. Δηλαδή, πρέπει να ζουν για να
δουλεύουν, να δουλεύουν για να σπουδάζουν και µετά να µένουν
άνεργοι ή να φεύγουν στην ξενιτιά. Αυτό είναι το παρόν και το
µέλλον το οποίο επιφυλάσσει αυτή η πολιτική.
Όµως, οι σπουδαστές µε το µαζικό τους αγώνα πέτυχαν να
µην περάσει αυτή η ρύθµιση. Τι θα γίνει µε τα άλλα ΙΕΚ, µε το
επόµενο εξάµηνο, µε τη συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση και
την παραπέρα περικοπή των πετσοκοµµένων ήδη κονδυλίων για
την παιδεία, ενώ την ίδια στιγµή οι σπουδαστές αναγκάζονται να
κάνουν µαθήµατα χωρίς βιβλία, χωρίς σηµειώσεις, σε πολλά ΙΕΚ
και να αγοράζουν τα αναλώσιµα, τα εργαλεία και τις στολές που
χρησιµοποιούν;
Άλλα 200 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα για την παιδεία λόγω
του δεύτερου µνηµονίου, που η συνολική ελάττωση τον τελευταίο ενάµιση χρόνο είναι στο 32% και την ίδια ώρα –επιτρέψτε
µου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, την έκφραση- «βάζετε χέρι»
στα αποθεµατικά των ΤΕΙ και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ενώ συνολικά τα τελευταία δυόµισι χρόνια έχουν δοθεί
138 δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο στις τράπεζες.
Κύριε Υπουργέ, καταργήστε τα δίδακτρα στα δηµόσια ΙΕΚ.
Εµείς απευθυνόµαστε στη νεολαία µας και λέµε στους νέους
να µην τρέφουν αυταπάτες. Δεν υπάρχει ατοµικός δρόµος για
την έξοδο από την κρίση. Μόνο η πρόταση του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας για ανάπτυξη της χώρας εξασφαλίζει τη µόνιµη εργασία, τις δωρεάν σπουδές, τον ελεύθερο χρόνο, την
αξιοπρεπή ζωή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ζιώγα.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Ζιώγα, εµείς δεν «βάλαµε χέρι» στα αποθεµατικά των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Η Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων):
Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι υπήρχε ένας νόµος του 1997, ο
οποίος υποχρέωνε τα Ιδρύµατα να διατηρούν τα αποθεµατικά
τους σε λογαριασµούς της Τραπέζης της Ελλάδας και η Τράπεζα
της Ελλάδας είχε τη δυνατότητα να τα έχει σε ένα ενιαίο ταµείο
και αυτά να τα επενδύει σε ελληνικά οµόλογα. Αυτό έγινε. Δεν
έχει το Υπουργείο Παιδείας «βάλει χέρι» στα αποθεµατικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ: Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό,
κύριε Υπουργέ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων):
Αυτό, όµως, υπήρχε νοµοθετηµένο και νοµίζω ότι και οι δύο
πλευρές αυτήν τη στιγµή βρίσκονται σε µία συνεννόηση, για να
δουν τι και πώς ακριβώς έχει συµβεί.
Δύο–τρία σηµεία τώρα για τα θέµατα των ΙΕΚ. Η κάλυψη του
κόστους επαγγελµατικής κατάρτισης στα δηµόσια ΙΕΚ γίνεται
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από τον τακτικό προϋπολογισµό, δηλαδή µε χρήµατα και δαπάνες του Έλληνα φορολογούµενου. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι
το κόστος ανά καταρτιζόµενο είναι τουλάχιστον διπλάσιο απ’
αυτό το µικρό ποσό των διδάκτρων και έτσι µία κατάργηση
ακόµη και αυτού του ποσού θα σήµαινε επιβάρυνση του Έλληνα
φορολογούµενου.
Συνεπώς αυτήν την εποχή της οικονοµικής κρίσης είναι δύσκολο να καταργήσουµε τα δίδακτρα στα δηµόσια ΙΕΚ, όσο και
να το θέλαµε.
Το δεύτερο είναι ότι έχουµε λάβει µέριµνα, ούτως ώστε τα δίδακτρα στα δηµόσια ΙΕΚ να µειώνονται περίπου κατά το ήµισυ
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως αυτές των καταρτιζόµενων
για παράδειγµα που είναι µέλη πολύτεκνων οικογενειών µε πολύ
χαµηλό εισόδηµα και να πω, επίσης, ότι τα δίδακτρα των δηµοσίων ΙΕΚ είναι εξαιρετικά χαµηλότερα από τα δίδακτρα των ιδιωτικών. Στα ιδιωτικά είναι από 1.500 ευρώ και πάνω, ενώ τα
δίδακτρα των δηµοσίων ΙΕΚ είναι 367 ευρώ, ανά εξάµηνο.
Να σας πω τώρα και ένα άλλο στοιχείο, αν µου επιτρέπετε, ότι
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό µας, έχουµε περάσει σιγάσιγά τη λειτουργία των ΙΕΚ στις περιφέρειες, έχουµε κάνει προγραµµατικές συµφωνίες µε τις περιφέρειες και έτσι από την 1η
Ιουλίου η περιφέρεια θα αναλαµβάνει την αρµοδιότητα της λειτουργίας των δηµοσίων ΙΕΚ και ως εκ τούτου, κάθε περιφέρεια
θα εκπονήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο και αυτό θα µας δείξει
και την τιµολογιακή πολιτική και ελπίζουµε να οδηγήσει σιγά-σιγά
σε µείωση των διδάκτρων.
Για το άλλο θέµα που αναφέρετε να σας πω ότι το Υπουργείο
Παιδείας έχει δεσµευτεί ότι θα συνεχίσει να διαθέτει τους εκπαιδευτικούς για τη διοίκηση και λειτουργία των ΙΕΚ και βέβαια να
µεταβιβάζει ετησίως τους ανάλογους πόρους. Αυτό έχουµε δεσµευτεί και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Αρβανιτόπουλο.
Ο πρώτος κύκλος των επικαίρων ερωτήσεων θα σταµατήσει
εδώ, κατόπιν συνεννόησης µε τους συναδέλφους, προκειµένου
να απαντηθούν οι ερωτήσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω ειληµµένων υποχρεώσεων.
Πρώτα, όµως, σας ενηµερώνω ότι η πρώτη µε αριθµό 690/273-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ηλία Καρανίκα προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη επανεξέτασης
του τρόπου υπολογισµού της φορολογίας των υγρών καυσίµων,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 697/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των ιδιωτικών χρεών στις
τράπεζες δεν συζητείται, λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για
ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Καρανίκας έχει
το λόγο για ένα λεπτό.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να διαµαρτυρηθώ. Είναι η δεύτερη που µου ανακοινώνεται ότι δεν θα συζητηθεί η ερώτησή µου. Κατανοώ το να είναι
απασχοληµένος ο Υπουργός, δεν κατανοώ όµως -γιατί εγώ δεν
ζήτησα να µου απαντήσει Υπουργός ή Αναπληρωτής Υπουργός
ή Υφυπουργός- την απασχόληση του Υπουργού να µου απαντήσει εγγράφως στην απλή ερώτηση που έχω κάνει. Δεν θα πω πως
είναι προσβλητική προς το ρόλο του Βουλευτή αλλά υποτιµητική
είναι σίγουρα.
Ο τρόπος συµπεριφοράς των Υπουργών -µερικών Υπουργών,
προς θεού- είναι όντως υποτιµητικός. Μιλάµε για υγρά καύσιµα
και πρέπει να σας πω ότι εκπροσωπώ έναν τόπο, καθ’ ολοκληρίαν
ορεινό. Εννέα µήνες το χρόνο έχει χειµώνα, ανάβουν τζάκι στο
τέλος Αυγούστου και δεν έχει ούτε καν φυσικό αέριο. Έχουµε
παλιές οικοδοµές, έχουµε τεράστια ανεργία, έχουµε κατά κεφαλήν εισόδηµα 53% του µέσου όρου της Ευρώπης και επιπλέον
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έχουµε γηρασµένο πληθυσµό. Να µη βάλω βέβαια τους ξενοδόχους που είναι αναγκασµένοι να πληρώνουν και αυτοί βαπορίσια.
Όφειλε ο Υπουργός να µου δώσει µια απάντηση. Την περιµένω,
έστω και γραπτώς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το
λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από
28 Φεβρουαρίου, 5 Μαρτίου και 27 Μαρτίου έχω απευθύνει επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Ένα εκατοµµύριο δανειολήπτες σε
ιδιωτικά δάνεια θέλουν να ξέρουν ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης απέναντί τους. Και όπως βλέπετε, προσβάλλουν το Κοινοβούλιο, την κοινοβουλευτική δεοντολογία και τους δανειολήπτες,
αρνούµενοι να απαντήσουν.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, απέναντι σε αυτό το φαινόµενο πρέπει
όχι απλά να εκφράσουµε την οργή µας, αλλά πρέπει να πούµε
ότι λυπούµαστε που αντί για την απάντηση του κ. Σαχινίδη πήρα
την απάντηση από τον κ. Τόµσεν ότι από τον Ιούνιο θα ξεκινήσουν οι πλειστηριασµοί.
Αν αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης και κρύβεται και δεν εµφανίζεται σε αυτή την Αίθουσα, νοµίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν
πού το πάει. Δεν έχει γίνει ξανά να αναβάλλεται τρίτη φορά επίκαιρη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δυο
εκπαιδευτικοί από τη Θεσσαλονίκη από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 688/27-3-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την
«παράνοµη» χορήγηση προνοιακών επιδοµάτων.
Η κ. Πιπιλή έχει το λόγο για δυο λεπτά προκειµένου να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της απογραφής δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων που έδωσαν στη δηµοσιότητα ο Υπουργός κ. Λοβέρδος και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μπόλαρης, το 2009 στις νοµαρχίες ήταν εγγεγραµµένοι διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιοι εβδοµήντα δυο
δικαιούχοι.
Προσέξτε τώρα. Το 2010, έτος αυτοδιοικητικών εκλογών,
αυτός ο αριθµός ανήλθε σε διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους ογδόντα επτά δικαιούχους και το 2011 σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσιους ενενήντα δύο. Τελικά
απεγράφησαν διακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι ενενήντα
οκτώ, δηλαδή τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα τέσσερις
λιγότεροι, µε τις µεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στα
επιδόµατα βαριάς αναπηρίας. Απεγράφησαν εκατόν οκτώ χιλιάδες διακόσιοι έναντι εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων
εξήντα οκτώ εγγεγραµµένων και απροστάτευτα ανήλικα έντεκα
χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα ένα έναντι είκοσι µία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι. Σε 111 εκατοµµύρια ευρώ χονδρικά υπολογίζεται το κόστος των παράνοµων προνοιακών επιδοµάτων.
Ευθύνες για τα παραπάνω βαραίνουν διοικητές του ΙΚΑ, διαχρονικά και τώρα, τους ίδιους τους δικαιούχους και φυσικά και
κυρίως τους γιατρούς, τα µέλη των αρµόδιων επιτροπών. Το
γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εµένα αυτό το θέµα. Αυτό που
θέλει να µάθει ο ελληνικός λαός είναι πλέον ονόµατα και διευ-
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θύνσεις.
Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός: Ποιες κυρώσεις θα επιβληθούν ακόµα και στο διοικητική του ΙΚΑ της τελευταίας τριετίας µε δεδοµένο ότι, όπως λένε δηµοσίως –το ακούσαµε
άπαντες- για παράδειγµα οι κάτοικοι της Ζακύνθου, «ο κόσµος
το ‘χει τούµπανο και εµείς κρυφό καµάρι»;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες του Υπουργείου σας για την
αποκάλυψη των ονοµάτων των δικαιούχων δηλαδή, των «µαϊµούδων» δικαιούχων και των παρανοµούντων γιατρών, µελών των
επιτροπών που χορηγούσαν παράνοµα τα επιδόµατα αναπηρίας;
Θα ανακοινωθούν τα ονόµατα νοµαρχών, δηµάρχων, πιθανών
συνεργών αυτής της αθλιότητας, τοπικών Βουλευτών, όπως
ακούστηκε ή και πολιτευτών; Θα δηµοσιοποιηθεί η λίστα όλων
αυτών που κατέκλεβαν τον Έλληνα πολίτη ή θα επικαλεστούµε
τα «προσωπικά δεδοµένα»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρία Πιπιλή, τα υπόλοιπα σας παρακαλώ στη συνέχεια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Άργησα γιατί
διάβαζα νούµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ναι, αλλά τα λέτε
στον Υπουργό και δεν τα λέτε στο Προεδρείο και στο Σώµα. Εν
πάση περιπτώσει, συνεχίστε να κλείσουµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Πότε και µε ποιον τρόπο θα επιστραφούν
τα χρήµατα των παρανοµούντων και µάλιστα εντόκως, στα ταµεία που είναι περιουσία του ελληνικού λαού;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Φωτεινή Πιπιλή.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος
Κουτρουµάνης έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, σας ακούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση της κ. Πιπιλή αφορά σ’ ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που υπήρχε όχι µόνο στα επιδόµατα ανεργίας, αλλά γενικότερα στις παροχές του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
Πρέπει να πω ότι ειδικά για τα προνοιακά επιδόµατα δεν είναι
αρµόδιο το Υπουργείο Εργασίας. Είναι αρµόδιο το Υπουργείο
Υγείας, είναι αρµόδιες οι νοµαρχίες και τελευταία οι δήµοι και
όχι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο ασχολείται µε τα θέµατα
των ασφαλισµένων, των συνταξιούχων αλλά και µε τις συντάξεις
αναπηρίας.
Ωστόσο µπορώ να σας δώσω µια µερική απάντηση, γιατί όλα
τα στοιχεία βεβαίως δεν είναι γνωστά σε µένα. Αυτά που αναφέρατε είναι γνωστά, αλλά όλα τα στοιχεία, τα οποία θα µπορούσα
να καταθέσω εδώ στη Βουλή, υπάρχουν στο Υπουργείο Υγείας
και µπορεί σε µια επόµενη ερώτηση να κατατεθούν επιπλέον
στοιχεία, πέρα από εκείνα που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, που θα πω ότι είναι σηµαντικά.
Διευκρινίζω, λοιπόν, ότι το ΙΚΑ δεν έχει καµµία ανάµειξη στο
συγκεκριµένο θέµα. Δεν είναι ο αρµόδιος φορέας για την έκδοση
των αποφάσεων και την απονοµή αυτών των επιδοµάτων. Το ΙΚΑ
εµπλέκεται ως φορέας που εποπτεύει το Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας από το Σεπτέµβρη του 2011 και µετά, όµως, θα εξετάσει τα νέα επιδόµατα και θα κάνει και ελέγχους στα καταβαλλόµενα επιδόµατα µετά την απογραφή, η οποία έγινε και ολοκληρώθηκε.
Και δεν έγινε µόνο η απογραφή για τα συγκεκριµένα επιδόµατα. Πρέπει να σας θυµίσω ότι η απογραφή έχει ξεκινήσει από
το καλοκαίρι του 2010 στον ΟΓΑ και έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα
ασφαλιστικά ταµεία και τώρα και για τα προνοιακά επιδόµατα.
Ήταν ένα πολύ αποτελεσµατικό µέτρο, ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για να δούµε στη χώρα αυτή τελικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι.
Για πολλά χρόνια η χώρα αυτή δεν ήξερε ούτε καν πόσους
συνταξιούχους πληρώνουµε. Τώρα όµως, πρέπει να πω ότι και
τους συνταξιούχους γνωρίζουµε πολύ καλά και ποιος συνταξιούχος παίρνει δύο ή περισσότερες συντάξεις και ποιος συνταξιούχος έπαιρνε διπλό ΕΚΑΣ χωρίς να το δικαιούται. Εκείνο,
επίσης, που έχουµε κάνει είναι να διακόψουµε άµεσα αυτές τις
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παροχές. Αυτό είναι το πρώτο µέτρο: να διακοπεί δηλαδή, το
συγκεκριµένο επίδοµα, η σύνταξη ή το επίδοµα ανεργίας. Αυτά
έχουν γίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό –στο 80% περίπου- και πιστεύουµε ότι στους επόµενους δύο-τρεις µήνες θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και αµέσως µετά θα γίνει η αναζήτηση
των χρηµάτων που έχουν πάρει αναδροµικά. Και αυτά τα διεκδικούµε. Στις δικαστικές αρχές έχουµε στείλει χιλιάδες φακέλους,
όπως και στο Σώµα Οικονοµικού Εγκλήµατος της Αστυνοµίας,
µε το οποίο συνεργάζονται οι υπηρεσίες, και στο ΣΔΟΕ.
Πρέπει να σας πω, όµως, ότι αυτή τη στιγµή είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός των ατόµων εκείνων που έπαιρναν παροχές από
το σύστηµα χωρίς να τις δικαιούνται. Βεβαίως, δεν είναι θέµα
µόνο των ονοµάτων, τα οποία µπορούν να δοθούν στη δηµοσιότητα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ο έλεγχος. Κυρίως είναι να δούµε σε ορισµένες υποθέσεις ποιοι είναι εκείνοι
στους οποίους πήγαιναν τα χρήµατα, διότι δεν είναι γνωστό πάντοτε. Δηλαδή, στην περίπτωση που ένας έπαιρνε επίδοµα τυφλότητας και δεν ήταν τυφλός, ξέρουµε ότι ήταν αυτός ο συγκεκριµένος. Στις περιπτώσεις των συντάξεων δεν είναι ίδια τα
πράγµατα, γιατί δεν γνωρίζει εύκολα –και δεν µπορεί να βρει εύκολα- καµµιά υπηρεσία ποιος είναι εκείνος που έπαιρνε τη σύνταξη του θανόντος για πολλά χρόνια, δηλαδή ποιος από όλους.
Αυτά είναι πράγµατα, τα οποία θα τα αναζητήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη δευτεροµιλία µου.
Εκείνο το οποίο έχει καταγραφεί σε πρώτη φάση είναι ότι περίπου δυόµισι δισεκατοµµύρια ευρώ είναι τα αναδροµικά, τα
οποία θα διεκδικήσουν τα ταµεία απ’ όλους εκείνους, οι οποίοι
έπαιρναν παροχές χωρίς να τις δικαιούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινή
Πιπιλή για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κύριε Κουτρουµάνη, µπήκατε στην ουσία
λέγοντας ότι γενικότερα µπορεί να µην είναι αρµόδιο το Υπουργείο Εργασίας, ειδικότερα όµως για το ΙΚΑ και τις επιτροπές που
ήλεγχαν αυτούς πρέπει να είναι και το ΙΚΑ. Δηλαδή, ποιος ορίζει
-και θέλω µία απάντηση- ποιοι γιατροί αποτελούν τις επιτροπές
ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες, ενός ατόµου το οποίο χρήζει
προνοιακού επιδόµατος; Αν δεν κάνω λάθος, είναι επιτροπές που
τις ορίζει το ΙΚΑ. Σωστά το λέω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Όχι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν είναι το ΙΚΑ.
Άρα το ΙΚΑ τελικά είναι ένας φορέας ο οποίος απλώς πιστοποιεί τα ποσά και τους ανθρώπους που τα δικαιούνται χωρίς να
έχει κανέναν έλεγχο; Δηλαδή, θέλω να πω: Δεν έβλεπαν οι υπάλληλοι, οι διευθυντές; Τόσο στραβοί –µε συγχωρείτε- ήταν και
αυτοί που δεν έβλεπαν ότι υπάρχει µία υπερσπατάλη; Αυτοί όλοι,
ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, δεν είχαν ακούσει ποτέ ότι κάτι δεν
πάει καλά; Και το κυριότερο: Έχει τύχει ποτέ κάποιος από τα
ασφαλιστικά ταµεία, από τις διοικήσεις ή εργαζόµενος, να σας
ενηµερώσει ότι έχει γίνει στόχος πολιτικού διωγµού από τοπικό
βουλευτή ή τοπικό νοµάρχη ή κάποιον αντιδήµαρχο, επειδή δεν
του κάνει τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις; Γιατί δεν µπορώ να διανοηθώ ότι για µία ακόµη φορά στην Ελλάδα έπεσαν οι εξωγήινοι
από τον Άρη, ενώ µας είχαν ειδοποιήσει µε φωτοβολίδες ότι έρχονται.
Επειδή λεφτά όντως δεν υπάρχουν -τουλάχιστον χωρίς να εναποθέτει ο ένας τις ευθύνες στον άλλον λόγω µη αρµοδιότηταςδώστε επιτέλους, κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτήν την κοινωνία τη
ρηµαγµένη και τιµωρήστε και διοικητικά στελέχη, όχι βεβαίως
σαν τις εκλεκτές κυρίες της µαφίας του ΙΚΑ Καλλιθέας που είναι
ήδη φυλακή, αλλά όλων αυτών των γραφειοκρατικών τεράτων
που συνήργησαν, ηθεληµένα ή αθέλητα, στη δηµιουργία αυτού
του τεράστιου σκανδάλου που τόσο πολύ έχει πληγώσει το σύνολο του ελληνικού λαού. Όχι το σύνολο, γιατί οι «µαϊµούδες»
είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι, µη λέµε, λοιπόν, το σύνολο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
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την κ. Φωτεινή Πιπιλή.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης έχει το λόγο να δευτερολογήσει για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Κουτρουµάνη, σας ακούµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να γνωρίζουµε ότι ειδικά τα προνοιακά επιδόµατα τα
περισσότερα έχουν δοθεί χωρίς γνωµάτευση υγειονοµικής επιτροπής, µε απλή γνωµάτευση ενός γιατρού ενός δηµόσιου νοσοκοµείου. Σε ορισµένες περιπτώσεις χωρίς γνωµάτευση, µε
απόφαση της αρµόδιας αρχής κάθε φορά που ήταν η νοµαρχία
ή ο δήµος. Δηλαδή, το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας ή το
Υπουργείο Εργασίας δεν γνώριζαν µέχρι τώρα πόσοι είναι οι δικαιούχοι δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπήρχε µεταξύ
άλλων η πολιτική βούληση για να µπορέσουµε να ελέγξουµε µία
φαύλη κατάσταση που υπήρχε, η οποία είχε σηµαντικό κόστος,
σηµαντική δαπάνη και ταυτόχρονα οδηγούσε σε µία αδυναµία να
υποστηριχθούν εκείνοι που πραγµατικά είχαν ανάγκη.
Όλες αυτές οι δράσεις δεν ξεκίνησαν τελευταία. Τελευταία
έχουµε τα αποτελέσµατα. Πρέπει να σας πω ότι τους πρώτους
µήνες που αναλάβαµε καθήκοντα εγώ και ο κ. Λοβέρδος στο
Υπουργείο Εργασίας το πρώτο πράγµα που κάναµε ήταν να
ενεργοποιήσουµε το σύστηµα ηλεκτρονικής σάρωσης των συνταγών, γιατί ήµασταν η χώρα που είχε ρεκόρ στις δαπάνες για
το φάρµακο.
Από το Μάρτιο του 2011 γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια. Μεταξύ των άλλων µέτρων που εφαρµόσαµε ήταν η καθολική και
συνολική απογραφή. Δεύτερον, η δηµιουργία ενιαίας βάσης
ελέγχου των πληρωµών των συντάξεων αλλά και των άλλων παροχών.
Το τρίτο που κάναµε ήταν να δηµιουργήσουµε τα ΚΕΠΑ, τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα οποία έχουν προβλήµατα,
γιατί πρέπει µέσα σε ένα χρόνο να εξετάσουν ή να επανεξετάσουν περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες άτοµα. Αυτό είναι
πάρα πολύ δύσκολο. Έχουµε δώσει προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση και περιµένουν να πάρουν τη
σύνταξή τους.
Θα ακολουθήσει βέβαια η διαδικασία επανεξέτασης για µια
σειρά περιοχές στις οποίες δεν δικαιολογείται αυτή η διαφορά
στα ποσοστά αναπηρίας. Δεν δικαιολογείται, για παράδειγµα, να
έχει η Αττική ποσοστό αναπήρων 8% ή 8,5% και σε ορισµένους
νοµούς της χώρας να ξεπερνάµε το 20%.
Χρειάζεται επανέλεγχος σ’ αυτές τις περιπτώσεις και γίνεται
επανέλεγχος. Δεν γίνεται βέβαια µε τους ρυθµούς που θα θέλαµε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος και καθυστερήσαµε πολύ την
εφαρµογή αυτών των µέτρων.
Σας είπα, λοιπόν, για τη διακοπή παροχής αυτόµατα, άµεσα,
για την αναζήτηση των αναδροµικών και µάλιστα έντοκα –και
αυτό θα γίνει- για τις ποινικές και αστικές ευθύνες όσων µεσολαβούν –γιατί µεσολαβούν- και γιατί άλλοι είχαν πολιτικά ή οικονοµικά οφέλη, όπως έχει αποδειχθεί.
Θα αναζητηθούν, λοιπόν, και αναζητούνται, ευθύνες σε όλες
τις περιπτώσεις, αλλά ας κρατήσουµε κάτι θετικό. Το θετικό είναι
ότι µε όλα αυτά τα µέτρα, που αφορούν και το φάρµακο και τις
δαπάνες υγείας, καταφέραµε να έχουµε µια µείωση σ’ αυτές τις
δαπάνες συνολικά της τάξης των 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε
σχέση µε τις δαπάνες του 2009.
Στην ολοκλήρωση όλων αυτών των µέτρων, στο τέλος του
2012 θα έχουµε µια µείωση, ένα οικονοµικό όφελος για το ασφαλιστικό σύστηµα, το τεράστιο ποσό των 4,5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ. Τόσα χρήµατα πληρώναµε το χρόνο, γιατί δεν είχαµε την
πολιτική βούληση ή δεν είχαµε αξιοποιήσει τα σύγχρονα µέσα,
προκειµένου να ελέγξουµε την τεράστια σπατάλη, αλλά και τις
απάτες σε βάρος του συστήµατος. Έχει γίνει, λοιπόν, µια σηµαντική δουλειά που πρέπει να συνεχιστεί µε µεγαλύτερη ακόµη ένταση για να έχουµε και περιορισµό της δαπάνης, της σπατάλης.
Ταυτόχρονα πρέπει να συµφωνήσω µ’ αυτό που είπατε ότι επιτέλους, πρέπει να µάθουν και οι τοπικές κοινωνίες και γενικότερα
όλος ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν εκείνοι που µεσολαβούσαν
ιδιοτελώς, προκειµένου κάποιοι να έχουν παροχές για πολλά
χρόνια χωρίς να τις δικαιούνται.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, τον κ. Κουτρουµάνη.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Στους νοµάρχες θα κάνετε αγωγές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας παρακαλώ,
κύρια Πιπιλή, τελείωσε η ερώτησή σας.
Θυµίζω στους συναδέλφους που παρευρίσκονται ότι ο ερωτών
Βουλευτής απευθύνεται στο Σώµα ή στο Προεδρείο. Δεν κάνουµε διάλογο. Το ίδιο ισχύει και για τους Υπουργούς. Δεν απαντούν στον ερωτώντα Βουλευτή. Έγινε ένας διάλογος τώρα όπου
εσείς, κυρία Πιπιλή, µου δίνετε τόσο χαριτωµένα το δικαίωµα να
το θυµίσω αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 3 Απριλίου 2012.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 5529/7-2-2012 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Εµµανουήλ Στρατάκη
προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την υλοποίηση προτάσεων του Επιµελητηρίου
Ηρακλείου που αφορούν στον εκσυγχρονισµό του λιµένα του
Ηρακλείου.
2. Η µε αριθµό 6068/24-2-2012 ερώτηση της Ε Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Βαρβάρας (Βέρας) Νικολαΐδου προς την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καταβολή των δεδουλευµένων και την ασφαλιστική κάλυψη των
ναυτεργατών των πλοίων «ELLI T» και «IONIAN QUEEN».
3. Η µε αριθµό 6160/29-2-2012 ερώτηση του Βουλευτή του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε το περιεχόµενο του βιβλίου της Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου.
4. Η µε αριθµό 2336/6-12-2011 ερώτηση του Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του προβλήµατος της σχολικής στέγης στην Ανατολική
και Δυτική Αττική.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1042/25-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους Έλληνες
καταθέτες του εξωτερικού και την είσπραξη των οφειλών τους
από το δηµόσιο.
2. Η µε αριθµό 2448/7-12-2011 ερώτηση του Ανεξάρτητου
Βουλευτή κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη στελέχωση µε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό του Πολυδύναµου Ιατρείου της Πέλλας.
Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώµα τα εξής:
1. Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µεταφορών, δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις».
2. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος –νέα εταιρική µορφή- σήµατα –µεσίτες ακινήτων
–ρύθµιση θεµάτων Ναυτιλίας, Λιµένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις».
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 704/27-3-2010 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο «ΣΕΛΜΑΝ» του
οµίλου «ALFAWOODS»
Κύριε Ιγνατιάδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, στην βιοµηχανική περιοχή της Κοµοτηνής, µία
περιοχή που σιγά-σιγά µετατρέπεται µε τα βιοµηχανικά κουφάρια σε κρανίου τόπο, σε µία ακριτική περιοχή της χώρας όπου
πλήττεται από ιδιαίτερα υψηλή ανεργία που ξεπερνά το 40%, οι
εργαζόµενοι στο εργοστάσιο της «ΣΕΛΜΑΝ» –που είναι µια σύγχρονη, καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής προϊόντων ξύλουβρίσκονται το τελευταίο διάστηµα σε διάφορες µορφές κινητοποιήσεων, µεταξύ των οποίων και απεργιακές.
Η επίθεση αυτή στο δικαίωµα της εργασίας των εργαζόµενων
έχει προκαλέσει τόσο την έντονη ανησυχία των ίδιων και την
οργή, όσο και γενικότερα των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα θυµάστε ότι πρόσφατα ήταν το τραγικό συµβάν στην ΕΛ.
ΕΣ. Ο όµιλος µέσω της εταιρείας «ΣΕΛΜΑΝ» προχωρά σε µείωση
του προσωπικού µε πρόσχηµα την καπιταλιστική κρίση. Είναι
γνωστό όµως ότι µονοπωλεί την επεξεργασία και την πώληση
ξύλου σε πολλές εργοστασιακές µονάδες στην Ελλάδα. Και το
γεγονός ότι έχει επεκταθεί στη Βουλγαρία, σε άλλες χώρες της
Ευρώπης, ακόµα και στην Αφρική δείχνει αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορία.
Προχωρήσανε σε πενήντα απολύσεις το 2011 παρά το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι υπέκυψαν στον εκβιασµό για εκ περιτροπής άνευ αποδοχών άδειες. Και διαµηνύουν τώρα στους εργαζόµενους ότι θα πάνε σε µείωση 50% του προσωπικού, που σηµαίνει πλήρη αδυναµία λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου.
Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στο εργοστάσιο της περιοχής του ίδιου οµίλου, στο «ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΒΕΤΕ». Οι απολύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις τριακόσιες εξήντα,
που έχουν γίνει στο Βασιλικό Ευβοίας, όπου πρόσφατα µάθαµε
ότι χρωστάνε και δύο µήνες δεδουλευµένα. Δηλαδή, όλος ο όµιλος κάνει σε όλα του τα εργοστάσια επίθεση στους εργαζόµενους µε απολύσεις, µε αλλαγή των συµβάσεων, µε µειώσεις
αποδοχών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι προκλητικό αυτό µάλιστα, όταν έχει επιδοτηθεί µε 44
εκατοµµύρια ευρώ από χρήµατα του ελληνικού λαού µέσω του
αναπτυξιακού νόµου και επιδοτείται και σήµερα µε επιδότηση
επιτοκίου.
Οι εργαζόµενοι, κύριε Υπουργέ, καταγγέλλουν ότι γίνεται µεταφορά δραστηριοτήτων του οµίλου, παραγγελιών, παραγωγικών δραστηριοτήτων σε άλλες επιχειρήσεις και µεταφορά κεφαλαίων σε άλλες επενδυτικές, πιο κερδοφόρες δραστηριότητες. Αξιοποιούν, βέβαια, όλο το νοµοθετικό οπλοστάσιο που οι
κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά και η σηµερινή Κυβέρνηση τους
έχει δώσει γι’ αυτήν την απίστευτη και προκλητική επίθεση.
Ερωτάσθε τι µέτρα θα πάρετε για την προστασία του δικαιώµατος της δουλειάς και του εισοδήµατος των εργαζοµένων στον
όµιλο και γενικότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόδωρο Ιγνατιάδη.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος
Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι και κύριε συνάδελφε του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος, είµαστε ενήµεροι από την πρώτη στιγµή για
το πρόβληµα που έχει ανακύψει στην επιχείρηση «ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ»
και από την πλευρά του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας έχουν
γίνει δύο τουλάχιστον έλεγχοι τις τελευταίες δέκα-δεκαπέντε
ηµέρες.
Η επιχείρηση «ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ» στο εργοστάσιο που διατηρεί στο
Βασιλικό Ευβοίας έχει προβεί για το 2011 σε απολύσεις εκατόν
τριάντα εννέα εργαζοµένων από τους τριακόσιους ενενήντα –
αυτά είναι τα στοιχεία που µας έχουν δώσει από την Επιθεώρηση
Εργασίας- και για το 2012 από διακόσιους πενήντα ένα εργαζόµενους απελύθησαν δεκαοκτώ.
Στην επιχείρηση «ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ», Βιοµηχανία ξύλου της Κοµοτηνής, έχουν απολυθεί σαράντα ένας εργαζόµενοι και κατά το
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διάστηµα αυτό αποχώρησαν έξι εργαζόµενοι για συνταξιοδότηση, ενώ προσελήφθησαν τρεις νέοι εργαζόµενοι.
Κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις
καθυστέρησης καταβολής δεδουλευµένων και επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 26.100 ευρώ και παράλληλα υπεβλήθησαν δύο µηνύσεις.
Το Σωµατείο εργαζοµένων στη «ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ» εξήγγειλε απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως είπατε, από 1-3-2012 µε αίτηµα την
ανάκληση της απόφασης της διοίκησης για τις απολύσεις, απεργία που κρίθηκε από τα δικαστήρια παράνοµη και καταχρηστική.
Η επιχείρηση ισχυρίζεται ότι οι απολύσεις γίνονται λόγω της
δραµατικής µείωσης των πωλήσεων που δηµιουργούν τεράστια
οικονοµικά προβλήµατα, ενώ προς το παρόν δεν έχει εφαρµόσει
πρόγραµµα εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζόµενους.
Στο έγγραφο του Σωµατείου στις 27-3-2012, το Σωµατείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του εργοστασίου αναφέρει ότι η
εταιρεία, προκειµένου να διασπάσει το απεργιακό µέτωπο των
εργαζοµένων, µετά την προκήρυξη τετράωρων στάσεων εργασίας στις 26-3-2012 και 27-3-2012, µονοµερώς –σύµφωνα µε το
Σωµατείο- και αυθαίρετα παρενέβη και χορήγησε στους εργαζοµένους υποχρεωτικό ρεπό και κανονική άδεια.
Στις 27-3-2012, δηλαδή αµέσως µετά την καταγγελία, η Κοινωνική Επιθεώρηση Ευβοίας υπέβαλε κατά της επιχείρησης
«ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ» και «ΣΕΛΜΑΝ Επεξεργασίας Ξύλου» µηνυτήρια
αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Χαλκίδας. Στην
εν λόγω µηνυτήρια αναφορά αναφέρεται ότι τα τελευταία τρία
χρόνια οι εργαζόµενοι της επιχείρησης βρίσκονται σε διαρκείς
απεργιακές κινητοποιήσεις και δράσεις, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις µαζικές απολύσεις που έχει πραγµατοποιήσει και
συνεχίζει να πραγµατοποιεί η διοίκηση της εταιρείας.
Όπως βλέπετε, από αυτές τις ενέργειες αλλά και από άλλες
που θα σας πω στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας και οι αρµόδιες υπηρεσίες του βρίσκονται κάθε φορά δίπλα στους εργαζόµενους και εξετάζουν κάθε καταγγελία τους και παρεµβαίνουν
µε τον έλεγχό τους, τις µηνύσεις και την επιβολή προστίµων.
Σαφώς, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχει την αρµοδιότητα να επιβάλει σε µια επιχείρηση να επαναπροσλάβει εργαζόµενους, πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριµένη επιχείρηση
–µε βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει- δείχνει να έχει µείωση
της οικονοµικής της δραστηριότητας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο συνάδελφος κ.
Θεόδωρος Ιγνατιάδης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός µάς είπε για κάποιους αποσπασµατικούς
ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας δεν έχει κάνει ούτε κάποια τυπικά. Δεσµεύθηκαν από
τον αναπτυξιακό νόµο χρήµατα του ελληνικού λαού, για να διατηρήσουν έναν αριθµό θέσεων εργασίας. Έκαναν απολύσεις και
δεν κάνατε τις αντίστοιχες ενέργειες ή τουλάχιστον δεν µας είπατε ποιες ήταν αυτές.
Για το ζήτηµα των ενδοοµιλικών συναλλαγών και γενικότερα
των συναλλαγών του οµίλου και της µεταφοράς των κεφαλαίων
τι γίνεται; Είναι κεφάλαια του ελληνικού λαού και είναι εκεί που
η επιχείρηση θα έχει την υψηλότερα κερδοφορία.
Εν πάση περιπτώσει, κατά τη γνώµη µας, τι αποδεικνύεται από
τη στάση της Κυβέρνησης; Στην ουσία και µε το νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και µε τη στάση που κρατά στη συγκεκριµένη περίπτωση νίπτοντας τας χείρας της διευκολύνει αυτό το ξεσάλωµα
της εργοδοτικής επίθεσης απέναντι στο δικαίωµα της εργασίας
των εργαζοµένων.
Είπατε ότι δεν υπάρχει, παραδείγµατος χάριν, εκ περιτροπής
εργασία. Όµως, υπάρχουν εκβιασµοί και εκ περιτροπής άδειες
άνευ αποδοχών. Πώς προστατεύει τους εργαζοµένους το
Υπουργείο από όλα αυτά; Και βέβαια έχετε νοµοθετήσει ως Κυβέρνηση και τη µείωση των µισθών και την κατάργηση των συµβάσεων και τσακίζετε κυριολεκτικά τα ασφαλιστικά και κοινωνικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων και των κλάδων τους στον 21ο
αιώνα!
Εµείς πιστεύουµε ότι χρειάζεται να δυναµώσει ο αγώνας και η
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αντίσταση των εργαζοµένων απέναντι σε αυτήν την επίθεση στην
εργατική τάξη, να µη φοβηθούν οι εργαζόµενοι ούτε στους εκβιασµούς της εργοδοσίας ούτε στους εκβιασµούς της Κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος.
Είναι ανάγκη να δυναµώσει η λαϊκή συµµαχία και η κινητοποίηση γιατί χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί πριν απ’ όλα ότι αυτός
ο δρόµος οδηγεί σε αυτά τα αδιέξοδα. Είναι ο δρόµος που στηρίζει την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων µε φθηνή εργατική δύναµη, µε φοροαπαλλαγές, µε δισεκατοµµύρια επιδοτήσεων. Είναι αυτός που οδηγεί στη µείωση των αποδοχών, οδηγεί στις απολύσεις και στην ανεργία.
Σε τελική ανάλυση είναι αυτός που οδηγεί και στην υπονόµευση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτόν το δρόµο τον
στρώνετε µια χαρά εσείς µε το νοµοθετικό πλαίσιο που στηρίζετε.
Άρα οι εργαζόµενοι οφείλουν να ανοίξουν το δρόµο και να
αξιοποιήσουν και τις εκλογές σαν ευκαιρία κουρεύοντας και τα
κόµµατα της κυβερνητικής συµµαχίας και τις παραφυάδες τους
και δυναµώνοντας τον αγώνα για µια άλλη εξουσία, για έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, τη λαϊκή εξουσία και την οικονοµία. Με
την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, µε κεντρικό σχεδιασµό, µε εργατικό έλεγχο µπορεί να αναπτυχθούν πραγµατικά οι
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας προς όφελος των εργαζοµένων.
Για παράδειγµα για το συγκεκριµένο κλάδο µπορεί να αναπτυχθεί η παραγωγή της ξυλείας µέσα από σχεδιασµένη προστασία των δασών και µε εµφυτεύσεις και ταυτόχρονα να
αναπτυχθεί η µεταποίηση µε σύγχρονα προϊόντα που να καλύπτουν ολόπλευρα τις λαϊκές ανάγκες και να βοηθούν στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονοµίας και έτσι να
διασφαλίζουν και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα και µε αποδοχές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα
και όχι στις αρχές του προπροηγούµενου, του 19ου αιώνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Θεόδωρο Ιγνατιάδη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Γιώργος Κουτρουµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω ότι κανένα νοµοθετικό πλαίσιο όσο προστατευτικό
και αν είναι δεν µπορεί να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικής προστασίας των εργαζοµένων όταν υπάρχουν ένα εκατοµµύριο άνεργοι και όταν υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός
επιχειρήσεων, ένα µεγάλο ποσοστό σε ορισµένους κλάδους που
δεν καταβάλλουν ούτε τα δεδουλευµένα.
Αυτό είναι αποτέλεσµα της ύφεσης, των πραγµατικών προβληµάτων που έχει η οικονοµία της χώρας. Εάν δεν αντιµετωπίσουµε
αυτά τα προβλήµατα, νοµίζω ότι οτιδήποτε άλλο κάνουµε είναι
όντως αποσπασµατικό και αναποτελεσµατικό στην κατεύθυνση
προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων.
Με τις σηµερινές συνθήκες, όπως είπα και πριν, εκείνα που
µπορεί να κάνει το Υπουργείο είναι πολύ συγκεκριµένα. Είναι να
κάνει τους ελέγχους, τους οποίους µπορεί να κάνει άµεσα και
τους κάνει το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας. Δεύτερον, να πραγµατοποιήσει τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς ή εργατικών διαφορών. Τρίτον, να κάνει τις τριµερείς διαδικασίες οι
οποίες πολλές φορές καταλήγουν σε ένα θετικό αποτέλεσµα για
τους εργαζόµενους. Αυτές είναι οι διαδικασίες, αυτά είναι τα
µέσα που έχει το Υπουργείο. Και βέβαια να επιβάλλει τα πρόστιµα και να κάνει τις µηνύσεις στις περιπτώσεις που εντοπίζει
παραβάσεις.
Δεν ήταν αποσπασµατικές. Είναι συγκεκριµένες και συνεχείς
οι παρεµβάσεις του Υπουργείου και των υπηρεσιών του.
Στις 28/3, πριν από λίγες ηµέρες η τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ
πραγµατοποίησε έλεγχο στο χώρο του εργοστασίου και εκεί συνάντησε και τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου και τους ζήτησε
τις συγκεκριµένες καταγγελίες οι οποίες είχαν δει το φως της
δηµοσιότητας, προκειµένου να γίνει παραπέρα έλεγχος και να
υποβληθούν οι µηνύσεις.
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Πρέπει να σας πω ότι επειδή η επιχείρηση άρχισε να µην καταβάλλει δεδουλευµένες αποδοχές στους εργαζόµενους, επεβλήθησαν τελευταία και δεύτερο και τρίτο πρόστιµο, 37.000
ευρώ για τις αποδοχές του Ιανουαρίου του 2012 και 30.000 ευρώ
για τον αµέσως επόµενο µήνα, δηλαδή για το Φεβρουάριο του
2012.
Υπάρχει θέµα µε την επιχορήγηση στην οποία αναφερθήκατε.
Πρέπει να σας πω ότι η ενηµέρωση που έχω από τη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ότι ελέγχει το θέµα αυτό προκειµένου να διαπιστώσει εάν υπάρχουν
παραβάσεις. Όντως όταν η επιχείρηση επιδοτείται, αναλαµβάνει
και συγκεκριµένες υποχρεώσεις σε σχέση µε τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας.
Αυτό, λοιπόν, ερευνάται και σε µία επόµενη ευκαιρία θα έχω
τη δυνατότητα να σας ενηµερώσω για το αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη.
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 696/27-3-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα τέλη
«Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» στους λογαριασµούς της ΔΕΗ.
Ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μανιάτης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Βουλευτή.
Κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να αναπτύξετε
την ερώτησή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι στις 22 Αυγούστου
του παρελθόντος έτους, του 2011 δηλαδή, δηµοσιοποιήθηκε ο
ν. 4001/2011, που µε το άρθρο του 195 καταργούσε τις χρεώσεις
«Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», το τέλος «Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας».
Σαν να µη συνέβαινε, όµως, απολύτως τίποτε, κύριε Πρόεδρε,
από τότε, δηλαδή, από τον Αύγουστο του 2011 µέχρι και σήµερα
η ΔΕΗ συνεχίζει να επιβάλλει και να εισπράττει τέλος «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας», µε τις ευλογίες βεβαίως της ΡΑΕ.
Δεν έφθανε, όµως, αυτό, διότι το Συµβούλιο της Επικρατείας
µε την απόφαση 469/2012 έκρινε παράνοµη τη χρέωση τέλους
«Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» στις εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εξέλιξη που, όπως καταλαβαίνετε, κύριε
Υπουργέ, θα µπορούσε να γεννήσει, θα µπορούσε να προκαλέσει
νοµικά προβλήµατα µεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών και
βεβαίως, θα µπορούσε µε τη σειρά του το γεγονός αυτό να εξαναγκάσει τη ΔΕΗ να εγγράψει στον ισολογισµό της επισφάλειες
ύψους 2 δισεκατοµµυρίων περίπου, για την ακρίβεια
1.800.000.000.
Πώς αντέδρασε η Κυβέρνηση στις εξελίξεις αυτές; «Κατέβασε» την προηγούµενη εβδοµάδα µία τροπολογία άρον-άρον
για να καλύψει, επιτρέψτε µου να πω -και δεν αφορά αυτό που
θα πω το πρόσωπό σας, κύριε Υφυπουργέ- τις νοµοθετικές της
ποµπές, τα νοµοθετικά της ατοπήµατα.
Όµως, η πραγµατικότητα δεν κρύβεται. Η πραγµατικότητα δεν
αλλάζει. Ποια είναι αυτή η πραγµατικότητα; Ότι σε µία εποχή δύσκολη οικονοµικά, που κόβονται µισθοί, κόβονται συντάξεις, κόβονται επιδόµατα, τα νοικοκυριά θα δουν τους ήδη φουσκωµένους λογαριασµούς της ΔΕΗ να αυξάνουν µέχρι και 30% περίπου, µπορεί και παραπάνω.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το κόστος είναι τεράστιο για τα νοικοκυριά.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, την ίδια οδυνηρή εµπειρία θα βιώσουν
και οι επιχειρήσεις, διότι από 1ης Απριλίου 2012 θα υπάρξουν
αυξήσεις στα τιµολόγια των επιχειρήσεων στο βιοµηχανικό
ρεύµα µέχρι και 25%.
Καταλαβαίνετε ότι όλος ο ενεργοβόρος παραγωγικός ιστός
της χώρας θα κλυδωνιστεί επικίνδυνα, διότι το κόστος είναι υπερµεγέθες, πράγµα που µε τη σειρά του θα επιφέρει απολύσεις.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα και θα τελειώσω µε αυτό, κύριε
Πρόεδρε. Η «ΛΑΡΚΟ», της οποίας είναι µέτοχος η ΔΕΗ, έχει προσφύγει στη ΡΑΕ και λέει το εξής: «Λόγω των µονοµερών αυτών
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ενεργειών της ΔΕΗ, πρώτον, κρίνω ότι η επιβίωση της επιχείρησης είναι προβληµατική και δεύτερον και πάρα πολύ σηµαντικό,
η υπόθεση «ελληνικό νικέλιο» οδεύει προς το τέλος».
Ερώτηµα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Πώς θα αντιµετωπίσει αυτές
τις προκλήσεις της πραγµατικής οικονοµίας η Κυβέρνηση, που
επιβαρύνουν και τα νοικοκυριά και τον κόσµο του επιχειρείν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
Βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Αστέριο Ροντούλη.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει το λόγο, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος έθεσε τρία θέµατα: Θέµα πρώτον, κατά
πόσο σήµερα είναι παράνοµη ή νόµιµη ή σύννοµη η επιβολή τέλους «Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» µετά την κατάργηση κάποιου άρθρου του προηγούµενου νόµου.
Θέλω να σας απαντήσω ευθέως σε αυτό. Το άρθρο 55, το
άρθρο 56 και το άρθρο 196 παράγραφος 14 του ν. 4001 καλύπτουν απολύτως τη νοµιµότητα επιβολής τέλους «Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας» εκ µέρους της ΔΕΗ για λογαριασµό ολόκληρης της κοινωνίας στους καταναλωτές.
Έχω να κάνω και µία δεύτερη παρατήρηση. Ο κύριος συνάδελφος χρησιµοποίησε την έκφραση –φαντάζοµαι µε µία δόση
υπερβολής- «να καλύψει η Κυβέρνηση τις ποµπές και τα ατοπήµατα». Πρέπει να σας πω ότι οι ποµπές και τα ατοπήµατα ανάγονται στο έτος 2008 και 2009 και αυτό έχει τη δική του σηµασία.
Όµως, πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν ποµπές και ατοπήµατα,
αλλά ήταν µία εξόχως αναποτελεσµατική συλλειτουργία της ελληνικής γραφειοκρατίας µε τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής χωρίς κανενός είδους ολιγωρία, κενό ή µη δράση των
πολιτικών ηγεσιών της τότε κυβέρνησης του 2008 και του 2009.
Με απλά λόγια, κύριε συνάδελφε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
είχε από τότε απαντήσει στο αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης,
της τότε διοίκησης, αλλά ακόµη και της σηµερινής διοίκησης, να
εξαιρεθούν τα µικρά νησιά της χώρας µας από την υποχρέωση
να απελευθερώσουν την ενέργεια, άρα, από τη δυνατότητα η
ΔΕΗ να µπορεί να επιβάλει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Αυτό θεραπεύτηκε µε την τροπολογία που περάσαµε την προηγούµενη Πέµπτη, όπου µε λογιστικό τρόπο και µε νοµική διατύπωση καλύπτεται το συγκεκριµένο κενό.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω ένα σχόλιο αναφορικά µε τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Κύριε συνάδελφε, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι µία υποχρεωτική λειτουργία, δράση και πρόνοια κάθε πολιτισµένης,
κάθε αναπτυγµένης κοινωνίας. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας παρέχουν οι κοινωνίες στους οικονοµικά ή κοινωνικά ασθενέστερους. Επιπλέον, παρέχουν υπηρεσίες τέτοιου είδους σε κατοίκους περιοχών, που είναι αποµονωµένοι ή που ζουν υπό συνθήκες τέτοιες που το κόστος της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι εξαιρετικά αυξηµένο.
Ενδεικτικά, στα νησιά της χώρας για δεκάδες χρόνια έχουµε
άγονες γραµµές και επιδοτούµε τα πλοία που πηγαίνουν στις
άγονες γραµµές µε ένα συγκεκριµένο κονδύλι. Στα ίδια νησιά
επιδοτούσαµε µέχρι πρόσφατα την αεροπορική σύνδεση µε την
τότε Ολυµπιακή, προκειµένου να έχουν φθηνό αεροπορικό εισιτήριο οι νησιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο ηλεκτρικό ρεύµα σηµαίνει φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα σε όλα τα νησιά της χώρας, περιλαµβανοµένης της Κρήτης. Δεύτερον, σηµαίνει φθηνό ηλεκτρικό
ρεύµα µε µεγάλη έκπτωση της τάξης του 60% στους είκοσι τρεις
χιλιάδες πολύτεκνους της χώρας. Τέλος, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σηµαίνει φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα κατά 20% έως 30% σε
σχέση µε οποιοδήποτε άλλο νοικοκυριό σε τριακόσιες πενήντα
χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, που είναι είτε µακροχρόνια άνεργοι, είτε άτοµα µε αναπηρία, είτε έχουν δηλωθέν εισόδηµα κάτω
από το αφορολόγητο.
Άρα, για να συνοψίσω, θέλουµε τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Επιβάλλεται µια σύγχρονη κοινωνία να έχει υπηρεσίες κοι-
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νής ωφέλειας. Αυτό που κάθε φορά µας νοιάζει είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να είναι κατανεµηµένες δίκαια και θα σας
απαντήσω πως αυτό γίνεται στη δική µας περίπτωση στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Μανιάτη.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο για τρία λεπτά δευτερολογίας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παραδεχθήκατε ότι υπήρχε νοµοθετικό κενό
και αφού υπήρχε νοµοθετικό κενό δεν εκαλύπτετο πλήρως η νοµιµότητα. Άρα φέρατε την προηγούµενη εβδοµάδα την τροπολογία. Συνεπώς µην επιχειρηµατολογείτε ότι όσον αφορά τη
νοµιµότητα η Κυβέρνηση ήταν καλυµµένη. Δεν ήταν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Δαπανήσατε χρόνο, όµως, από την απάντησή σας για να µας
πείτε τη σκοπιµότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Δεν χρειαζόταν, κύριε Υπουργέ. Συµφωνούµε κι εµείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός και θεωρώ όλα τα κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου ότι, βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχουν
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Περί αυτού δεν τίθεται ζήτηµα.
Ας έρθουµε, όµως, τώρα στην ταµπακιέρα. Ποιο ήταν το κόστος, κύριε Πρόεδρε, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας το 2010;
Έχω το νούµερο, κύριε Υπουργέ. Ήταν περίπου 497.000.000
ευρώ. Μην το αµφισβητείτε, είναι ανακοίνωση της ΡΑΕ. Ποιο ήταν
το κόστος για το 2011; Ήταν 680.000.000 ευρώ, δηλαδή µεταξύ
των δύο ετών είχαµε µία τεράστια αύξηση του ύψους του 37%.
Πού οφειλόταν, λοιπόν, η αύξηση αυτή; Δεν θα σας πω πού
οφειλόταν, κατά τη γνώµη του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
Θα σας µεταφέρω ανακοίνωση της ΡΑΕ. Τι λέει, λοιπόν, η ΡΑΕ;
Λέει ότι στην Ελλάδα έχουµε ένα παγκόσµιο φαινόµενο, µία παγκοσµίως µοναδική περίπτωση, αγαπητοί συνάδελφοι. Επί της
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή, µπαίνουν –ή µπήκαν µάλλον- στο
διάστηµα των δύο τελευταίων ετών τρεις διαφορετικοί ειδικοί
φόροι κατανάλωσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης για το αέριο,
ειδικός φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο, ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του τελικού προϊόντος. Καταλαβαίνετε, λοιπόν,
ότι αυτή η ανακοίνωση της ΡΑΕ είναι ένα ράπισµα για τη φοροκαταιγίδα της Κυβέρνησης; Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ράπισµα
για το Υπουργείο Οικονοµικών;
Προσέξτε, όµως, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το ενδιαφέρον
στοιχείο, το οποίο αποκρύπτει η Κυβέρνηση. Γνωρίζετε –ή θα
πρέπει να γνωρίζετε- κύριε Υπουργέ, ότι η προηγούµενη διοίκηση του κ. Αθανασόπουλου είχε καλέσει µία εξειδικευµένη αµερικανική εταιρεία συµβούλων, την «BOOZ ALLEN HAMILTON», η
οποία συµβουλεύει και το Λευκό Οίκο για ζητήµατα διοίκησης
και τεχνολογίας, για να κάνει µία έκθεση και να µας πει πώς θα
µπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η ΔΕΗ. Ήρθαν, λοιπόν,
αγαπητοί συνάδελφοι, οι Αµερικανοί ειδικοί, ήλεγξαν τα λειτουργικά κενά της ΔΕΗ και απεφάνθησαν µε έκθεσή τους ότι εάν η
ΔΕΗ θα έφτανε στο σηµείο να λειτουργεί όπως λειτουργούν και
οι άλλες επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, τότε,
αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα υπήρχε µία εξοικονόµηση πόρων
ετησίως ύψους 750.000.000 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, εδώ είναι η ταµπακιέρα, κύριε Υπουργέ. Εάν εξοικονοµούσαµε τους πόρους αυτούς, κλείνοντας τα λειτουργικά
κενά της ΔΕΗ, αν δούλευε όπως έπρεπε η ΔΕΗ, τότε δεν θα
υπήρχε η χρεία, η ανάγκη ο Έλληνας καταναλωτής να δίνει αυτά
τα δυσβάσταχτα ποσά ετησίως στα τιµολόγια.
Και πρέπει δε να σας πω ότι µε βάση αυτήν τη µελέτη των Αµερικανών συνετάχθη από την προηγούµενη διοίκηση του κ. Αθανασόπουλου και ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τα έτη 2009-2014.
Σε ποια µπουντρούµια το έχετε καταχωνιάσει αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο; Γιατί δεν το χρησιµοποιήσατε µέχρι σήµερα και
συνεχίζεται η επιβάρυνση;
Αυτά είναι τα ουσιώδη ερωτήµατα, σε αυτά πρέπει να απαντήσετε και όχι για τη σκοπιµότητα ή µη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, για τις οποίες –ξαναλέω- συµφωνούµε απολύτως. Θα
θέλαµε να µας απαντήσετε, όµως, για την ταµπακιέρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αστέριο Ροντούλη, Βουλευτή του ΛΑΟΣ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνάδελφος είπε ότι υπήρχε νοµικό κενό µέχρι να περάσουµε την
τροπολογία. Υπήρχε νοµικό κενό όχι µε βάση τη νοµοθεσία, αλλά
µε βάση την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και αυτό
θεραπεύτηκε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία µετέφερε
την υποχρέωση πληρωµής των ΥΚΩ, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, από τον πάροχο ενέργειας απευθείας στον καταναλωτή.
Έτσι και αλλιώς, ο τελικός καταναλωτής πληρώνει. Άρα ήταν περισσότερο µια λογιστική τακτοποίηση.
Δεύτερον, ορθά αναφέρετε τους δύο αριθµούς, πόσο αυξήθηκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας από το 2010 έως το 2011.
Ξέρετε γιατί αυξήθηκαν, κύριε συνάδελφε; Και τα νούµερα που
αναφέρατε είναι ακριβή. Αυξήθηκαν για δύο, δυστυχώς, πολύ
απλούς λόγους. Ο πρώτος είναι κακός και ο δεύτερος είναι
καλός.
Ο κακός λόγος είναι ότι από το 2010 στο 2011 –και από το
2011 ουσιαστικά φαίνεται ότι την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουµε- αυξήθηκαν οι δαπάνες για καύσιµα και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που υποχρεωτικά κάνει η ΔΕΗ κατά περίπου
500.000.000 ευρώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και οι φόροι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επιπλέον, αυξήθηκαν –και εδώ
έχετε δίκιο- ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο φυσικό αέριο
και στα καύσιµα.
Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο αυξήθηκαν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για πρώτη φορά το 2010 -το 2011 ουσιαστικά- εφαρµόστηκε το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο. Για
πρώτη φορά η Ελληνική Δηµοκρατία, όσο υπάρχει, αποφάσισε
ότι θα δώσει φτηνό ρεύµα όχι σε αυτούς που καταναλώνουν λιγότερο, που µπορεί να είναι και βίλες που µένουν κλειστές για
δέκα µήνες και δουλεύουν µόνο για δύο µήνες και άρα, καταναλώνουν λίγο, αλλά θα δώσει φθηνό ρεύµα κατά έως και 30% σε
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες των οικονοµικά ασθενέστερων. Επαναλαµβάνω, όσοι δηλώνουν κάτω από το ατοµικό
αφορολόγητο: Πολύτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία, µακροχρόνια
άνεργοι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι ποσοστό είναι αυτό που λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Είναι πάνω από 150, 170 εκατοµµύρια οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στο κοινωνικό οικιακό
τιµολόγιο.
Να σας πω πάντως ότι από τα 700 περίπου εκατοµµύρια του
2011 για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα περίπου 350 εκατοµµύρια δαπανήθηκαν για ηλεκτροδότηση της Κρήτης. Στα υπόλοιπα
νησιά, όµως, πρέπει να σας πω ότι ήδη η ελληνική πολιτεία, η
ΔΕΗ ουσιαστικά προχωράει και έχει σε εξέλιξη διαγωνισµό για
την κατασκευή υποβρύχιου καλωδίου που θα συνδέει τις Κυκλάδες µε την ηπειρωτική χώρα -είναι µία επένδυση ύψους 400 εκατοµµυρίων- έτσι ώστε αυτή η απίστευτη, απίθανη, απαράδεκτη
σπατάλη που κάνουµε να καίµε µαζούτ και πετρέλαιο για να ηλεκτροδοτήσουµε τα νησιά µας, να πάψει να υφίσταται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Έχω µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Τελειώνω, µε το σχόλιο που κάνατε για το επιχειρησιακό σχέδιο της «BOOZ ALLEN». Η «BOOZ
ALLEN» είχε ετοιµάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Πρέπει, όµως,
να σας πω ότι το σχέδιο αυτό κατά στάδια είχε αρχίσει να εφαρµόζεται. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα µόνο που αναφέρεται
στη µείωση των αµοιβών του προσωπικού. Πέρυσι µειώθηκαν οι
αµοιβές του προσωπικού κατά 160 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό, µαζί
µε το διοικητικό εκσυγχρονισµό και τη µείωση της ιεραρχικής πυ-
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ραµίδας της ΔΕΗ, έχει διευκολύνει ώστε να µειωθεί το λειτουργικό κόστος.
Η ΔΕΗ, όµως, κύριε συνάδελφε, µας αρέσει δεν µας αρέσει
τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει δοµηθεί ως µία εταιρεία εξαιρετικά υψηλά εξαρτηµένη από τις τιµές των εισαγόµενων καυσίµων. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το ανατρέψουµε. Δεν φτάνει µόνο
ο λιγνίτης που είναι το εγχώριο καύσιµο, πρέπει επιπλέον να µειώσουµε την εξάρτηση της ΔΕΗ κυρίως από το πετρέλαιο και το
µαζούτ. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρέπει να µειώσουµε τα κόστη της
ελληνικής κοινωνίας από την ηλεκτροδότηση των νησιών µέσω

8285

της δηµιουργίας υποβρύχιων καλωδίων που θα συνδέουν όλα τα
νησιά της χώρας µε την ηπειρωτική Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Μανιάτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής εν προκειµένω.
Κύριε Ροντούλη, δεν πήρατε σήµερα τον τίτλο του «καβγατζή
της Δρέσδης». Ξεπεράσατε τις ικανότητές σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Νέος Οικοδοµικός
Κανονισµός».
Το νοµοσχέδιο θα ψηφισθεί σε επόµενη συνεδρίαση.
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για ΣτρατιωτικοΤεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δηµοκρατίας στον Τοµέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της
Αειφόρου Ανάπτυξης».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Απόφασης µε αριθµό 131 του
Συµβουλίου Διοικητών της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης
Ευξείνου Πόντου, µε την οποία υιοθετείται ένα σχέδιο απόφασης
του Συµβουλίου σχετικά µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στη
Συµφωνία Ίδρυσης της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Υπουργείου Εσωτερικών.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση – Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Κρατείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το νοµοσχέδιο κρατήθηκε και θα συζητηθεί κατά τη συνήθη διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου

του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για ΣτρατιωτικοΤεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του
άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να
λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως της
συµφωνίας.
Ερωτώ, θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν η Κυβέρνηση ήθελε να µας καλέσει, το Σώµα, το ελληνικό
Κοινοβούλιο, να µην δώσουµε ιδιαίτερο βάρος σε αυτήν τη συµφωνία και να την θεωρήσουµε ως µία τυπική συµφωνία στο πλαίσιο των διακρατικών συνεργασιών και σχέσεων -για να προωθούνται κάποιες τέτοιες ενέργειες υπογράφονται και συµφωνίες
χωρίς ιδιαίτερο βάρος- δεν θα είχαµε και λόγο να αντιδράσουµε
και ιδιαίτερα.
Υπάρχουν όµως µερικά ζητήµατα που η Κυβέρνηση δεν τα
αποσαφηνίζει ούτε στην επιτροπή ούτε στην αιτιολογική έκθεση.
Δεν θέλει, δεν µπορεί; Αυτά τα ζητήµατα, όµως, γεννούν ερωτηµατικά.
Δεκατρία χρόνια, κύριε Πρόεδρε, έχει υπογραφεί αυτή η συνθήκη, αυτή η συµφωνία και το ουκρανικό κοινοβούλιο την επικύρωσε αµέσως. Θέσαµε το ερώτηµα στην επιτροπή και πήραµε
απάντηση από τον κύριο Υπουργό, ότι όντως η Ουκρανία την επικύρωσε µετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα.
Δεν πρέπει να δοθεί µία εξήγηση, γιατί δεκατρία χρόνια η ελληνική πολιτεία δεν θεωρεί αξιόλογο να προωθήσει αυτή τη συµφωνία; Διότι από αυτό συνάγονται συµπεράσµατα, εάν η απάντηση είναι σαφής ή ενδέχεται να συναχθούν συµπεράσµατα χρήσιµα για να αξιολογήσει κανείς το περιεχόµενο αυτής της συµφωνίας.
Το δεύτερο, το παράδοξο κιόλας, είναι ότι µεσολάβησε σε
αυτό το χρονικό διάστηµα συµφωνία και συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο, η οποία επικυρώθηκε µε το ν.3102/2003 και η
συµφωνία αυτή δεν συµπεριελήφθη και δεν απετέλεσε αντικείµενο ιδιαίτερης αντιµετώπισης.
Αυτά είναι ερωτηµατικά. Από εκεί και πέρα, αυτά τα ερωτηµατικά αποκτούν και ιδιαίτερη σηµασία, όταν το περιεχόµενο αυτής
της συµφωνίας είναι εντελώς αόριστο. Δεν υπάρχει σκοπός, δεν
υπάρχει τίποτα.
Αντίθετα, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο, κύριε Πρόεδρε, που
έγκειται στο γεγονός ότι η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ως περιεχόµενο της συµφωνίας την καταπολέµηση της τροµοκρατίας
και του οργανωµένου εγκλήµατος. Πέρα από το τι υποκρύπτεται
γύρω από τέτοιου είδους οριοθετήσεις και προσδιορισµούς –
είναι µια συζήτηση που την έχουµε κάνει πολλές φορές- δεν
υπάρχουν σ’ αυτήν τη συµφωνία τέτοιου είδους θέµατα που να
συµφωνούνται. Κι όµως, δεκατρία χρόνια µετά, έρχεται η αιτιολογική έκθεση και τα περιλαµβάνει. Και αυτό είναι κάτι παράδοξο.
Τέλος, µιλάει για ανταλλαγές πληροφοριών µε τρίτες χώρες.
Αυτό δεν είναι πεδίο που µπορεί να το αντιµετωπίσει ένα πλαίσιο
συµφωνίας στρατιωτεχνικών συνεργασιών. Αυτό µπορεί να είναι
αµυντική συµφωνία, µπορεί να είναι συµφωνία για την εξωτερική
πολιτική, µπορεί να είναι ad hoc συµφωνία συνεργασίας για ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά δεν νοείται να είναι συµφωνία συνεργασίας για ένα πλαίσιο στρατιωτεχνικών συνεργασιών.
Κατόπιν όλων αυτών και επειδή δεν έχουν δοθεί και επαρκείς
απαντήσεις, πιστεύω ότι τα συµβαλλόµενα µέρη κάτι θέλουν να
πουν σ’ αυτό το κείµενο που δεν το λένε. Και δεν έχω βέβαια καµµιά διάθεση να ψάξω µε αστυνοµικό πνεύµα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να επισηµάνω ότι η Βουλή καλείται να ψηφίσει
κάτι, να επικυρώσει µια συµφωνία που ούτε οι προεκτάσεις της
υπάρχουν ούτε το ακριβές της περιεχόµενο υπάρχει ούτε ο
σκοπό της, η σκοπιµότητά της, οι στόχοι, εν πάση περιπτώσει.
Ως εκ τούτου, δεν έχει κανένα νόηµα να εγκρίνουµε από την
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πλευρά µας αυτήν τη συµφωνία, αν και θα ήµασταν πολύ θετικοί
σ’ αυτό που λέµε «ανάπτυξη διακρατικών πολυεπίπεδων σχέσεων» µε όλα τα κράτη και όλες τις χώρες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς το συνάδελφο από το ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Το λόγο έχει ζητήσει και θα λάβει ο συνάδελφος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, αυτή η συµφωνία, όπως και όλες οι άλλες συµφωνίες, είναι «καρµπόν» και µάλιστα έχουν και την ιδιαίτερη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά την κατάσταση που υπήρχε
στην Ουκρανία την περίοδο που συζητιόταν η συµφωνία, αλλά
και σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατολογία που έχει σχέση µε το
γιατί πρέπει να κάνουµε αυτήν τη συµφωνία.
Και θέλουµε να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι ποιος είναι ο αντίπαλος. Μιλάµε για
κινδύνους. Όλα αυτά είναι ακριβώς όπως περιγράφονται στα
χαρτιά του ΝΑΤΟ που άρχισαν να θεωρούνται από το 1992 και
ισχύουν µέχρι σήµερα. Το δόγµα δεν είναι σήµερα απλά επιθετικό αλλά κάτι χειρότερο. Η αστάθεια στην περιοχή φυσικά και
υπάρχει. Άρα ποιος είναι ο αντίπαλος; Η Ελλάδα πού κινδυνεύει;
Προς το παρόν µόνο από συµµάχους δέχεται επίθεση.
Άρα, λοιπόν, όλο αυτό το πλαίσιο µε το οποίο εµείς διαφωνούµε ριζικά αντικατέστησε τον κίνδυνο µε το ΝΑΤΟ. Υπήρξε ένα
ολόκληρο πλαίσιο το οποίο αντικατέστησε τον παλιό κίνδυνο εντός ή εκτός εισαγωγικών- που υποτίθεται ότι πολεµούσε το
ΝΑΤΟ. Βέβαια, το Σύµφωνο της Βαρσοβίας διαλύθηκε, ενώ το
ΝΑΤΟ παραµένει και έχει µετατραπεί σε έναν παγκόσµιο χωροφύλακα.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εµείς εκφράζουµε τη διαφωνία
µας πρώτα ως προς το πλαίσιο.
Δεύτερον, εκείνη την περίοδο έγιναν τεράστιες προσπάθειες
που κράτησαν πάρα πολλά χρόνια για να µπει η Ουκρανία στο
ΝΑΤΟ. Ο λαός, όµως, εκεί δεν το επέτρεψε, γιατί ξεσηκώθηκε
και µάλιστα σε µαζικό επίπεδο. Οι σχέσεις που ήθελε να έχει η
Ελλάδα µε τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ στηρίχθηκαν σ’ αυτό το
πλαίσιο, στο να ασκήσουν δηλαδή µεγαλύτερη πίεση, προκειµένου να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, υπήρχε και η
περίοδος που είχαν οξυνθεί οι σχέσεις τους µε τη Ρωσία. Ακόµα
και τώρα υπάρχουν ανοιχτά θέµατα, όπως είναι η αντιπυραυλική
άµυνα που παρουσιάζεται σαν άµυνα, ενώ ουσιαστικά είναι ένα
επιθετικό δόγµα.
Εµείς, λοιπόν, δεν συµφωνούµε µε αυτό το γενικό πλαίσιο και
δεν ψηφίζουµε αυτή τη συµφωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Απόστολο Νάνο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Κωνσταντίνος
Σπηλιόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητήσαµε τη σύµβαση αυτή στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και µας δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουµε όλες τις
πλευρές αυτής της συµφωνίας.
Είναι µια συµφωνία που αντικατοπτρίζει τις υφιστάµενες πολύ
καλές φιλικές σχέσεις µεταξύ της Ελλάδος και της Ουκρανίας.
Αυτή η συµφωνία δίνει τη δυνατότητα να έχουµε καλύτερες διµερείς σχέσεις στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας και βοηθάει στην αµυντικοτεχνική συνεργασία, η οποία θα υλοποιηθεί
µέσω συγκεκριµένων επιτροπών.
Πράγµατι αυτή η συµφωνία υπογράφτηκε το 1999. Αυτό είναι
αληθές. Πέρασαν αρκετά χρόνια µέχρι να έρθει προς κύρωση
στη Βουλή. Από την ουκρανική κυβέρνηση κυρώθηκε το 1999.
Όµως από το 2010 όταν εµφανίστηκε µια ειδοποίηση, θα έλεγα,
σχετική από την ουκρανική κυβέρνηση, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία. Καθυστερήσαµε από το 2010 µέχρι σήµερα, διότι υπήρξαν
αλλεπάλληλες αλλαγές στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και χρειάστηκε να µαζέψουµε δυο και τρεις φορές υπογραφές.
Υπάρχουν και άλλες συµφωνίες που έχουµε συνάψει µε την
ουκρανική κυβέρνηση και οι οποίες έχουν πεδίο εφαρµογής τον
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στρατιωτικό τοµέα. Επίσης, σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας έχουµε συνεργασία µε αντίστοιχα ουκρανικά.
Υπάρχει και συνεργασία της ελληνικής Κυβέρνησης µε το υπουργικό συµβούλιο της Ουκρανίας για την αµοιβαία προστασία διαβιβασµένων πληροφοριών περί άµυνας. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία µε την ουκρανική κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει, όµως, θέµα ανταλλαγής πληροφοριών µε την έννοια που το έθεσε ο κύριος συνάδελφος. Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται στο επίπεδο της αµυντικής βιοµηχανίας και οι
σκοποί της συµφωνίας αυτής είναι για να υπάρξει ανάπτυξη παραγωγής εξοπλιστικών, στρατιωτικών τεχνικών, για να υπάρξει
παροχή υπηρεσιών για την επισκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση
και χρήση στρατιωτικού εξοπλισµού, για να υπάρξει παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση ειδικών στην εκµετάλλευση και τη
χρήση στρατιωτικού υλικού κ.λπ..
Η συγκεκριµένη συµφωνία κρίνεται επωφελής για τη χώρα µας
και δεν παρέχει στοιχεία τα οποία µπορεί να βλάψουν τα εθνικά
µας συµφέροντα. Αντιθέτως, αποβλέπει σε µια αµοιβαία συνεργασία στη βάση του σεβασµού και της εµπιστοσύνης και προς
όφελος των συµφερόντων και των δύο χωρών.
Η συµφωνία αυτή δεν έχει καµµία σχέση µε τις σχέσεις ή µε
τα αιτήµατα που εξετάζονται από τις διάφορες χώρες για την
προσχώρησή τους στο ΝΑΤΟ. Αυτή η συµφωνία έχει υπογραφεί
από το 1999 και δεν έχει καµµία σχέση µε το αίτηµα της Ουκρανίας για τη συµµετοχή της στο ΝΑΤΟ. Άλλωστε –το είπα στην επιτροπή και θέλω να το τονίσω και εδώ- είναι έτοιµη τέτοια αντίστοιχη συµφωνία µε τη Ρωσία και πρόκειται τις επόµενες µέρες
να έρθει προς κύρωση στη Βουλή.
Είναι µια συµφωνία η οποία πράγµατι καθυστέρησε –είναι αληθές αυτό- αλλά µπορεί να βοηθήσει στη συνεργασία των δύο
χωρών. Και αµυντικές βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται σ’
αυτόν τον τοµέα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που ανέφερα
στην επιτροπή, θέλουν αυτές τις συµφωνίες για να µπορούν να
διεισδύσουν σε άλλες χώρες.
Άρα η συµφωνία είναι επωφελής όχι µόνο για το κράτος αυτό
καθ’ εαυτό, αλλά και για την αµυντική βιοµηχανία γενικότερα και
για την οικονοµία της χώρας µας.
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητούµε από την ελληνική Βουλή να
κυρωθεί αυτή η σύµβαση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικό-Τεχνική
Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικό-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως
εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικό-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρ- νησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία για τη Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία, µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας, που υπογράφηκε στο
Κίεβο στις 30 Αυγούστου του 1999, της οποίας το κείµενο σε δύο
πρωτότυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9
αυτής».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος) : Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 29ης Μαρτίου 2012 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε τρεις
συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ειδικός αγο-
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ρητής ο Βουλευτής κ. Νάνος Απόστολος. Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ορίζεται ειδικός αγορητής ο κ. Παύλος Μαρκάκης, Βουλευτής Μαγνησίας. Από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Δηµήτρης
Παπαδηµούλης. Από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορίζεται εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Αµοιρίδης του Νοµού Πιερίας.
Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης έχει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Παίρνω το λόγο µόνο για να ενηµερώσω το Σώµα
ότι καταθέτω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν
στο µέρος Α’, στο µέρος Γ’ και στην τροπολογία που είναι από
30/3/2012. Είναι αµιγώς νοµοτεχνικές. Δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόµενο, πλην της εξαιρέσεως του άρθρου 30, που
έχει ουσιαστικό περιεχόµενο υπό την έννοια ότι ρυθµίζει ένα
θέµα που έχουν θέσει οι ραδιοερασιτέχνες. Αυτό είναι το µόνο
ουσιαστικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι διατυπώσεις και τέτοιου
τύπου και χαρακτήρα θέµατα.
Επιφυλασσόµεθα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αν παραστεί ανάγκη, να κατατεθούν νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες
µπορούν να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Δηµήτριος Τσιρώνης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα θέλαµε κάποια ανοχή γι’ αυτό το νοµοσχέδιο γιατί ουσιαστικά πρόκειται για πάρα πολλά νοµοσχέδια. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που περιλαµβάνει και διατάξεις και άλλων
Υπουργείων. Ο χρόνος των επικείµενων εκλογών είναι µικρός.
Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελείται από επτά µέρη και θα θέλαµε
ουσιαστικά να ήταν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά νοµοσχέδια. Συνεπώς, θα έπρεπε να ψηφιστούν µε µεγαλύτερη άνεση
από τη Βουλή.
Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν υπάρχει χρόνος για πισωγυρίσµατα. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Η χώρα πρέπει
να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα µε ταχείς ρυθµούς, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµµία καθυστέρηση ακόµα και µέσα στην προεκλογική περίοδο. Δεν
πρέπει να υπάρξει εφησυχασµός. Η χώρα δίνει µια δύσκολη µάχη
µε το χρόνο, µε την ιστορία. Δίνει µια δύσκολη µάχη να αντεπεξέλθει σ’ αυτήν την τεράστια κρίση και την δίνη στην οποία έχει
περιέλθει.
Συνεπώς, σε τέτοιου είδους νοµοσχέδια, παρά το γεγονός ότι
ψηφίζονται ως πολυνοµοσχέδια κι έχουν επιµέρους διατάξεις
πολλών Υπουργείων, κανείς δεν µπορεί να αναιρέσει το χαρακτήρα της αναγκαιότητας που έχουν έτσι ώστε να ψηφιστούν µε
γρήγορες διαδικασίες, µε διαδικασίες όµως τις οποίες επιτάσσει
η Βουλή και το Σύνταγµα της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει, όπως σας είπα, επτά µέρη, µε πολλά κεφάλαια το καθένα.
Το πρώτο µέρος, περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την οργάνωση
και τη λειτουργία του τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποτελείται από δέκα κεφάλαια και εννέα παραρτήµατα. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ενσωµατώνει, ουσιαστικά, δύο κοινοτικές
οδηγίες και ρυθµίζει τον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Στο δεύτερο µέρος, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών από τα ταξί και από
τα ταξί ειδικής µίσθωσης.
Στο τρίτο µέρος, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν τον
τοµέα των µεταφορών.
Το τέταρτο µέρος, αφορά την τροποποίηση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.
Στο πέµπτο µέρος, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την απλοποίηση και τη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων, καθώς
η προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού.
Στο έκτο µέρος επιχειρείται η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία που αφορά την επεξεργασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Τέλος, στο έβδοµο µέρος, που αποτελείται από τρία κεφάλαια,
ρυθµίζονται θέµατα αλιευτικού τουρισµού.
Όπως αντιλαµβάνονται όλοι οι συνάδελφοι το νοµοσχέδιο
είναι τεράστιο.
Το πρώτο µέρος, που θα αναπτύξω, αφορά την οργάνωση και
τη λειτουργία του τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόκειται
ουσιαστικά για την ενσωµάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών. Της
Οδηγίας 136/2009 και της Οδηγίας 140/2009.
Στόχος αυτού του πρώτου µέρους του νοµοσχεδίου είναι να
διαµορφωθεί ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της
αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη χώρα µας, το οποίο,
βέβαια, θα συµβάλλει στην ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην εξασφάλιση, σε κάθε
επιχείρηση, του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου
και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Θα συµβάλλει, επίσης, στην προστασία του ανταγωνισµού και
την αποφυγή στρέβλωσης της αγοράς, µεριµνώντας για την τήρηση, κατά το µέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλλονται, ιδίως
εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσµατικού αντα-
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γωνισµού, στην προαγωγή του ανταγωνισµού, στην παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών
ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και στις πολιτικές διασφάλισης
του δηµοσίου συµφέροντος, στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και στην προαγωγή των συµφερόντων των χρηστών.
Όπως αντιλαµβάνεστε αυτό το µέρος είναι το µισό νοµοσχέδιο. Πρόκειται για ογδόντα ένα άρθρα, µε δέκα κεφάλαια και
εννέα παραρτήµατα. Είναι το πιο σηµαντικό κεφάλαιο του νοµοσχεδίου. Αυτό το κεφάλαιο, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε σίγουρα
να το εξετάσουµε ως ένα νοµοσχέδιο από µόνο του. Εµείς θα
κρατήσουµε µία επιφύλαξη και ζητάµε να αποσυρθεί η παράγραφος του άρθρου 16, που αφορά την επιµήκυνση της θητείας του
Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, που επιµηκύνεται µέχρι τη λήξη της θητείας του ως Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Ρυθµιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών,
τη γνωστή ως BEREC. Δεν υπάρχει βία γι’ αυτό. Η θητεία του
λήγει το 2013. Είναι ένα από τα ζητήµατα τα οποία θα µπορούσαν να πάνε µετά τις εκλογές και συνεπώς θα πρέπει να αποσυρθεί.
Το δεύτερο µέρος, αφορά τη ρύθµιση των επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Αφορά, δηλαδή, τις ρυθµίσεις για τα
ταξί, τα οποία πλέον διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στα ταξί
τα οποία είναι µέχρι πέντε θέσεων και στα ταξί τα οποία είναι έξι
έως εννέα θέσεων, τα γνωστά ως βαν, δηλαδή τα µεγαλύτερα
αυτοκίνητα, τα οποία θεσµοθετούνται για πρώτη φορά.
Χαιρόµαστε πάρα πολύ που για πρώτη φορά θεσµοθετούνται
αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι αναγκαιότητα σε µία χώρα
όπως είναι η χώρα µας, µία τουριστική χώρα. Και είναι σηµαντικό
που αποδέχθηκε ο Υπουργός την πρόταση τη δική µας, του
ΠΑΣΟΚ, ότι κατά την πρώτη εφαρµογή θα πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον εκατό βαν στην Αθήνα, εκ των οποίων τα τριάντα θα
είναι διαµορφωµένα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και πενήντα
στη Θεσσαλονίκη -που µπορούν να µειωθούν και στα τριάντα,
γιατί είναι πολύ µεγάλη η αγορά- εκ των οποίων τα δέκα, τα δεκαπέντε να είναι διαµορφωµένα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Και στις µεγάλες πόλεις –στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα, στο Βόλο κ.λπ.- θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα
αυτοκίνητα, τα οποία πραγµατικά θα µπορούσαν να βοηθήσουν.
Κι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα για
την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Δεν απαγορεύει,
βέβαια, κανένας να µπορούν αυτά τα αυτοκίνητα να υπάρχουν
και σε άλλες πόλεις.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, γίνεται προσπάθεια να γίνει:
η εισδοχή στην αγορά νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης για τη δηµιουργία συνθηκών ποιοτικού τουρισµού, η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για την οργάνωση της παροχής των υπηρεσιών των
ταξί, η θεσµοθέτηση ενός αντικειµενικού τρόπου υπολογισµού
του µεγίστου αριθµού των αδειών των ταξί που βγαίνουν όπου
θα λαµβάνεται υπ’ όψιν ο µόνιµος πληθυσµός µιας περιοχής, ο
αριθµός των διανυκτερεύσεων της έδρας που θα καλύπτουν τα
ταξί όπως έχουν αυτά απογραφεί από τη Στατιστική Υπηρεσία,
οι ανάγκες µεταφοράς του επιβατικού κοινού σε σχέση και µε τα
ιδιωτικά µέσα που υπάρχουν, αλλά και µε τα µαζικά µέσα µεταφοράς, όπως επίσης και η αποφυγή υπέρµετρης συγκοινωνιακής
επιβαρύνσεως, η προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε όλα
αυτά να συνεκτιµούνται όταν θα λαµβάνεται υπ’ όψιν ο αριθµός
των ταξί που θα πρέπει να κυκλοφορούν σε µια περιοχή και να
προκύπτει και πόσες νέες άδειες θα πρέπει να εκδίδονται έτσι
ώστε να µπορέσει, πραγµατικά, αυτό το επάγγελµα να ανοίξει.
Αν ρωτήσει κάποιος ποια είναι η υφιστάµενη κατάσταση σήµερα στο χώρο των ταξί, µπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για
ένα κλειστό επάγγελµα, στο οποίο δεν µπορεί να εισέλθει κανείς.
Συνέχεια παρατείνονται οι υπουργικές αποφάσεις έτσι ώστε να
µην µπορεί να εισέλθει κανείς στην αγορά. Νοµίζω ότι µε το σηµερινό νοµοσχέδιο ανοίγουµε ένα δρόµο ενός ελεγχόµενου
ανοίγµατος της αγοράς των ταξί, όχι ενός αλόγιστου ανοίγµατος
που θα βάζει σε κίνδυνο τον επαγγελµατία και θα τον θέτει εκτός
του επαγγέλµατος του και θα του δηµιουργεί δυσκολίες και εµπόδια στην άσκηση του επαγγέλµατός του.
Με σεβασµό, λοιπόν, στον πολίτη από τις υπηρεσίες τις οποίες
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περιµένει ο κάθε πολίτης να εξυπηρετηθεί, µε σεβασµό στον
επαγγελµατία που σήµερα δουλεύει, που σήµερα είναι στην
αγορά, µε σεβασµό και σ’ αυτούς που είναι εκτός εργασίας και
περιµένουν να εισέλθουν στο επάγγελµα νοµοθετούµε σήµερα
και εισάγουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο λαµβάνει υπ’ όψιν τις
ανάγκες της αγοράς, λαµβάνει υπ’ όψιν τις συνθήκες της εποχής
που ζούµε, γιατί κακά τα ψέµατα όλοι αναγνωρίζουµε ότι τα ταξί
σήµερα υπολειτουργούν. Είναι γεµάτες οι πιάτσες ταξί σ’ όλη τη
χώρα χωρίς να έχουν κανένα µεροκάµατο σε πολλές περιπτώσεις ή να είναι πολύ χαµηλό το µεροκάµατο. Όλα αυτά συνεκτιµώνται και λαµβάνονται υπ’ όψιν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι κάνουµε πισωγυρίσµατα σε καµία περίπτωση.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι βασικοί στόχοι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι να ενισχύσουµε την απασχόληση µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να εισάγουµε νέες ποιοτικές
υπηρεσίες εξυπηρέτησης στην αγορά µε τη θέσπιση του µαθηµατικού τύπου για τον προσδιορισµό µεγίστου αριθµού αδειών,
τον καθορισµό νέων εδρών ενιαίων διοικητικών µονάδων και την
παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού µε φιλικές
προς το περιβάλλον ρυθµίσεις.
Πάµε στις πιο βασικές ρυθµίσεις που αποτέλεσαν αυτό το διάστηµα το σηµείο συζήτησης µε όλους τους φορείς και µε όλες
τις παραγωγικές τάξεις. Πρώτα απ’ όλα η έδρα. Εµείς, σαν
ΠΑΣΟΚ, έχουµε ενηµερώσει τη Βουλή και στην επιτροπή, αλλά
και σε καθ’ ιδίαν συζητήσεις και διαβουλεύσεις µε το Υπουργείο
και την πολιτική ηγεσία ότι το ΠΑΣΟΚ ως έδρα νοεί τον καλλικρατικό δήµο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν σεβόµαστε την έννοια της
διοικητικής διαίρεσης της χώρας αν σεβόµαστε την έννοια του
ενιαίου πλέον δήµου όπως λειτουργεί, όπως πλέον καταξιώνεται
σιγά-σιγά στη συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη, θα πρέπει νοµίζω να προχωρήσουµε στη θέσπιση έδρας των ταξί σε έναν ενιαίο καλλικρατικό δήµο. Αυτό νοµίζω ότι είναι το ελάχιστο που
µπορούµε να δώσουµε για το άνοιγµα του επαγγέλµατος σε µια
περίοδο, σε µια εποχή όπου πρέπει να προχωρήσουµε και να κάνουµε βήµατα και άλµατα µπροστά.
Διαφωνούµε µε το σύνολο, κύριε Υπουργέ, των εξαιρέσεων.
Δεν θα πρέπει να υπάρξει καµµία εξαίρεση. Οι εξαιρέσεις θα
µπορούν µε απόφαση του περιφερειάρχη να αποτυπωθούν. Μάλιστα, αν θέλετε, θα σας προτείνουµε ότι εντός διµήνου, κύριε
Υπουργέ, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ο περιφερειάρχης να έρθει και να ενοποιήσει έδρες. Όταν λέµε να ενοποιήσει εννοούµε να στείλει στο Υπουργείο συγκεκριµένη πρόταση
για την περιφέρεια του, για όλες τις γεωγραφικές ενότητες, για
όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιοχής του, για όλους
τους δήµους και για όλα τα τοπικά διαµερίσµατα πως µπορούν
να λειτουργήσουν οι έδρες των ταξί κατά βέλτιστο τρόπο. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή που θα πρέπει να αποφασίσει για τις
έδρες των ταξί, αυτή η οποία θα πρέπει να στείλει στο Υπουργείο, στην πολιτική ηγεσία για την έγκριση αυτών των εδρών. Δεν
πρέπει να προχωρήσουµε σε εξαιρέσεις.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και µπορούµε να κάνουµε µια
εξαίρεση γι’ αυτές τις δυο περιοχές που έχουν και αυξηµένο συντελεστή αδειών ταξί σε σχέση µε τους κατοίκους. Σε καµµιά περίπτωση, όµως, δεν µπορούν οι άλλες περιοχές -πλην των
Αθηνών και της Θεσσαλονίκης- να εξαιρεθούν.
Όπως τις έχετε, λοιπόν, στο νοµοσχέδιο τις δυο πρώτες περιπτώσεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ας γίνει µια εξαίρεση,
γιατί είναι µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και δεν µπορούµε
να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Σε καµµία, όµως, άλλη περίπτωση
να µη γίνουν εξαιρέσεις.
Σε ό,τι αφορά τον αριθµό και την έκδοση αδειών κυκλοφορίας
ο βασικός συντελεστής για την Αθήνα είναι 3, για τη Θεσσαλονίκη είναι 1,8 και για τις υπόλοιπες περιοχές είναι 1,5. Ο βασικός
συντελεστής σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που µπορεί να αυξηθεί
από τον περιφερειάρχη για την Αθήνα είναι από 0,10 έως 0,5 και
για τη Θεσσαλονίκη είναι από 0,10 έως 0,70. Νοµίζω για τη Θεσσαλονίκη, για να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση θα πρέπει να γίνει
0,50 να το µειώσουµε κατά 0,20 –το 0,70 να γίνει 0,50- για λόγους
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ισονοµίας. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη χώρα, επιπλέον ο περιφερειάρχης µπορεί να αυξήσει αυτό το ποσοστό από 0,10 έως
0,50. Εάν κάνουµε και αυτήν την αλλαγή σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, νοµίζω θα είµαστε σε πιο ισορροπηµένο επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά τώρα τη µεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας,
θέµα το οποίο απετέλεσε το προηγούµενο διάστηµα –θα λέγαµεσηµείο αιχµής και συζήτησης, νοµίζω ότι οι µεταβιβάσεις πρέπει
να είναι ελεύθερες. Αυτό, όµως, πρέπει να γίνει µε ένα διαφορετικό φορολογικό καθεστώς και όχι µε το καθεστώς της συναλλαγής µεταξύ των συναλλασσοµένων αφού το κράτος χάνει έσοδα.
Νοµίζω, όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, µε µια ρύθµιση,
µε έναν τρόπο φορολόγησης που θα ρυθµιστεί µε νόµο –γιατί
χρειάζεται ειδικό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, φορολογικό νοµοσχέδιο για να ρυθµιστεί αυτό το ζήτηµα- θα µπορέσουµε να ισορροπήσουµε και το κράτος να έχει έσοδα.
Οι µεταβατικές διατάξεις, όπως είπαµε, όσον αφορά τις άδειες
ειδικής µίσθωσης για τα βαν αυτοκίνητα που δίνονται για πρώτη
φορά, είναι πάρα πολύ θετικές. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό –
όπως είπα και πριν στην εισαγωγή αυτού του µέρους που εισηγούµαι- και είναι µια πρόταση που την κάναµε εµείς στο Υπουργείο.
Υπάρχει ένα ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, το οποίο είχατε υποσχεθεί στους ιδιοκτήτες των λιµουζινών ότι θα το τακτοποιήσετε.
Μάλλον, το έχετε ξεχάσει. Θα σας το ενεχειριάσω στην πορεία,
έτσι ώστε να µπορέσετε πραγµατικά να τους συµπεριλάβετε και
αυτούς στο άρθρο 111 στην παράγραφο 5, περίπτωση α.
Τα επιβατικά δηµοσίας χρήσεως αυτοκίνητα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν µε τις διατάξεις του β.δ. 436/1961 ως τουριστικά
εξακολουθούν να λειτουργούν µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που κυκλοφόρησαν και δεν θίγονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Θα περάσω στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, γιατί ο χρόνος
περνάει και είναι ασφυκτικός, που αφορά τις ρυθµίσεις στον
τοµέα µεταφορών και άλλες διατάξεις. Εδώ, περιλαµβάνεται µια
σειρά ρυθµίσεων που αφορά τις εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, την εκδίκαση των παραβάσεων για τους
εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εγκατάσταση των πρατηρίων καυσίµων, την επιµόρφωση του ελεγκτικού προσωπικού των δηµοσίων και ιδιωτικών
ΚΤΕΟ, τη µεταβίβαση φορτηγών δηµόσιας χρήσης.
Αυτή η διάταξη, όµως, δεν έχει να κάνει µε την τροπολογία
που αφορά τα βυτιοφόρα, κύριε Υπουργέ, που έχουµε διαφωνήσει κάθετα. Η διάταξη στην τροπολογία για τα βυτιοφόρα θα
πρέπει να φύγει αµέσως για γνωστούς λόγους. Δεν χρειάζεται
να το αναλύσω αυτό. Δεν έχω το χρόνο. Νοµίζω πρέπει να φύγει
αυτό το κοµµάτι της τροπολογίας που αφορά τα βυτιοφόρα. Δεν
χρειάζεται να φύγει, ίσως, όλη η τροπολογία γιατί περιλαµβάνει
και ρυθµίσεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Σε ό,τι
αφορά, όµως, τα βυτιοφόρα, η διάταξη αυτή θα πρέπει να φύγει.
Ρυθµίζονται επίσης, θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των
ΚΤΕΛ. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό που επιχορηγείτε µε το ποσό
των σαράντα πέντε εκατοµµυρίων µια παλιά σας υπόσχεση και
δέσµευση που υπήρχε προς τους οδηγούς των ΚΤΕΛ που είχαν
εκσυγχρονίσει το στόλο των λεωφορείων, έτσι ώστε να µπορούν
να κυκλοφορούν µε καινούργια λεωφορεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ τρία, τέσσερα λεπτά επιπλέον
για να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα τα έχετε, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το µέρος, επανακαθορίζονται επίσης και οι αρµοδιότητες του αττικό µετρό.
Στο τέταρτο µέρος, που αφορά τις τροποποιήσεις του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων είναι σηµαντικό που για πρώτη
φορά τροποποιείται ο κώδικας αυτός, απλοποιούνται διαδικασίες, διευκολύνονται και γίνονται οικονοµικότερες για το κράτος.
Νοµίζω ότι θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δούµε πάρα πολύ σο-
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βαρά τη διάταξη που αφορούσε µεν την προσωρινή τιµή προσδιορισµού στο άρθρο 130 παράγραφος 6, αλλά θα πρέπει, όµως,
να τη δούµε µε προσοχή σε ό,τι αφορά την οριστική τιµή, γιατί
εκεί πλέον δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα. Το Σύνταγµα προβλέπει πλήρη αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα τι νοµοθετούµε εµείς στη Βουλή. Για να είναι συνταγµατική η διάταξη
θα πρέπει να την ξανασκεφθούµε και θα πρέπει να την ξαναφέρουµε σε εύλογο χρόνο, αν θέλουµε πραγµατικά οι δηµόσιες
απαλλοτριώσεις, οι απαλλοτριώσεις που κάνει το κράτος να είναι
σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι φθηνές για το κράτος και να µην
επιβαρύνεται υπέρµετρα το κόστος ενός έργου.
Όταν σε όλη την Ευρώπη το κόστος των απαλλοτριώσεων κυµαίνεται από 8% έως 10%, δεν µπορεί σε µία χώρα σαν την Ελλάδα να είναι πάνω από 20%. Είναι τραγικό. Γι’ αυτό πληρώνει ο
Έλληνας φορολογούµενος.
Θα προχωρήσω γρήγορα στο πέµπτο µέρος, που αφορά την
απλοποίηση και διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων, για να πω
ότι εδώ απλουστεύονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για
τη χορήγηση του ειδικού σήµατος στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων.
Επίσης, υπάρχουν διατάξεις για τη λειτουργία των τουριστικών
λιµένων που είναι πάρα πολύ σηµαντικές. Ξέρουµε όλοι, πως
χωρίς τουριστικούς λιµένες, χωρίς ορµητήρια σκαφών, δεν µπορεί να υπάρξει τουρισµός σε µία νησιωτική χώρα, όπως είναι η
Ελλάδα. Δεν µπορεί στην απέναντι πλευρά της Μικράς Ασίας να
χτίζονται καθηµερινά µαρίνες και εδώ να µη µπορούµε να κάνουµε έστω κάποια µικρά λιµάνια, µικρά αγκυροβόλια για τα
σκάφη των τουριστών. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για µια τουριστική χώρα σαν την Ελλάδα.
Επίσης, αφορά τη λειτουργία τουριστικών γραφείων αποκλειστικά και µόνο µέσω του διαδικτύου. Θα ρίξει το κόστος και των
εισιτηρίων και του κλεισίµατος των ξενοδοχείων και είναι πολύ
σηµαντικό που εισάγονται τέτοιου είδους ρυθµίσεις που εκσυγχρονίζουν την τουριστική αγορά κ.ο.κ..
Το έκτο µέρος, που περιέχει τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφορά την ενσωµάτωση στην έννοµη τάξη της Οδηγίας 136/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Είναι πολύ σηµαντικό σε µία σύγχρονη
εποχή, σε µία εποχή που όλοι χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο, να
προστατεύεται η προσωπική ζωή και η αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Ξέρουµε όλοι τι σηµαίνει αυτό.
Στο έβδοµο και τελευταίο µέρος του νοµοσχεδίου, που αφορά
τις ρυθµίσεις για τον αλιευτικό τουρισµό, αν µη τι άλλο, είναι
πολύ σηµαντικές οι ρυθµίσεις. Σε µία νησιωτική θαλάσσια χώρα,
όπως η Ελλάδα, που έχει αλιεία, δεν µπορεί να µην υπάρχει αλιευτικός τουρισµός. Δηλαδή, σήµερα σ’ ένα αλιευτικό επαγγελµατικό σκάφος δεν µπορεί να επιβαίνει, πέραν από τον επαγγελµατία, ούτε η γυναίκα του. Εάν επιβαίνει στο σκάφος η γυναίκα του και τον πιάσει το Λιµενικό, θα τον γράψει. Εµείς µιλάµε
για την ανάπτυξη µιας νέας µορφής τουρισµού, να µπορούν σε
αυτά τα αλιευτικά σκάφη να επιβαίνουν και οι ενδιαφερόµενοι
πολίτες, οι τουρίστες που θέλουν να το µισθώσουν για µία µέρα,
για να ακολουθήσουν τον ψαρά όταν ψαρεύει και για να µάθουν
την αλιευτική διαδικασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σηµαντικές όλες αυτές οι
ρυθµίσεις. Δεν θα µιλήσω αναλυτικά στα άρθρα, γιατί θα έχουµε
τη δυνατότητα στη συζήτηση κατ’ άρθρο να συζητήσουµε για
όλες τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Είναι ένα νοµοσχέδιο, που
το ΠΑΣΟΚ επί της αρχής το ψηφίζει. Έχουµε τις επιφυλάξεις µας
σε κάποια σηµεία του νοµοσχεδίου, τις οποίες έχουµε εκφράσει
ήδη και θα τις αναφέρουµε και αύριο στην κατ’ άρθρο συζήτηση.
Καλώ όλους τους συναδέλφους να ψηφίσουν επί της αρχής αυτό
το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δηµήτριο Τσιρώνη.
Παρακαλείται ο κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας και Βουλευτής Κοζάνης, να λάβει το λόγο.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι κανείς εισηγητής δεν µπορεί να είναι σε ευχάριστη θέση, όταν πρέπει να εισηγηθεί ένα νοµοσχέδιο το οποίο
έχει διακόσια άρθρα τριών–τεσσάρων διαφορετικών Υπουργείων. Πραγµατικά, νοµίζω ότι είναι µια διαδικασία που δεν τιµά
ιδιαίτερα τη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αναφέρεται σε µία διεθνή υποχρέωση της χώρας, στην ενσωµάτωση δύο οδηγιών. Είναι οι διατάξεις του πρώτου µέρους
του παρόντος νοµοσχεδίου, που καθορίζουν το πλαίσιο παροχής
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικράτειας,
ενσωµατώνοντας κοινοτικές οδηγίες στην εθνική νοµοθεσία. Νοµίζω ότι αυτό το πλαίσιο τροποποιήθηκε το Νοέµβριο του 2009
µε εισαγωγή νέων κοινοτικών οδηγιών για τη µεταρρύθµιση του
πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Επειδή ο χρόνος µου είναι πολύ περιορισµένος, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε συγκεκριµένες απόψεις που έχω, δίνοντας τη δυνατότητα στον Υπουργό να συζητήσουµε επί των
άρθρων για τυχόν αλλαγές που µπορούν να γίνουν.
Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο νόµου θεωρώ ότι χρειάζεται
να γίνει µία προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου
80, που να έχει ως εξής: «Οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθµοί
που συµµετείχαν µε πλήρεις φακέλους στους διαγωνισµούς
αδειοδότησής τους ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας για τη χορήγηση αδειών περιεχοµένου ψηφιακής εκποµπής».
Δεν ξέρω κατά πόσο η τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί από
τον κ. Καψή, ενισχύει αυτήν την άποψη ή όχι. Η γνώµη µου πάντως είναι ότι πρέπει να προστεθεί. Και το λέω αυτό, γιατί είναι
γενικότερα κατανοητό ότι η διαφοροποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών περιεχοµένου ψηφιακής εκποµπής, µε την κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν.3592/2007,
παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης του Συντάγµατος και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να το
δούµε αυτό.
Το δεύτερο. Θα αναφερθώ στο κεφάλαιο 4, γιατί θεωρώ ότι
είναι µια πάρα πολύ σηµαντική παρέµβαση από τη Νέα Δηµοκρατία που αποδέχθηκε ο Υπουργός αλλά και η επιτροπή στη συζήτηση της επιτροπής στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι, το Σύνταγµα και η νοµολογία των δικαστηρίων θεωρεί ως πλήρη αποζηµίωση εκείνη που επιτρέπει στον
ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το απαλλοτριούµενο έδαφος µε ισάξιο. Η αντικειµενική αξία δεν εξασφαλίζει την έννοια της πλήρους
αποζηµίωσης σε καµµία περίπτωση. Πολύ δε περισσότερο σε κάποιες περιοχές, όπως είναι ο Νοµός Κοζάνης και µιλώ κυρίως για
τις απαλλοτριώσεις που κάνει η ΔΕΗ. Εξαιτίας των απαλλοτριώσεων έχουν περιοριστεί πάρα πολύ σηµαντικά οι εκτάσεις. Και
δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοραστεί άλλη έκταση από αυτήν
που έχει απαλλοτριωθεί.
Έτσι, λοιπόν, µε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας να αποσυρθεί η παράγραφος 6 του άρθρου130, νοµίζω ότι λύνουµε ένα
σηµαντικό θέµα. Θα µπω και σε λεπτοµέρειες επί των άρθρων,
γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις, σαν τις τροποποιήσεις που έκανε το Υπουργείο προηγουµένως που θεωρώ
ότι είναι σηµαντικές.
Μπαίνω στην ουσία. Είναι κατανοητό σε όλους ότι το µεγάλο
ενδιαφέρον του νοµοσχεδίου αυτού είναι το κεφάλαιο Β’. Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία αυτού του νοµοσχεδίου και ειδικά του κεφαλαίου Β’ που σήµερα συζητείται, είναι γνωστή σε
όλους. Είχαµε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουµε εκτενέστερα
στην αρµόδια επιτροπή και για να αναφερθώ και λίγο στην ιστορία αυτού του νοµοσχεδίου, το ποιος προκάλεσε αυτήν την
κρίση, το ποιος δηµιούργησε αυτήν την κρίση, το ποιος είναι
αιτία που κουβεντιάζουµε σήµερα το νοµοσχέδιο αυτό, νοµίζω
ότι είναι γνωστό σε όλους. Μια κρίση στη χώρα µας, µια κρίση
στην ελληνική κοινωνία, µια κρίση στον ελληνικό τουρισµό.
Ανέφερα, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Ραγκούσης, µε όρους εµπάθειας προσπάθησε για τους
δικούς του λόγους –γιατί αυτό δεν αφορά την πλειοψηφία του
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ΠΑΣΟΚ, δεν αφορά τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι είχαν διαφορετική άποψη- να καταστρέψει έναν ολόκληρο
κλάδο, να καταστρέψει πενήντα χιλιάδες οικογένειες, γιατί ήθελε
να παίξει πιθανόν κάποια συκοφαντικά παιχνίδια, παριστάνοντας
το µεγάλο µεταρρυθµιστή.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή µας ο ελληνικός
λαός επιτέλους να µάθει ότι πολλά από αυτά τα οποία κουβεντιάζουµε και επιβάλλονται σήµερα στον ελληνικό λαό δεν είναι η
πολιτική της τρόικας αλλά είναι αυτά που υπέδειξε η Κυβέρνηση
και ο Υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου πριν από λίγους
µήνες. Και χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο κ. Ραγκούσης, ο
οποίος προκάλεσε την τρόικα να διαλύσει την τάξη των ταξιτζήδων, να καταργήσει τη µεταβατική περίοδο των φορτηγών, να
επιβάλει την απελευθέρωση στα ΚΤΕΛ, παρ’ ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει ανάθεση µέχρι το Δεκέµβριο του 2019
µε τον κανονισµό 1370 στους φορείς αυτούς.
Πρέπει επιτέλους αυτά να ακουστούν. Γιατί νοµίζω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι η ευγένεια του κ. Βορίδη να µην παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα, έχει εκληφθεί ως αδυναµία.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε υποχρέωση απέναντι και στους
συναδέλφους Βουλευτές να µας φέρετε τα έγγραφα και την αλληλογραφία του Υπουργείου Μεταφορών και της τρόικας για να
δούµε τελικά γιατί έγινε όλη αυτή η διαδικασία που σήµερα κουβεντιάζουµε.
Αλλά νοµίζω ότι είναι σκόπιµο να δούµε τι είναι αυτή η περιβόητη απελευθέρωση των ταξί. Απελευθέρωση εννοούµε τη
χωρίς εµπόδια άσκηση ενός επαγγέλµατος, το οποίο θα ωφελήσει τον ανταγωνισµό και κατ’ επέκταση τους Έλληνες πολίτες;
Αυτό είναι απελευθέρωση. Πώς, όµως, µπορούν να ισχύουν
αυτοί οι κανόνες στο επάγγελµα του ταξί, όταν το κόµιστρο δεν
µπορεί να απελευθερωθεί και όταν καθορίζεται κάθε φορά από
τον Υπουργό Υποδοµών; Άλλωστε, αυτό συµβαίνει σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όχι.
Απελευθέρωση σηµαίνει να µπορούν οι πολίτες να βρίσκουν
άµεσα τις προσφερόµενες υπηρεσίες που παρέχουν κάποιοι
επαγγελµατίες ώστε να µην υπάρχουν µονοπώλια. Αυτό είναι
απελευθέρωση. Μα υπάρχει κανένας από εσάς που να µην έχει
βρει σε ένα λεπτό ή σε δέκα δευτερόλεπτα ταξί στην Αθήνα; Ή
υπάρχει σε κάποια επαρχία που να µην µπορεί κάποιος να βρει
ταξί;
Μου έκανε τροµερή εντύπωση προηγουµένως, ακούγοντας
τον συνάδελφο, τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, να λέει από τη µία ότι
οι πιάτσες είναι γεµάτες ταξί, πράγµα που το βλέπουµε όλοι µας
είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην περιφέρεια και
από την άλλη λέει να γίνουν καλλικρατικοί δήµοι. Τι σηµαίνει
αυτό; Να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο τις πιάτσες ταξί. Αυτό
σηµαίνει.
Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση. Ας
αποφασίσουν οι τοπικές κοινωνίες τι θέλουν. Ας αποφασίσουν
σε κάθε περιφερειακή ενότητα, πρώην νοµό, τι θέλουν και ας
πάρει ο περιφερειάρχης την απόφαση που θέλει, τη γνώµη που
έχει, να τη µεταφέρει στον Υπουργό Υποδοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, έχει συντελεστεί µια
καταστροφή της µεσαίας τάξης από την πολιτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Το ταξί έχει γίνει ένα
είδος πολυτελείας για τη Αθήνα, αλλά κυρίως για την περιφέρεια. Επειδή πολλοί από εµάς καταγόµαστε από την περιφέρεια,
γνωρίζουµε ότι οι αποστάσεις αφ’ ενός είναι µικρές, αφ’ ετέρου
όλοι έχουν κάποιο φίλο ή κάποιον συγγενή για να µπορούν να
εξυπηρετηθούν. Γιατί, λοιπόν, τόσος θόρυβος, τόση ταλαιπωρία
για τη χώρα µας µε την περιβόητη απελευθέρωση χωρίς κανένα
κριτήριο, χωρίς καµµία λογική, χωρίς να υπολογίζει κανείς τα κυκλοφοριακά κριτήρια, τα οποία είναι τα πιο σηµαντικά, τα περιβαλλοντικά κριτήρια, κριτήρια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε
ένα επάγγελµα να διατηρήσει τον επαγγελµατισµό του και να παραµείνει βιώσιµο; Μήπως είναι άλλοι λόγοι; Γιατί λόγοι ανταγωνισµού και µείωσης τιµών δεν υπάρχουν στην προκειµένη περίπτωση. Και µετά από τόση ταλαιπωρία, τόσο θόρυβο, κύριοι συνάδελφοι, απορώ γιατί αυτή η εµµονή η οποία εκδηλώθηκε µε
τις αντιρρήσεις σας στην επιτροπή να προβάλετε και να ισχυριστείτε διάφορους λόγους για να µην ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διο.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα, πραγµατικά, να ευχαριστήσω τον
Υπουργό γιατί έκανε κάτι το οποίο µέχρι σήµερα δεν το είχα
ζήσει ως εισηγητής σε άλλο νοµοσχέδιο. Κουβέντιασε µε όλα τα
κόµµατα, συνεννοήθηκε µε όλους τους φορείς και νοµίζω ότι κατέληξε σε µια πολιτική απόφαση η οποία είναι πάρα πολύ κοντά
στην πραγµατικότητα. Το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κανένα νοµοσχέδιο που να είναι τέλειο. Δεν υπάρχει κανένα νοµοσχέδιο
που να ικανοποιεί τους πάντες. Πάντα υπάρχουν εκκρεµότητες.
Τα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου είναι τα εξής. Κατ’ αρχάς
δηλώνω ότι συµφωνώ απόλυτα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπουν
τον καθορισµό των εδρών των αυτοκινήτων, όπως διαµορφώθηκε στην επιτροπή, δηλαδή µε την προσθήκη της παραγράφου
4, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους περιφερειάρχες να προτείνουν στον Υπουργό Υποδοµών την συνένωση των εδρών της
ίδιας περιφέρειας. Προσωπικά θα έλεγα ότι κάποια στιγµή, αν
εξαιρέσει κανείς την έντονη οικονοµική κρίση που υπάρχει σήµερα στη χώρα µας, θα µπορούσε να πει ναι, να συµφωνήσουµε
να ενωθούν όλες οι έδρες και να έχει τη δυνατότητα το ταξί του
τάδε χωριού, για να µην αποµονώσουµε τα χωριά, για να µην αισθανθούν για άλλη µια φορά οι κάτοικοι του χωριού αποµονωµένοι, να µπορεί να διανυκτερεύει στην έδρα του. Συµφωνώ. Ας
το αποφασίσει η τοπική κοινωνία, ας το αποφασίσουν τα σωµατεία της κάθε περιφερειακής ενότητας και να το προτείνει ο περιφερειάρχης. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία.
Γιατί σήµερα να πάµε στη λογική να πούµε ότι εµείς θέλουµε
αυτό, ή εκείνο, ή το άλλο; Βέβαια, νοµίζω ότι και οι εξαιρέσεις οι
οποίες ισχύουν πρέπει να πάνε στην άκρη. Να µην υπάρχουν
εξαιρέσεις και να µπούµε σε µια λογική όπου θα µπορέσουµε να
κάνουµε ό,τι γίνεται πιο δίκαιο, ό,τι γίνεται πιο κοντά στην πραγµατικότητα στις σηµερινές –και το τονίζω- οικονοµικές συνθήκες
της χώρας. Ας αφήσουµε τις τοπικές κοινωνίες, κύριοι συνάδελφοι, να ρυθµίζουν τα του οίκου τους.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το προτείνετε εγγράφως αυτό, κύριε συνάδελφε;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε σοβαρός; Μιλάω στο
Βήµα της Βουλής και µου λέτε να προτείνω εγγράφως;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το προτείνετε
στην Κυβέρνηση; Εισηγητής είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Παπαδόπουλε.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι µάλλον βρίσκετε
εκτός της Αίθουσας του Κοινοβουλίου. Όταν µιλάει ένας Βουλευτής από το Βήµα της Βουλής, αγαπητέ συνάδελφε, δεν χρειάζεται να προτείνει κάτι εγγράφως. Έλεος! Ενσωµατωθείτε
κάποια στιγµή στη λογική της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
επιτέλους!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Συντονιστείτε µε την
Κυβέρνηση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για να µπορέσω, λοιπόν, να ολοκληρώσω σας λέω το εξής: Ας αφήσουµε τις τοπικές κοινωνίες,
κύριοι συνάδελφοι, να ρυθµίσουν τα του οίκου τους.
Έγινε ένας διάλογος τρεις ηµέρες στην επιτροπή και δεν είδα
κανένα από τα κόµµατα τα οποία εξελίσσονται και γεννιούνται
την τελευταία περίοδο -δεν θυµάµαι και τα ονόµατά τους- ή
πρώην Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που έχουν ευθύνη για το πού
φτάσαµε ή κάποιους άλλους, οι οποίοι έχουν πολύ σηµαντικές
ευθύνες και θετικές και αρνητικές, να εκφράζονται για να ακούσουµε απόψεις. Δεν άκουσα καµµία άποψη ούτε από το κόµµα
του κ. Καµµένου, δεν άκουσα καµµία άποψη ούτε από άλλα κόµµατα τα οποία δηµιουργούνται τον τελευταίο καιρό. Αλλά δεν
βλέπω και συναδέλφους των κοµµάτων αυτών σήµερα να έρθουν
να µας πουν τις απόψεις τους. Μήπως φοβούνται να πάρουν
θέση σε καίρια θέµατα που καίνε την ελληνική κοινωνία;
Για να διευκολυνθούν δε, οι αρµόδιοι περιφερειάρχες, µπορούν να ρυθµίζουν τις συνενώσεις των εδρών και θα πρότεινα
πριν από την εφαρµογή του προβλεπόµενου τύπου, που έχει καθοριστεί για τις νέες άδειες, να προχωρούν πρώτα σε τυχόν συνενώσεις και µετά, έχοντας µια πλήρη εικόνα για το βαθµό
εξυπηρέτησης κάθε περιοχής, να κρίνουν αν πρέπει να χορηγηθούν νέες άδειες.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είµαστε σε µια περίοδο που πρέπει να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Κάποιοι τη λέγαµε πάντα, αλλά ίσως δεν ακουγόµασταν. Κάποιοι
προσπαθούσαν να την βάλουν σε ένα ωραίο περιτύλιγµα. Αυτό
που χρειάζεται σήµερα να κάνουµε είναι να είµαστε απόλυτα ειλικρινείς και να πούµε στον ελληνικό λαό τι κάνουµε σήµερα, τι
θα κάνουµε τον Ιούνιο, τι θα γίνει αύριο και ας έχει τη δυνατότητα
µόνος του να κρίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την πεποίθηση ότι ο αριθµός των αδειών ειδικής µίσθωσης που θα χορηγηθούν κατά την
πρώτη εφαρµογή του νόµου, είναι πάρα πολύ µεγάλος και πρέπει να το ξαναδούµε αυτό στη συζήτηση κατ’ άρθρον. Είναι ένας
αριθµός λίγο αυθαίρετος. Δεν έχει γίνει καµµία µελέτη. Δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν τα µικρά τουριστικά λεωφορεία των δέκα-δεκαπέντε θέσεων, που ήδη κυκλοφορούν στη χώρα µας. Αν δοθεί,
λοιπόν, ένας τέτοιος µεγάλος αριθµός, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, θα κορεστεί η περιοχή και δεν θα µπορούν να δοθούν
άδειες για συµβατικά ταξί, που πιθανόν να υπάρχει µεγαλύτερη
ανάγκη.
Αναφερθήκατε, αγαπητέ συνάδελφε, εισηγητού του ΠΑΣΟΚ,
προηγουµένως για τις λιµουζίνες. Εάν διαβάζατε τις τροποποιήσεις που υπάρχουν, θα βλέπατε ότι το έχουµε ήδη βελτιώσει.
Δώσαµε το έγγραφό µας στον Υπουργό και βελτίωσε αυτό το τεχνικό, αν θέλετε, λάθος που υπάρχει.
Τα ειδικά αυτά αυτοκίνητα, οι λιµουζίνες, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικά µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
του ΕΟΤ, εµείς λέµε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν µε τους
ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Τα τουριστικά, λοιπόν,
αυτοκίνητα της Βουκουρεστίου, όπως λέγονται, εξυπηρετούν
ένα υψηλό τουρισµό και ένα είδος που είναι απαραίτητο για την
εξυπηρέτηση συγκεκριµένων τουριστών. Πρέπει, λοιπόν, να αφήσουµε τα αυτοκίνητα αυτά να λειτουργούν όπως λειτουργούν
µέχρι σήµερα, να διαχωρίσουµε το έργο τους από αυτό των ειδικής µίσθωσης και αυτό ακριβώς κάνει η τροποποίηση την οποία
έκανε ο κύριος Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά ακόµα θα χρειαστώ.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι σήµερα µιλάµε για ταξί ειδικής µίσθωσης και όχι για αυτοκίνητα εξυπηρέτησης των ξενοδοχείων ή άλλων τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά µε ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή πολυτελών
αυτοκινήτων. Αυτό είναι και η πεποίθησή µας, ότι θα πρέπει να
αποτελέσει ένα αντικείµενο µιας άλλης νοµοθετικής πρωτοβουλίας που πρέπει να αναλάβει η επόµενη κυβέρνηση και το τονίζω
αυτό για να µη γίνει παρερµηνεία ότι εµποδίζεται η ανάπτυξη του
τουρισµού. Άλλα είναι τα αυτοκίνητα αυτά, τα ταξί, και άλλα είναι
τα αυτοκίνητα τα οποία θα χρειαστούν για τα ξενοδοχεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να ψηφίσετε αυτό το
νοµοσχέδιο µε τις τροποποιήσεις που έγιναν στην επιτροπή, για
να κλείσει ένα κεφάλαιο που πραγµατικά ταλαιπώρησε τη χώρα
και τον τουρισµό, ταλαιπώρησε τους Έλληνες πολίτες, ταλαιπώρησε τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των ταξί.
Κι επειδή η χώρα εντός ολίγων ηµερών µπαίνει σε µια προεκλογική περίοδο, αλλά µπαίνει και σε µια τουριστική περίοδο,
θα είµαστε όλοι υπεύθυνοι γιατί δεν σταθήκαµε στο ύψος των
περιστάσεων, γιατί κάποιοι προσπαθούν να κάνουν µικροκοµµατικά, µικροπολιτικά παιχνιδάκια για να κρατήσουν ισορροπίες
µέσα στο κόµµα τους.
Εµένα προσωπικά, κυρίες και κύριοι, δεν µε ενδιαφέρει αν το
ΠΑΣΟΚ έχει διαφορές ή συµφωνίες µε τον κ. Ραγκούση. Αυτό
είναι δικό σας θέµα. Βγείτε και µιλήστε µε ειλικρίνεια. Η πλειοψηφία των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αντιτάχθηκε στις τροπολογίες
και στο νόµο Ραγκούση.
Ελπίζω να κάνει το ίδιο και µέσα στη Βουλή σήµερα.
Μια αλλαγή που θα πρέπει να δείτε, κύριε Υπουργέ, είναι η
προϋπόθεση που τίθεται για τους εξεταστές υποψηφίων εκπαιδευτών. Δεν µπορεί ένας εξεταστής υποψηφίου εκπαιδευτή ή
υποψηφίου οδηγού να έχει ένα δίπλωµα µικρότερης κατηγορίας
από αυτόν που εξετάζει. Δηλαδή, ένας εξεταστής που έχει ερασιτεχνικό δίπλωµα δεν µπορεί να εξετάσει έναν ο οποίος θα
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δώσει για δίπλωµα για πούλµαν, για νταλίκα ή για τριαξονικό.
Είναι πολύ σηµαντικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δείτε.
Βέβαια, ο χρόνος έχει περάσει και έτσι θα µου επιτρέψετε,
κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία µου να συνεχίσω µε τα επόµενα άρθρα και τα επόµενα κεφάλαια.
Κλείνοντας ήθελα να πω το εξής. Είναι πραγµατικά αδιανόητο
να έχουµε ένα άρθρο στο κεφάλαιο Δ’ του ΥΠΕΚΑ που αφορά
το ΙΓΜΕ, µια σηµαντική κατηγορία ανθρώπων και εργαζοµένων,
και επί τρεις ηµέρες να µην εµφανίζεται κανένας πολιτικός προϊστάµενος του ΥΠΕΚΑ. Ο κ. Παπακωνσταντίνου µας αγνόησε τελείως στην επιτροπή. Και βέβαια, οι Έλληνες Βουλευτές όλων
των κοµµάτων έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Απέρριψαν
το άρθρο αυτό και αποσύρθηκε. Το λέω αυτό για έναν και µοναδικό λόγο, για να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες που µας
ακούνε ότι µπορεί µεν οι Υπουργοί να νοµοθετούν αλλά να νοµοθετούν όταν παρευρίσκονται. Κανένας µας –και µιλώ προς
όλες τις πτέρυγες- δεν δέχθηκε να νοµοθετήσει ένας Υπουργός
εν τη απουσία του.
Και λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί πέφτει και σε δεύτερο ολίσθηµα.
Ενώ υπάρχει µια τροπολογία που δίνει λύση στο πρόβληµα του
ΙΓΜΕ, δεν δέχεται ούτε αυτήν την τροπολογία να κατεβάσει. Από
τη µια, λοιπόν, µε την ανυπαρξία του, την αδιαφορία του η Επιτροπή Οικονοµικών απέσυρε στην ουσία το κεφάλαιο που τον
αφορούσε, αφ’ ετέρου δείχνει για δεύτερη φορά αδιαφορία και
δεν δέχεται να κατεβάσει ούτε µια τροπολογία η οποία µειώνει
ένα σηµαντικό πρόβληµα στους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Θα συνεχίσω
το υπόλοιπο της οµιλίας µου στη δευτερολογία µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαδόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
θέλω το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, δεν έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας παρακαλώ, κύριε
Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να µη γράφεται τίποτα
από όσα λέει ο κ. Χρυσανθακόπουλος στα Πρακτικά. Δεν χρειάζονται καυγάδες στην Αίθουσα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε το λόγο! Μη
µε καλείτε να επιβάλλω αυστηρότερα µέτρα. Διακόπτετε και
είστε εκτός Κανονισµού! Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέµα.
Θα δώσετε πληρέστερη απάντηση στην αγόρευσή σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε το λόγο πώς
να το κάνουµε; Να αποφανθεί το Σώµα.
Παρακαλώ να εγερθούν οι εκτιµώντες ότι έχει το λόγο ο κ.
Χρυσανθακόπουλος.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι να λάβει το λόγο ο κ. Χρυσανθακόπουλος)
Προφανώς, ηγέρθησαν οι λιγότεροι.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νάνος, Βουλευτής Μαγνησίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά την ουσία του νοµοσχεδίου, κύριοι συνάδελφοι,
ξεκινώντας µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η θέση µας εδώ και
χρόνια ξέρετε ότι είναι ενάντια στην απελευθέρωση. Τις συνέπειες της απελευθέρωσης τις έχει ζήσει ο ελληνικός λαός και θα
τις ζει περισσότερο το επόµενο διάστηµα το οποίο διανύουµε.
Οδήγησε στην εκτίναξη του κόστους της τηλεπικοινωνίας, σε
αποδόµηση των εργασιακών σχέσεων, σε κυριαρχία δύο έως
τριών εταιρειών στο σύνολο της αγοράς. Οι όποιες τεχνολογικές
εξελίξεις, που στις τηλεπικοινωνίες ήταν ριζικές, δεν αξιοποιήθηκαν προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων, αλλά οδήγησαν σε
εκτίναξη της κερδοφορίας των οµίλων.
Στο κεφάλαιο Δ’ περιλαµβάνονται διατάξεις που έχουν ως
στόχο να διευκολύνουν τα µονοπώλια των τηλεπικοινωνιών, να
προχωρήσουν απρόσκοπτα σε νέες επενδύσεις σε βάρος της δη-
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µόσιας υγείας, όπως, για παράδειγµα, η διευκόλυνση για αδειοδότηση κεραιοσυστηµάτων, διευκόλυνση για διέλευση ή δικαιώµατα διέλευσης χωρίς να συνυπολογίζεται η προστασία των
κατοίκων και των υποδοµών που κατασκευάζουν οι κάτοικοι.
Δηµιουργούνται επιχειρήσεις µε σηµαντική ισχύ στο κεφάλαιο
Ε’. Γίνεται µονοπώληση της αγοράς, όπως βέβαια είναι και ο
νόµος του καπιταλισµού. Λέγατε ότι η απελευθέρωση θα οδηγήσει σε πολλές ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι οδηγεί σε δυο - τρεις εταιρείες που ελέγχουν όλη την
αγορά. Μάλιστα, τρεις τέσσερις εταιρείες ελέγχουν το σύνολο
της αγοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό το παράδειγµα της αγοράς του ΟΤΕ από την «DEUTSCHE TELEKOM»,
τη «VODAFONE» κ.α.. Αναφέρεται σε κάλυψη αναγκών. Το περιεχόµενο της καθολικής υπηρεσίας ποιο είναι άραγε σήµερα
στον καιρό της κινητής τηλεφωνίας, του διαδικτύου; Ποιο είναι
το κόστος της καθολικής υπηρεσίας; Είναι άραγε αρκετό να θεωρούµε ότι η καθολική υπηρεσία σήµερα είναι το σταθερό τηλέφωνο; Ποιος θα πληρώσει τις επενδύσεις που θα γίνουν σε όλη
την Ελλάδα;
Τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν, αλλά ο καπιταλισµός
αξιοποιεί τις τεχνολογικές δυνατότητες για τη µεγιστοποίηση της
κερδοφορίας. Βέβαια, αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες της τεχνολογικής δυνατότητας. Πραγµατικό δίληµµα είναι: επικοινωνία δικαίωµα ή
εµπόρευµα; Ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας για συνδυασµένες λαϊκές ανάγκες επικοινωνίας, καθολικές, φθηνές, υψηλού
επιπέδου, προστασία της ιδιωτικότητας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων δεν µπορούν να ικανοποιούν παρά µόνο την επικοινωνία-δικαίωµα µε ενιαίο κρατικό φορέα επικοινωνιών, µε κοινωνικοποίηση των υποδοµών τηλεπικοινωνίας και κατασκευής
υλικών, µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό σε λαϊκή εξουσία.
Το δεύτερο θέµα αφορά τα ταξί. Δεν υπερασπιζόµαστε την
υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των ταξί. Βασική στόχευση
όµως του νοµοσχεδίου είναι η προώθηση της συγκέντρωσης και
της συγκεντροποίησης στα ταξί. Επιτρέπει εταιρείες διαχείρισης
των ταξί και αύξηση του αριθµού τους. Οι εξελίξεις αυτές θα
οδηγήσουν στην ταχύτατη επιδείνωση των όρων εργασίας των
οδηγών, στην καταστροφή των αυτοαπασχολούµενων, στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Η οικονοµία κλίµακας δεν θα ωφελήσει κανέναν άλλον εκτός από το
µεγάλο κεφάλαιο που θα αυξήσει την κερδοφορία του. Μοναδικός ωφεληµένος το µεγάλο κεφάλαιο, που επιζητά νέα πεδία
κερδοφορίας των υπερσυσσωρευµένων κερδών.
Είµαστε συνολικά αντίθετοι µε τις διατάξεις που αφορούν τη
λεγόµενη απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. Στόχος της λεγόµενης απελευθέρωσης είναι να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις
για τον εκτοπισµό των δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούµενων
που απασχολούνται στον κλάδο και την παράδοση του µεταφορικού έργου σε επιχειρηµατικά συµφέροντα που ετοιµάζονται να
δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριµένο κλάδο.
Βασικές ρυθµίσεις που καθορίζουν την κατεύθυνση του νοµοσχεδίου είναι αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 85, που
δίνει τη δυνατότητα κατοχής περισσότερων των δύο αδειών σε
φυσικά πρόσωπα όπως ίσχυε µέχρι τώρα αλλά και σε εταιρείες
µε στόχο να προχωρήσει η συγκέντρωση των αδειών σε λίγα
χέρια. Οι περιορισµοί που προβλέπονται είναι άνευ σηµασίας,
γιατί επιτρέπεται η κατοχή εκατοντάδων αδειών από ένα φυσικό
πρόσωπο, την εταιρεία.
Δίνει τη δυνατότητα για δηµιουργία ταξί ειδικής µίσθωσης
χωρίς ταξίµετρο. Είναι ρύθµιση που γίνεται κυρίως µε απαίτηση
των µεγάλων τουριστικών, ξενοδοχειακών και αεροπορικών εταιρειών που θέλουν να ελέγξουν το κοµµάτι της µεταφοράς που
σχετίζεται µε τον τουρισµό και τη διακίνηση επιβατών από και
προς αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµούς και ξενοδοχεία. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης και µε την τροποποίησή της
έχει σαν αποτέλεσµα να αφαιρεθεί ακόµα ένα µεγάλο κοµµάτι
της δουλειάς από τους αυτοαπασχολούµενους σε µια περίοδο
που η αναδουλειά και η πτώση του µεταφορικού έργου θα οδηγήσει χιλιάδες εκτός επαγγέλµατος.
Διευκολύνεται επίσης η σύσταση εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο µε τη µορφή της εκµετάλλευσης επιβα-
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τικών δηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων. Οι ρυθµίσεις του άρθρου
85 που προβλέπουν πληθυσµιακά και συγκοινωνιακά κριτήρια για
την έκδοση νέων αδειών, αφ’ ενός αποτελούν έναν ελιγµό της
Κυβέρνησης που είναι αποτέλεσµα του µεγάλου αγώνα του κλάδου τον προηγούµενο χρόνο και αφ’ ετέρου είναι ρυθµίσεις που
δεν αφορούν το βασικό ζήτηµα της λεγόµενης απελευθέρωσης.
Ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίο θα προκύψει ο αριθµός
των αδειών σε κάθε έδρα, αφ’ενός δίνει τη δυνατότητα έκδοσης
νέων αδειών σε αρκετές περιοχές στην περιφέρεια, που είναι ήδη
κορεσµένες, αφ’ετέρου η δυνατότητα µείωσης ή προσαύξησης
του συντελεστή από τον περιφερειάρχη, µε βάση τα κριτήρια
που αναφέρονται, δίνει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση διάφορων σκοπιµοτήτων.
Μέσα από το νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζεται η λειτουργία
αυτών που έχουν µάντρες ταξί ή που υπενοικιάζουν ταξί. Δεν αντιµετωπίζεται η προστασία των οδηγών ταξί µέσα από την κατοχύρωση των συνθηκών εργασίας, της συλλογικής σύµβασης
εργασίας, του ωραρίου και της αντιµετώπισης της µαύρης εργασίας. Επίσης, δεν τηρείται το βιβλίο εργασίας.
Το ίδιο ισχύει και µε τις ρυθµίσεις περί µεταβίβασης των
αδειών και οι ουσιαστικές πλευρές του ζητήµατος της µεταβίβασης παραπέµπονται σε υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν
µετά την ψήφιση του νόµου.
Όσον αφορά τα φορτηγά δηµοσίας χρήσεως υπάρχουν ρυθµίσεις που µετριάζουν κάποιες από τις συνέπειες του νόµου περί
απελευθέρωσης των εµπορευµατικών οδικών µεταφορών, µε τον
οποίο είµαστε αντίθετοι και παλεύουµε για την κατάργησή του.
Αφορούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται
στον κλάδο και µεµονωµένοι µεταφορείς, που ο παραπάνω
νόµος σχεδόν το απέκλειε.
Η παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας συνεργείων
µικροεπιδιορθώσεων αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, είναι βέβαια
µια ρουσφετολογική ρύθµιση. Συµφωνούµε µε την πρόταση για
την κατάργηση της απαίτησης για ασφαλιστική ενηµερότητα από
το ΚΤΕΟ για τα δηµοσίας χρήσεως αυτοκίνητα.
Ρυθµίσεις υγροποιηµένων αερίων καυσίµων. Πρόκειται για µια
σειρά επιµέρους ρυθµίσεων, που αποσκοπούν στην περαιτέρω
διείσδυση στην αγορά των καυσίµων, χωρίς να έχουν προηγηθεί
εκτενείς µελέτες σχετικά µε την ασφάλεια των πρατηρίων, την
ασφάλεια των καυσίµων κ.ο.κ.. Εξυπηρετούν τα συµφέροντα των
µονοπωλίων στα καύσιµα και στον κλάδο του αυτοκινήτου, που
προσβλέπουν στα υγροποιηµένα αέρια καύσιµα για να τονωθεί
η αγορά.
Τα λαϊκά στρώµατα δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα. Από τη µια
το χαµηλότερο κόστος αποτυπώνει τα σηµερινά ισχύοντα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση αυτών των καυσίµων. Συνολικά το
υψηλότατο κόστος των καυσίµων σχετίζεται µε την τεράστια φορολογία, µε τα τεράστια κέρδη των µονοπωλίων στα καύσιµα.
Από την άλλη οι κίνδυνοι ρύπανσης και οι κίνδυνοι για τη δηµόσια
υγεία και ασφάλεια από τα καύσιµα αυτά δεν έχουν µελετηθεί.
Όσον αφορά τα πρατήρια καύσιµων, µε την τροπολογία στο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών επιχειρείται ουσιαστική
κατάργηση των αποστάσεων ασφαλείας από το χώρο συνάθροισης του κοινού. Στην πράξη χαρίζουν στις υπεραγορές το προνόµιο να ανοίγουν πρατήρια δίπλα στην είσοδό τους, παραβλέποντας εγκληµατικά τους κινδύνους που απειλούν τους καταναλωτές. Καταργούν ακόµα και τις χωριστές εισόδους στα πρατήρια καυσίµων κοντά σε υπεραγορές και εµπορικά κέντρα που
θεσπίστηκαν για λόγους ασφαλείας.
Στόχος αυτών των ανατροπών είναι να εκτοπιστούν οι βενζινοπώλες και να παραδοθεί η αγορά στα µεγάλα συµφέροντα. Θέλουν άνεργους τους βενζινοπώλες και τους εργαζόµενους στα
πρατήρια. Είναι µία πολιτική εκτόπισης των µικροµεσαίων από
την αγορά για να µονοπωληθεί και να είναι όµηροι οι καταναλωτές.
Ενεργούν εξυπηρετώντας τα συµφέροντα που µόνο στόχο
έχουν την αποκόµιση όσο το δυνατόν µεγαλύτερων κερδών από
τη χώρα. Ό,τι δεν µπόρεσαν οι κυβερνήσεις να περάσουν τα τελευταία χρόνια για την εξαφάνιση των µικροµεσαίων από την
αγορά, το περνάνε τώρα µε πρόσχηµα τα µνηµόνια. Νοµοθετούν
ρυθµίσεις που εξυπηρετούν τα µεγάλα συµφέροντα.
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Επίσης, το νοµοσχέδιο παρέχει προνόµια στα ΚΤΕΛ. Πέρα από
τη χρηµατοδότηση των 45 εκατοµµυρίων από τον προϋπολογισµό και τις σχετικές επιχειρήσεις, οι ρυθµίσεις γίνονται σε βάρος
της ασφάλειας των λαϊκών στρωµάτων και των οδηγών, όπως
είναι η αύξηση του χρονικού ορίου χρήσης των λεωφορείων και
η δυνατότητα τοποθέτησης δεξαµενών καυσίµων µέσα στις αποθήκες των ΚΤΕΛ.
Όσον αφορά την παρέµβαση που γίνεται στους εργαζόµενους
στον ΟΣΕ, αυτό είναι ένα άρθρο που είναι ιδιαίτερα αρνητικό.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είµαστε κατά της εφεδρείας. Το εν λόγω
άρθρο, όµως, εισάγει την υπό όρους εξαίρεση από την εφεδρεία,
αφού το διοικητικό συµβούλιο του ΟΣΕ είναι ουσιαστικά αρµόδιο
να αποφασίσει ποιος απολύεται και ποιος όχι.
Η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι απαράδεκτη, κοµµένη και ραµµένη ώστε να εξυπηρετεί τους εκβιασµούς του ΟΣΕ. Η θέση µας
για τον ΟΣΕ είναι κατά της απελευθέρωσης των σιδηροδροµικών
µεταφορών, κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ σε δοµικές µεταφορές, να αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα, να υπάρχει πλήρης
σταθερή εργασία του προσωπικού και φυσικά πλήρης ανάκληση
όλων των απολύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, στόχος των αλλαγών είναι
να επιταχυνθούν οι απαλλοτριώσεις, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα κάθε λογής επενδυτικά σχέδια fast track. Επίσης, προβλέπονται απαλλοτριώσεις εξπρές, αλλαγές στα δικαιώµατα των
ιδιοκτητών, δηλαδή όροι και διαδικασίες προσφυγής στα δικαστήρια, µε άξονα τη µείωση του συνολικού κόστους για το κεφάλαιο και την ταχύτητα, µείωση δηλαδή του κόστους των απαλλοτριώσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το δηµόσιο…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Το δηµόσιο το έχετε παραδώσει στους
ιδιώτες, κύριε Υπουργέ, όπως την ΠΑΘΕ, την Εγνατία, το δρόµο
προς την Πάτρα. Τα παραδίδετε όλα, αεροδρόµια, λιµάνια. Τα
παραδίδετε σε ιδιώτες. Δεν αφήνετε τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Γενικός στόχος, λοιπόν, είναι να κερδίσει το κεφάλαιο από αυτές τις επενδύσεις που θέλουν να κάνουν.
Γενικός στόχος των αλλαγών είναι η επιτάχυνση της συγκέντρωσης της γης στα χέρια του µεγάλου κεφαλαίου. Η γη εµπόρευµα,
ανυπέρβλητο εµπόδιο στη συνδυασµένη κάλυψη των λαικών
αναγκών. Απαιτείται κοινωνικοποίηση της γης, ενιαίος φορέας
κατασκευών, άλλος δρόµος ανάπτυξης.
Όσον αφορά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις και τις µαρίνες. Yποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, προνόµια σε µονοπωλιακούς οµίλους κατασκευών και τουρισµού για νέες
επενδύσεις. Οι υποδοχείς µε τα ειδικά προνόµια χωροθέτησης
της αξιοποίησης των παρθένων περιοχών, αποτελούν προνοµιακά πεδία δράσης των µεγάλων τουριστικών οµίλων, οδηγούν
στην επιτάχυνση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης
των κλάδων.
Η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας που ευαγγελίζεστε, µεταφράζεται σε µισθούς πείνας για τους εργαζόµενους, αξιοποιώντας και το πρόσφατο νοµοθετικό πλαίσιο, την oδηγία Μπολγκενστάιν και τους ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, που αποτελούν
ήδη τον κανόνα στις µεγάλες τουριστικές µονάδες. Οι εν λόγω
υποδοχείς παραχωρούν στο µεγάλο κεφάλαιο και νέες περιοχές
για καπιταλιστική αξιοποίηση. Είναι αυτό που λέγατε πριν για το
δηµόσιο. Είναι δεµένο µε την εκποίηση της κρατικής περιουσίας
που προετοιµάζεται ειδικά µε τα κρατικά ακίνητα, που ετοιµάζεστε να τα πουλήσετε.
Το νοµοσχέδιο παρέχει µεγάλα προνόµια για την κατασκευή
νέων τουριστικών µαρινών, που την παραµικρή σχέση δεν έχουν
µε τις λαϊκές ανάγκες, αφού ο θαλάσσιος τουρισµός γίνεται µε
άξονα την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την άθληση, την
ψυχαγωγία των εργαζοµένων και είναι ως εκ τούτου πανάκριβος
και απλησίαστος από τα λαϊκά στρώµατα.
Δίνεται στις µαρίνες αποκλειστικό δικαίωµα ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής που οδηγεί στην εκτίναξη του κόστους χρήσης.
Με το άρθρο 161, θα οδηγήσει σε µια πανσπερµία µαρινών σε

8311

όλη τη χώρα αφού ο κάθε ιδιοκτήτης παράλιας έκτασης θα µπορεί να κατασκευάσει µαρίνα χωρίς σχέδιο, χωρίς προστασία του
περιβάλλοντος, γιατί δεν θα υπάρχουν µελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, χωρίς να λαµβάνονται υπ’όψιν οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Το ωράριο της λειτουργίας των καταστηµάτων εντός των τουριστικών λιµένων απελευθερώνεται. Μοναδικός άξονας είναι η κερδοφορία των µονοπωλίων που θα κατασκευάσουν και θα αξιοποιούν την κάθε µαρίνα.
Για το Μέρος ΣΤ’ πρόκειται για διατάξεις που συνδέονται µε
την επερχόµενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΠΑ. Τις
αρνητικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και στο χώρο αυτό, θα
τις βιώσουν και πάλι τα λαϊκά νοικοκυριά µετατρέποντας και το
φυσικό αέριο σε εµπόρευµα και όχι κοινωνικό αγαθό.
Όσον αφορά το άρθρο για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας το
λεγόµενο άρθρο 169α, είναι γνωστό ότι η ενίσχυση του κόστους
των νησιών, της παραγωγής του ρεύµατος και τα κοινωνικά τιµολόγια των ανέργων, των πολυτέκνων, που δεν διαφωνούµε σε
αυτά, ήταν αυτά που µεσολαβούσαν όταν υπήρχε ενιαίο τιµολόγιο από τη ΔΕΗ ενσωµατωµένο µέσα στο ενιαίο τιµολόγιο. Όταν
µπήκαν οι ιδιώτες µε τους παρόχους, τους οποίους είχατε δηµιουργήσει, θα έπρεπε να επιµεριστεί, που αρνήθηκαν οι πάροχοι
να δεχθούν κάτι τέτοιο. Έτσι θεσπίστηκε το ΥΚΩ, που έβγαλε παράνοµο ο Άρειος Πάγος, τον Αύγουστο του 2011. Και έρχεται
σήµερα τροπολογία. Και δεν έρχεται µόνο του, έρχεται και στο
ΓΟΚ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ψηφίστηκε ήδη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: … και ξαναέρχεται και εδώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Όχι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: … που θα βουλιάξει η ΔΕΗ, θα πληρώσουν οι κάτοικοι των νησιών ή θα πληρωθεί µέσα από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της ιδιωτικοποίησης της απελευθέρωσης της ενέργειας, που όλοι µαζί συµφωνείτε και την έχετε
υπερψηφίσει.
Φθηνότερο τιµολόγιο για το λαό, δεν πρόκειται να υπάρξει.
Απεναντίας, αυξάνει και φαίνετε µέσα από τους πίνακες, τους
οποίους δίνετε. Οι περισσότεροι, οι οποίοι πληρώνουν είναι τα
οικιακά τιµολόγια και ιδιαίτερα οι χαµηλές καταναλώσεις. Μόνη
λύση είναι ο ενιαίος φορέας ενέργειας, ο οποίος θα αξιοποιεί τον
εγχώριο πλούτο και θα σχεδιάζει τις ανάγκες, για να µπορέσει,
πραγµατικά, να υπάρχει φθηνή ενέργεια για το λαό.
Για τον αλιευτικό τουρισµό, ο τοµέας της συλλογικής αλιείας
δέχεται µια πρωτοφανή επίθεση ως κλάδος από την κοινή αλιευτική πολιτική, έχει δραστικά µειωθεί από την ένταξη της Ελλάδος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά η παράκτια και µέση αλιεία,
έχει αποδεκατιστεί. Συχνές είναι οι κινητοποιήσεις των ψαράδων
ενάντια στα συνεχή περιοριστικά µέτρα άσκησης του επαγγέλµατος τους, από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως είναι ο περιορισµός των ηµερών αλίευσης, οι περιορισµοί
στα αλιευτικά πεδία, στα µίλια από την ακτή, στην κατάργηση
των εργαλείων, που έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση του εισοδήµατος των ψαράδων.
Ταυτόχρονα, δίνονται κίνητρα µόνο για την καταστροφή του
αλιευτικού σκάφους και εγκατάλειψη του επαγγέλµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή βέβαια, η πολιτική εξυπηρετεί την κυριαρχία των µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων των ιχθυοκαλλιεργειών, των
µεγάλων σκαφών µέσης και ανοιχτής αλιείας, που τους έχουν
παραχωρηθεί όλα τα προνόµια, τόσο από την ευρωκοινοτική αλιευτική πολιτική, όσο και από την πολιτική των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή η πολιτική προωθείται και στην Πράσινη Βίβλο για την
αλιεία µε ταχύτερους ρυθµούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα
έχει επιπτώσεις στον αλιευτικό στόλο και θα συρρικνωθεί. Με τον
αλιευτικό τουρισµό και το νοµοθετικό πλαίσιο θεωρείται ότι θα
υπάρχει µια διέξοδος όχι τόσο για την παραδοσιακή αλιεία, αλλά
τη χρήση της ως ατραξιόν για τον τουρισµό. Δεν αφορά µόνο τα
µικρά αλιευτικά σκάφη γιατί δεν έχουν και δεν µπορούν να φτιάξουν την απαραίτητη ξενοδοχειακή υποδοµή µέσα στο σκάφος.
Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα θα µειώσει τα ιχθυοαποθέ-
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µατα και ουσιαστικά θα στραφεί ενάντια στους µικροµεσαίους
αλιείς και στις διατροφικές ανάγκες του λαού. Εξάλλου, η τουριστική αλιεία είναι χρονικά περιορισµένη. Ουσιαστικά, αφορά
µόνο τη θερινή περίοδο, εποχή, βέβαια, κατά την οποία υπάρχει
αναγκαιότητα και για περισσότερα αλιεύµατα λόγω του τουριστικού πληθυσµού. Επίσης, δεν αφορά όλες τις περιοχές, αλλά
µόνο τις τουριστικές.
Συνεπώς, για το µικροµεσαίο ψαρά δεν αποτελεί εναλλακτική
λύση για συµπληρωµατικό στο αλιευτικό εισόδηµα. Αποτελεί
ωστόσο πλεονέκτηµα αξιοποίησης για την κερδοφορία της τουριστικής βιοµηχανίας. Βέβαια, µέχρι σήµερα αυτό που ίσχυε ήταν
ότι παρακολουθούσαν κάποια σεµινάρια όσοι ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τα αλιευτικά τους σκάφη για τον αλιευτικό τουρισµό,
αν και η συµµετοχή δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντική.
Τέλος, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει το θέµα των διοδίων. Είναι
ένα άκρως επικίνδυνο –θα έλεγα- και σοβαρό θέµα, στο οποίο
νοµιµοποιεί η Κυβέρνηση τη δυνατότητα των παρόχων, δηλαδή
την αυθαιρεσία των κατόχων που κατασκευάζουν την ΠΑΘΕ –ή
που τους έχουν αναθέσει τη λειτουργία των ΠΑΘΕ γιατί δεν έχει
δηµιουργήσει κανένας µέχρι τα τώρα κάποια εθνική οδό- όπου
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δρόµοι και ενώ δεν υπάρχουν παράδροµοι, λειτουργούν διόδια και αυξάνουν ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση!
Θεσµοθετεί ποινές φυλάκισης τριών έως έξι µηνών σε όσους
αγωνίζονται για την κατάργηση των διοδίων, όπως είναι τα διάφορα κινήµατα –και µέσα σε αυτά και το ΠΑΜΕ και άλλα κινήµατα- µε το πρόσχηµα ότι εµποδίζουν την κυκλοφορία ή διακόπτουν τη λειτουργία αυτών, αφαιρούνται οι πινακίδες. Και στην
ουσία δεν υπάρχει η δυνατότητα µείωσης των διοδίων παρά µόνο
µε τη σύµφωνη γνώµη των παραχωρησιούχων ή την καταβολή
αποζηµίωσης στον πάροχο. Ό,τι πιο αρνητικό µέσα στο σύνολο
του νοµοσχεδίου, όλα υπέρ των ιδιωτών των ΠΑΘΕ!
Τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, της νέας Κυβέρνησης του κ.
Παπαδήµου, θέλουν να φορέσουν αλυσίδες στους εργαζόµενους, στο λαό, για να τους καταδικάσουν οριστικά στη φτώχεια,
την ανεργία και στην εξαθλίωση. Κανείς δεν πρέπει να τους φοβηθεί. Αντίθετα, πρέπει να πεισµώσουµε και να τους απαντήσουµε µε οργάνωση της πάλης µας, για να αποκρούσουµε αυτήν
τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική και να την ανατρέψουµε, να τους
τιµωρήσουµε µε την ψήφο στις εκλογές.
Προχωράµε πιο αποφασιστικά στην οργάνωση του αγώνα σε
κάθε τόπο δουλειάς, στον κλάδο, στη συνοικία, για να βάλουµε
τέλος στις θυσίες και την κερδοφορία της πλουτοκρατίας, την
άγρια ληστεία που επιβάλλουν Κυβέρνηση και µεγαλοκατασκευαστές µε τα διόδια, µε τα χαράτσια, µε τα νέα φορολογικά
βάρη που φέρουν, για να αυξήσουν ακόµα πιο πολύ τις φοροαπαλλαγές και τα προνόµια των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών, των
εφοπλιστών που έχουν συσσωρεύσει εκατοντάδες δισεκατοµµύρια από την εκµετάλλευση των εργαζοµένων.
Γι’ αυτό εκβιάζουν και απειλούν το λαό µε καταστροφή, αν δεν
υποταχθεί στα βάρβαρα µέτρα τους και στα ακόµη χειρότερα
που θα φέρουν µετά τις εκλογές. Μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάµε. Να καταργηθούν όλα τα διόδια και τα χαράτσια!
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Θα τοποθετηθούµε και στη συζήτηση επί των άρθρων, όπου κάποια από αυτά
θα τα υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Απόστολο Νάνο.
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλος Μαρκάκης, Βουλευτής Μαγνησίας, να λάβει
το λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως αντιληφθήκατε από τις τοποθετήσεις και του πρώτου εισηγητή της Πλειοψηφίας και του δευτέρου εισηγητή της Πλειοψηφίας, δεν υπάρχει συντονισµός
µεταξύ των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση και της Κυβέρνησης.
Όµως, αυτό είναι το τελευταίο, διότι αυτό που ζούµε αυτόν
τον καιρό είναι ένας πλήρης εξευτελισµός του Κοινοβουλίου: νοµοσχέδιο που µετά από επεξεργασία έρχεται στην Ολοµέλεια και
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κατά τη διάρκεια της συζήτησης αποσύρεται, όπως έγινε µε το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατατίθενται
πολυνοµοσχέδια µε επείγουσες διαδικασίες, χωρίς να καλούνται
καθόλου οι φορείς, µε εκατοντάδες άρθρα, στην κυριολεξία µε
το κιλό ή µε το κυβικό, χωρίς κανένας Βουλευτής να µπορεί να
τις διαβάσει.
Όσοι σέβονται τον εαυτό τους δεν µπορούν να ψηφίζουν τέτοια νοµοσχέδια, ακόµη και οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας. Όχι
γιατί δεν θέλουν να τα διαβάσουν αλλά γιατί δεν τους δίνεται η
δυνατότητα να τα διαβάσουν. Για λόγους αξιοπρέπειας και ηθικής πρέπει να καταψηφίζονται.
Άλλο ένα φαινόµενο των ηµερών της Βουλής είναι να κατακλύζονται τα νοµοσχέδια από δεκάδες προσωπικές τροπολογίες, τις
οποίες αν και εκπρόθεσµες ο Υπουργός διαλέγει όποιες θέλει.
Προχθές στο ΓΟΚ κατατέθηκαν τριάντα τροπολογίες και ο
Υπουργός διάλεξε τρεις ή πέντε.
Κάθε Υπουργείο δηµιουργεί ένα πολεοδοµικό γραφείο µόνο
του. Εκτός από το ΥΠΕΚΑ έχουµε τα πολεοδοµικά γραφεία στον
τουρισµό και τώρα γίνεται µε το παρόν νοµοσχέδιο και στο
Υπουργείο Μεταφορών και Δηµοσίων Έργων.
Άλλο παρακµιακό φαινόµενο. Πίσω από την πλάτη του εκάστοτε Υπουργού, οι σύµβουλοι µέσα σε λίγα λεπτά αλλοιώνουν
τις διατάξεις των άρθρων, όπως έκανε η κ. Μπακογιάννη προχθές µε τον Τσετίν Μάντατζη για να βγάλουν άδειες σε τζαµιά
χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας κατά παρέκκλιση.
Το µόνο παράξενο που συµβαίνει είναι να αποσύρονται διατάξεις, που είναι ανακουφιστικές για τα κατεστραµµένα και υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Οι Υπουργοί πλέον, δεν ακούν στις εντολές του Πρωθυπουργού για να µη φέρνουν τροπολογίες και πρέπει να φέρουν τροπολογίες που έχουν σχέση µόνο µε τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας. Αλλά, απ’ ότι φαίνεται, τον γράφουν
στα παλιά τους παπούτσια και ο εξευτελισµός συνεχίζεται.
Εσείς νοµίζετε ότι εάν ένα νοµοσχέδιο ψηφιστεί, θα εφαρµοσθεί; Εδώ ο κ. Μπαµπινιώτης έκρινε ότι είναι ανεφάρµοστος ο
νόµος για τα ΑΕΙ και απειλεί να παραιτηθεί για να µη χάσει και η
Βενετιά βελόνι, για να καταρριφτεί ακόµη και στην Ελλάδα ο
µύθος των τεχνοκρατών και ο Πρωθυπουργός τον κοιτάζει και
δεν τον έστειλε ακόµη από εκεί που έχει έρθει. Οι Ευρωπαίοι
εταίροι µας, δικαιολογηµένα µας κοιτούν αποσβολωµένοι.
Είναι δυνατόν έτσι που νοµοθετείτε, µέχρι να βγουν δεκάδες
προεδρικά διατάγµατα, εκατοντάδες υπουργικές αποφάσεις και
αντίστοιχες ερµηνευτικές εγκύκλιοι, να ενσωµατωθούν όλα αυτά
και να εφαρµοσθούν από τη Δηµόσια Διοίκηση και µάλιστα από
τη σηµερινή Δηµόσια Διοίκηση, έτσι που την κατάντησε το
ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία;
Γι’ αυτό τα νοµοσχέδια αυτά δεν έχουν καµµία τύχη να εφαρµοσθούν ή θα εφαρµοσθούν µετά από ένα, δύο χρόνια και εποµένως κακώς έρχονται µε τη διαδικασία του επείγοντος, για να
περάσουν φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διατάξεις.
Ακόµη και στο θέµα των ταξί, παίχτηκε στην επιτροπή το παιχνίδι της κολοκυθιάς, ιδίως µε τους συντελεστές στον τύπο που
δίνουν τον αριθµό των ταξί. Λέει ο ένας, «Να βάλω δυόµισι. Όχι
λέει ο άλλος, να βάλεις τρεις. Και γιατί να βάλεις τρεις; Εµ, πόσα
ήθελες να βάλω; Βάλε 1,8». Αυτό το αλισβερίσι στην επιτροπή
θα συνεχιστεί και σήµερα.
Άλλο τραγελαφικό φαινόµενο που παρουσιάστηκε στο παρόν
νοµοσχέδιο. Είναι στο έκτο µέρος που περιείχε διατάξεις για το
ΥΠΕΚΑ και τα µέλη της επιτροπής επιφυλάχτηκαν όλα και
έφτασε σήµερα να αποσυρθεί και να µην έρθει καθόλου στην
Ολοµέλεια. Την ίδια τύχη είχαν και οι διατάξεις για τον τουρισµό,
εκεί που ήθελαν να νοµοθετήσουν και να χωροθετήσουν οργανωµένα τουριστικά καταλύµατα, ακόµη και στα µικρά νησιά.
Πρόκειται, αγαπητοί συνάδελφοι, για µία καθαρή διαµάχη συµφερόντων όχι µόνο µέσα στην συγκυβέρνηση, αλλά µέσα και στα
ίδια τα κόµµατα, που υποτίθεται ότι την υποστηρίζουν.
Το τελευταίο παρακµιακό φαινόµενο είναι αυτό που παρατηρήθηκε ότι τα Υπουργεία φέρνουν διατάξεις µέσα στα νοµοσχέδια
και να µην έρχονται οι Υπουργοί να τα υποστηρίξουν. Το ίδιο έγινε
µε τον Υπουργό του ΥΠΕΚΑ και το ίδιο έγινε και µε τον Υπουργό
της Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει άρθρο εδώ στο νοµοσχέδιο αλλά
ο ίδιος είναι απών και προφανώς δεν το ξέρει καθόλου.
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Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το κλίµα και µε αυτόν τον τρόπο, έρχεται και το σηµερινό νοµοσχέδιο να το συζητήσουµε επί της
αρχής. Όταν έχεις οκτώ νοµοσχέδια στη συσκευασία του ενός,
πείτε µου εσείς, κύριε Πρόεδρε, τι θα ψηφίσει ένας επί της
αρχής;
Θα πρέπει να το λύσετε το θέµα µε τον Κανονισµό, γιατί θα το
λύσετε µε τη θέση που θα πάρουµε εµείς τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, να αναπροσαρµόσετε και τους χρόνους, καθόσον, είτε
ένα νοµοσχέδιο κουβεντιάζουµε είτε οκτώ νοµοσχέδια µαζεµένα,
τον ίδιο χρόνο έχουµε, παρ’όλη την ανοχή που δείχνετε.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ψηφίζουµε επί της αρχής -και
µε τις παρατηρήσεις που θα κάνουµε- µόνο το νοµοσχέδιο για
τα ταξί και όλα τα άλλα νοµοσχέδια που περιέχει αυτό το πολυνοµοσχέδιο τα καταψηφίζουµε. Εσείς γράψτε ό,τι θέλετε. Αυτή
είναι η άποψή µας. Άµα εσείς βγάζετε άκρη από τη δική µας τοποθέτηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό που κάνετε, γράψτε ό,τι
θέλετε.
Το Α’ Μέρος, λοιπόν, αυτού του νοµοσχεδίου, ρυθµίζει την οργάνωση και τη λειτουργία στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θεωρώ και εγώ ότι είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Ενσωµατώνει δύο οδηγίες.
Όµως, αυτές οι οδηγίες, αγαπητοί συνάδελφοι, έπρεπε να ενσωµατωθούν από το Μάιο του 2011. Πέρασαν δέκα µήνες, σχεδόν ένας χρόνος και σήµερα έρχονται να ενσωµατωθούν µε τη
διαδικασία του επείγοντος. Θα µπορούσε να τις φέρει στο προηγούµενο νοµοσχέδιο το Υπουργείο Υποδοµών, όταν κουβεντιάζαµε το νοµοσχέδιο για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Δεν το
έφερε. Προτίµησε να το φέρει να το ψηφίσουµε µαζί µε άλλα
επτά νοµοσχέδια. Εκείνο το νοµοσχέδιο, ήταν υποδεέστερο του
σηµερινού και ψηφίστηκε µε άνεση και µάλιστα, µε πολλές βελτιώσεις.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, βέβαια, η µία οδηγία, η 136/2009
αφορά την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών
και η δεύτερη, η 140/2009, τροποποιεί προηγούµενες εγκριθείσες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταργεί το ν.
3431/2006, που ήταν το πρώτο στάδιο της εξέλιξης σε µια αγορά
που πέρασε από τις συνθήκες του µονοπωλίου στις συνθήκες
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Βέβαια, µε την ταχύτητα την οποία θέλει να επιβάλει ο κύριος
Υπουργός, υπάρχει µια αντίφαση. Έχει ανατεθεί σε φορέα να
ορίσει και να µελετήσει το φάσµα των συχνοτήτων και ακόµα δεν
υπάρχουν αποτελέσµατα. Υπάρχει µια ανεξήγητη άρνηση του
κράτους διαχρονικά, να αντιµετωπίσει το θέµα των δηµοσίων συχνοτήτων και φυσικά, τα συµφέροντα είναι µεγάλα και τα χρήµατα πολλά. Οι άδειες θα δούµε αν θα δοθούν από το 2013.
Ενδεχοµένως, θα δοθεί και άλλη παράταση, γιατί δεν προλαβαίνουµε.
Βέβαια, οι οδηγίες δίνουν ένα πλαίσιο. Εµείς, όµως, εκτός από
το πλαίσιο που βάζουν οι οδηγίες, έχουµε και το εθνικό πλαίσιο,
που βάζει τους κανόνες, οργανώνει, τακτοποιεί, αναθέτει, ελέγχει και δίνει πολλές αρµοδιότητες στον Υπουργό για τακτοποίηση.
Εµείς, όµως, µια τέτοια «λευκή επιταγή» δεν µπορούµε να δώσουµε στον κ. Βορίδη και σε όποιον αντίστοιχο Υπουργό ανατεθεί στη συνέχεια και µάλιστα, σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα
επεξεργασίας. Αυτό το νοµοσχέδιο πριν έρθει στη Βουλή, έκανε
το γύρο από όλους τους ενδιαφερόµενους ιδιώτες και σε τελευταία ανάλυση, ήρθε σε εµάς να το ψηφίσουµε γρήγορα-γρήγορα
και βιαστικά.
Να έρθουµε στη βασική ρύθµιση του νοµοσχεδίου που αφορά
τα ταξί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουµε τι ζήσαµε στην Ελλάδα από τις
εµµονές του κ. Ραγκούση και τι πλήγµα υπέστη ο τουρισµός µας
το προηγούµενο διάστηµα, πέρυσι το καλοκαίρι. Μη νοµίζετε,
όµως, ότι υπάρχει µόνο ανικανότητα µεταξύ Υπουργών του
ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και αντιπαλότητα µεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας, όπου όλοι θέλουν για ρουσφετολογικούς λόγους να καρπωθούν τις ρυθµίσεις αυτού του νοµοσχεδίου.
Εµείς είχαµε ξεκάθαρες θέσεις, από την αλλαγή ακόµη της Κυβέρνησης. Ο Υπουργός κ. Βορίδης έχει αλλάξει µόνο θέσεις. Δεν
συµβαδίζουν αυτά τα οποία έφερε µε την τροπολογία την οποία
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είχε υποστηρίξει, όταν υποστήριζε τους ανθρώπους µε τα αγοραία αυτοκίνητα και παρ’όλο που είχαν προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και είχαν λάβει σχετική γνώµη, παρ’όλο που
είχε κάνει αναφορές στο Ευρωκοινοβούλιο, ρωτούσε τότε τον
Υπουργό πώς θα λύσει το θέµα, ένα θέµα το οποίο δεν έλυσε µε
το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Εµείς καταθέσαµε προτάσεις για σηµαντικά θέµατα που είναι
και σήµερα σε εκκρεµότητα εξαιτίας της αντιπαλότητας, όπως
σας είπα, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, όπως είναι οι
έδρες, οι συντελεστές για τον καθορισµό των αδειών, η παλαιότητα, οι µεταβιβάσεις, οι νέες άδειες και τα οχήµατα της ειδικής
µίσθωσης. Διότι η πρόθεσή µας, είναι να ψηφιστεί αυτό το νοµοσχέδιο και να µην έχει την τύχη άλλων νοµοθετηµάτων.
Ειδικά για το θέµα των εδρών, υπάρχει µία αντίφαση, µία µεγάλη αδικία. Ενώ στην Αττική περιλαµβάνεται όλος ο νοµός όλη
η Αττική, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να έχουµε δύο µεγάλες περιφέρειες, οι οποίες να
αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο. Επίσης, το αρχικό κείµενο είχε έξι εξαιρέσεις σε όλη την Ελλάδα και προστέθηκαν
άλλες τέσσερις.
Σιγά-σιγά, κύριε Υπουργέ, θα µετατρέψετε το νοµοσχέδιο των
ταξί σε νοµοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση µεταξύ καποδιστριακών
και καλλικρατικών δήµων και, µάλιστα, χωρίς σοβαρή τεκµηρίωση και χωρίς να καταλαβαίνουµε πώς προέρχονται αυτές οι
εξαιρέσεις.
Εµείς, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τις οποίες τις
θέλουµε ενιαίες, ζητάµε οι έδρες να πάνε στους καλλικρατικούς
δήµους και, µάλιστα, η αρµοδιότητα αυτή των περιφερειαρχών,
να είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό, γιατί είναι απόφαση περιφερειακού συµβουλίου, απόφαση της τοπικής κοινωνίας και
δεν µπορεί να είναι δυνητική και εσείς να τις χρησιµοποιείτε θετικά ή αρνητικά κατά το δοκούν.
Όσον αφορά την εξέλιξη του άρθρου -που περιµένουµε γιατί
έχουµε την άποψη ότι πάλι θα αλλάξει- για τους συντελεστές που
καθορίζουν τον αριθµό των αδειών, έγινε στην επιτροπή ένα µεγάλο «αλισβερίσι» χωρίς λόγο, γιατί η πρόταση που επελέγη τελικά εξαρχής ήταν σύµφωνη µε τη δική µας και καταλήξαµε µετά
κόπων και βασάνων στο αυτονόητο.
Με τους αριθµούς για την περιφέρεια, εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι νοµίζουν ότι θα βγουν καινούργιες άδειες δεν έχουν
την εµπειρία και την εικόνα της πραγµατικότητας, διότι εκεί οι
αυτοκινητιστές είναι αδικηµένοι. Οι αποστάσεις είναι µικρές.
Υπάρχουν φιλικές εξυπηρετήσεις και τώρα που είναι µικρό το εισόδηµα, αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Το ταξί αντιµετωπίζεται σαν ένα είδος πολυτελείας και η µόνη τους χρήση,
είναι στις αφετηρίες των λιµανιών και στις τουριστικές περιοχές.
Πουθενά, κύριε Υπουργέ, δεν αντιµετωπίζεται το φαινόµενο
της πειρατείας κοντά στα ΚΤΕΛ, όπου οι νοµοταγείς ταξιτζήδες
περιµένουν στην πιάτσα και οι παράνοµοι είναι δίπλα στις πόρτες
των αυτοκινήτων.
Τα ποσοστά συγκέντρωσης των αδειών σε ένα πρόσωπο, άλλαξαν από 10% και 5% για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε 5%
και 3% αντίστοιχα. Όµως, αυτά τα ποσοστά είναι πάλι υψηλά.
Εµείς πιστεύουµε ότι ο αριθµός αυτός πρέπει να είναι αριθµητικός και όχι ποσοστιαίος.
Όσον αφορά την παλαιότητα των αυτοκινήτων που έχουν διευρυνθεί τα όρια, θεωρούµε ότι η ρύθµιση είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση λόγω της οικονοµικής κατάστασης που έχουν περιέλθει οι επαγγελµατίες.
Όµως, δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορείς πίσω από ένα ταξί
και να σου έρχεται ο «καρκίνος» µε το κιλό. Το 50% δεν περνούν
από µηχανολογικό έλεγχο. Αν το σύστηµα ήταν µηχανογραφηµένο, αυτοµάτως θα καταγραφόταν η ηµεροµηνία και πότε θα
έπρεπε να γίνει ο αποτελεσµατικός έλεγχος.
Για τη διαδικασία εκδόσεως των νέων αδειών, πιστεύουµε ότι
στη διακήρυξη και στην πρόσκληση, πρέπει να υπάρχει ο αριθµός των αδειών που πρόκειται να διατεθούν και όχι εκ των υστέρων, γιατί εκ των υστέρων θα δοθούν όλες οι άδειες, όσες είναι
οι αιτήσεις. Μην ξεχάσετε και το σύνθηµα που επικρατούσε «όλα
τα κιλά, όλα τα λεφτά».
Τέλος, συµφωνούµε µε τον αριθµό των νέων αδειών της ειδι-
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κής µίσθωσης και ιδίως µε τον αριθµό των οχηµάτων για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Μόνο που και εδώ µπήκε ο υποκειµενικός παράγοντας, γιατί καθορίζονται µόνο η Λάρισα, η Πάτρα
και το Ηράκλειο, ενώ υπάρχει το πολεοδοµικό συγκρότηµα του
Βόλου, όπου τα πληθυσµιακά κριτήρια είναι πιο πάνω από τους
προαναφερθέντες δήµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Επίσης, τα οχήµατα της ειδικής µίσθωσης πρέπει να έχουν ενιαίο χρώµα σε όλη την επικράτεια.
Το θέµα, όµως, που δεν έχει µπει καθόλου, κύριε Υπουργέ,
είναι το οικονοµικό όφελος που θα έχει ο πολίτης από τη χρήση
αυτών των ρυθµίσεων. Πρέπει να σκεφθείτε τη δυνατότητα οµοιόµορφων εκπτώσεων σε µεγάλα διαµερίσµατα, άλλως η οριζόντια ρύθµιση, δηλαδή να καθορίζετε εσείς τις τιµές ή ο εκάστοτε
Υπουργός, δεν δίνει την ευελιξία του οφέλους για το χρήστη.
Τέλος, για τις τουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να ανοιχθεί
ένας διάλογος µεταξύ των επιχειρήσεων του τουρισµού, χωρίς
να εµπλέκονται στη δραστηριότητα του ταξί και πρέπει, φυσικά,
αυτές οι επιχειρήσεις να υποβάλουν τα αιτήµατά τους.
Αφήσατε στο τέλος και τον τρόπο της φορολόγησης του ταξί.
Εδώ πετάξατε το µπαλάκι στο φορολογικό νοµοσχέδιο, για να
αποφύγετε τη ρύθµιση. Βέβαια, το φορολογικό νοµοσχέδιο θα
γίνει και αυτό µπαλάκι σε ρουσφετολογικές ρυθµίσεις µετά τις
εκλογές. Εποµένως, αφήσατε τα ευχάριστα, τα ρουσφετολογικά
και απλώς όλοι διεκδικούν την πατρότητα των µέτρων.
Το επόµενο µέρος είναι αυτό που αφορά την εκπαίδευση των
υποψηφίων οδηγών και την πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών. Καταργείτε την υπουργική απόφαση που προέβλεπε τη σύσταση και λειτουργία σχολών οδηγών και τα κέντρα
θεώρησης-κατάρτισης και την αντικαθιστάτε µε προεδρικό διάταγµα.
Επίσης, καθορίζονται επιτροπές εξέτασης, όπου υπάρχει η αντίφαση ότι ο εξεταστής έχει µικρό, ερασιτεχνικό δίπλωµα και πάει
να εξετάσει επαγγελµατίες οδηγούς, όπως αυτούς που έχουν τις
νταλίκες και τα λεωφορεία.
Παράλληλα, οι ποινές που θεσπίζετε είναι εξοντωτικές. Γνωρίζουµε όλοι, βέβαια, ότι το θέµα της διαφθοράς είναι µεγάλο στο
συγκεκριµένο τοµέα και δεν νοµίζω ότι λύνεται µόνο µε εξοντωτικά µέτρα εις βάρος του εκπαιδευτή. Πρέπει, επιτέλους, να ανοίξετε ένα διάλογο µε τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς και
την οµοσπονδία τους. Είναι κάτι το οποίο δεν έγινε σε αυτήν τη
διαβούλευση. Δεν υπήρχε καµµία συνεργασία του Υπουργείου
σας µε την Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών.
Στο Δ’ Μέρος του σχεδίου, υπάρχει η περίπτωση των απαλλοτριώσεων. Μόνο σε αυτό το σηµείο κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιµένουµε ακόµα την οριστική απόφαση για το
άρθρο 130, για τη ρύθµιση της δικαστικής δαπάνης.
Μέσα στο ίδιο νοµοσχέδιο έχετε διατάξεις για τα δηµόσια
έργα, για τα οποία δεν υπάρχει διαβούλευση. Έχει παρακαµφθεί
ακόµα και ο νόµος που ήταν έτοιµος για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων και έρχονται µόνο µερικές φωτογραφικές διατάξεις.
Δεν ρυθµίζετε το θέµα των εγγυητικών επιστολών, που έχει γίνει
βραχνάς για όλες τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Σηµειωτέον ότι τις έχετε απλήρωτες για πολλά χρόνια. Κάνετε
πολεοδοµικές ρυθµίσεις, φτιάχνοντας ακόµη και πολεοδοµικό
γραφείο στο Υπουργείο Μεταφορών. Σας εύχοµαι να εκατοστήσετε τα πολεοδοµικά γραφεία! Αυτό, όµως, θα δηµιουργήσει
σύγχυση σε όλους τους πολίτες.
Βέβαια, υπάρχει και το θέµα των διοδίων των σταµατηµένων
δρόµων, η απαγόρευση κατάληψης, όπως λέτε. Η απαγόρευση
κατάληψης, κύριε Υπουργέ, ισχύει επιλεκτικά µόνο για τα διόδια
ή για όλους τους δρόµους και για όλα τα δηµόσια κτήρια; Οι ποινές φυλάκισης ισχύουν επιλεκτικά για τα διόδια για όσους δεν
πληρώνουν 1, 2 ευρώ; Και σε τι διαφέρουν από όσους δεν πληρώνουν γενικώς; Εποµένως, αυτές οι διατάξεις πρέπει να είναι
γενικές και όχι φωτογραφικές. Αναφέρετε ότι χάνονται χρήµατα
για τα διόδια. Δεν αναφέρετε, όµως, πόσα λεφτά εισπράττονται
από τα διόδια, για να δούµε πόσο είναι το ποσοστό της απώ-
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λειας.
Εν πάση περιπτώσει, αισθανόµαστε ηλίθιοι, όταν πληρώνουµε
για σταµατηµένα έργα. Τα έργα είναι σταµατηµένα όχι επειδή
δεν πληρώνουν µερικοί πολίτες αλλά λόγω των διαφορών που
έχουν οι εταιρείες µε τις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Για το θέµα των εργαζοµένων της Ολυµπιακής δεν µας είπατε
τις ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών, που δεν τους βρήκε
δουλειά τόσα χρόνια και τους πληρώνετε εσείς για να κάθονται.
Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Οι ευθύνες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι καθοριστικές, όταν παραπέµφθηκαν αυτοί οι εργαζόµενοι σε αυτό το Υπουργείο για να βρουν δουλειά.
Τέλος, µε τα τουριστικά εδώ έχουµε το µεγάλο ρεζιλίκι της
απόσυρσης του άρθρου 148, για χωροθέτηση µεγάλων µονάδων
σε µικρά νησιά, την ίδια ώρα που υπάρχει διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό. Οι άδειες των τουριστικών µονάδων και η καθιέρωση πολεοδοµικού γραφείου, είναι πρόχειρα και µη
προγραµµατισµένα και δεν πρόκειται να λειτουργήσει για τους
επόµενους µήνες. Εποµένως δεν χρειάζεται να υπάρχει βιασύνη.
Το άρθρο 6 του ΥΠΕΚΑ αποσύρθηκε και το άρθρο 7 της δικαιοσύνης, δεν το ξέρει ούτε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Δεν
ήρθε καν να το υποστηρίξει. Και για να τον ενηµερώσω, είναι µία
ενσωµάτωση οδηγίας του 2002. Θυµήθηκε ο Υπουργός της Δικαιοσύνης να το φέρει το 2012. Ξέχασε µία δεκαετία.
Τέλος, όσον αφορά το Μέρος Ζ’ για τον αλιευτικό τουρισµό,
είπατε ότι φέρατε το άρθρο για το καλοκαίρι, για να λειτουργήσει
ο αλιευτικός τουρισµός. Καλά, αυτό πέρυσι και πρόπερσι δεν το
σκεφθήκατε; Φέτος ενδιαφέρεστε, για τον τουρισµό; Εσείς για
το µόνο τουρισµό που ενδιαφέρεστε, είναι για το λαθροµεταναστευτικό τουρισµό. Φέρνετε λαθροµετανάστες κατά κόρον.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Είναι οι µόνοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα χωρίς να
πληρώνουν και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αφήστε, λοιπόν,
τον τουρισµό, γιατί αν και φέτος δεν πάει καλά, τότε να φύγετε
όλοι µαζί από την Κυβέρνηση.
Επί της αρχής, λοιπόν, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, είπαµε ότι στηρίζουµε τη διάταξη για τα ταξί, εφόσον γίνουν δεκτές οι προτάσεις µας. Όλα τα άλλα µέρη του νοµοσχεδίου που
φέρνετε τα καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη λέτε έτσι, γιατί
έχετε συµφωνήσει σε µερικά. Επί της αρχής πρέπει να πείτε ένα
«ναι» ή ένα «όχι».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα πούµε στα άρθρα τα «ναι» και τα
«όχι».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επιφυλάσσεστε, δηλαδή; Είναι λευκό; Τι είναι αυτό;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τεταρτηµόριο «ναι».
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αυτό που σας είπα, κύριε Πρόεδρε.
Φτιάξτε έναν κανονισµό που να εµπεριέχει το πολυνοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Στην αγόρευση του κ.
Μαρκάκη, όπως πρόσεξα, έχετε δεχθεί και άλλες διατάξεις και
συνεπώς, κατά την κοινοβουλευτική πρακτική, βγάζετε µία συνισταµένη και καταλήγετε σ’ ένα «ναι» ή ένα «όχι». Δεν θέλετε; Δικαίωµά σας. Έχετε δεχθεί όµως –όπως είδα- και άλλες διατάξεις.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Επί της αρχής είπαµε «όχι», εκτός από
τη διάταξη για τα ταξί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, Βουλευτής Β’
Αθηνών, να λάβει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το συζητούµενο
νοµοσχέδιο, αλλά και αυτά που έχουν πάρει σειρά για τις επόµενες ηµέρες µέχρι τα µέσα της Μεγάλης Εβδοµάδας, είναι καθρέφτης ενός χρεοκοπηµένου πολιτικού συστήµατος. Εκατόν
ογδόντα επτά άρθρα, διακόσιες τριάντα τρεις σελίδες µαζί µε τις
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υπουργικές και βουλευτικές τροπολογίες πάνω από τριακόσιες
σελίδες µε τη διαδικασία του κατεπειγόντως, χωρίς καµµία νοµοθετική και εννοιολογική αρχή. Ένα ακόµα νοµοσχέδιο κουρελού, που έχει όµως, κόκκινη κλωστή.
Αν δείτε τις διατάξεις του, όλες υπαγορεύονται από µία λογική.
Φωτογραφικές ρυθµίσεις υπέρ συγκεκριµένων συµφερόντων
είτε υπουργικά και κυβερνητικά ρουσφέτια είτε βουλευτικά ρουσφέτια. Πρόκειται για µία εικόνα που γελοιοποιεί το Κοινοβούλιο,
που ευτελίζει τη δηµοκρατία.
Συνάδελφοί µου –που δεν έχω τη δυνατότητα να κατονοµάσω
γιατί δεν µου το επιτρέπουν και δεν µου το επιτρέπει και η δεοντολογία- που ανήκουν στη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, µου
λένε: «Τα κόµµατά µας το ψηφίζουν, το Υπουργικό Συµβούλιο το
ενέκρινε οµόφωνα, αλλά κανείς µας δεν ξέρει τι ψηφίζει και γιατί
ψηφίζει».
Ακούω ότι το Μέγαρο Μαξίµου και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, είναι –λέει- ενοχληµένος από αυτήν την πρακτική και έβαλε
τον στενό του συνεργάτη και Υπουργό Επικρατείας κ. Σταυρόπουλο, να στείλει ένα αυστηρό mail σε Υπουργούς και Υφυπουργούς που να λέει: «stop στις υπουργικές και υφυπουργικές
τροπολογίες». Αυτό, αν δεν θέλει να είναι µία επικοινωνιακή χειρονοµία για να προστατεύσει το προφίλ του Πρωθυπουργού,
πρέπει να γίνει πράξη.
Αποσύρτε, λοιπόν, όλες αυτές τις εξευτελιστικές ρυθµίσεις και
κρατήστε µόνο όσα είναι υποχρεωτικά από τις υποχρεώσεις και
το χρονοδιάγραµµα που τα δύο κόµµατα έχετε ψηφίσει µε το
δεύτερο µνηµόνιο. Όλα τα άλλα έξω.
Αν δεν γίνει, τότε δεν έχει µόνο η Νέα Δηµοκρατία ευθύνη, δεν
έχει µόνο ο βασικός Υπουργός ευθύνη –που διαβάζω δηµοσιεύµατα να τον εµφανίζουν ως τον αρχιµάγειρα της υπουργικής
ρουσφετολογίας- αλλά έχει και ο Πρωθυπουργός ευθύνη.
Αν ήθελα να βάλω ένα τίτλο στο νοµοσχέδιο, στην αρχή του
νοµοσχεδίου, ξέρετε ποιος θα ήταν; «Ο πελάτης έχει πάντα
δίκιο», αλλά οι πελάτες σας είναι συµφέροντα.
Σας πιάσαµε «µε τη γίδα στην πλάτη» στο άρθρο 148. Το
άρθρο 148, το οποίο δεν ήρθε κανείς από τους Υπουργούς να
το υπερασπίσει –και έµεινε η βάρδια των Υφυπουργών να το υπερασπίζεται- έκανε το εξής: Την ώρα που η Κυβέρνηση έχει δώσει
για διαβούλευση το χωροταξικό για τον τουρισµό και υπόσχεται
διάλογο, πήρε κάποια κοµµάτια από τις τουριστικές ρυθµίσεις
και κάνοντας ένα δώρο στους µεγαλοξενοδόχους είπε: «επιτρέπουµε σύνθετα τουριστικά συγκροτήµατα -δηλαδή µεγάλες
εκτάσεις- και αλλάζουµε σε σχέση µε την ισχύουσα νοµοθεσία
τον αριθµό των νησιών, στα οποία µπορούν να χτιστούν τόσο µεγάλα πράγµατα, από ενενήντα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα,
σε εβδοµήντα χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα», για να µπουν κι
άλλα νησιά στο κόλπο.
Δεύτερον, πενταπλασιάζουµε την έκταση που µπορεί να χτιστεί µε τέτοιου είδους σύνθετα συγκροτήµατα και τρίτον, γι’
αυτές τις άδειες δεν χρειάζεται να πηγαίνουν οι µεγαλοξενοδόχοι στην πολεοδοµία, όπως πηγαίνει ο λαός, αλλά µπορούν να
βγάζουν τις σχετικές άδειες κατ’ ευθείαν από τον ΕΟΤ ή αν χρειαστεί και µε υπουργική απόφαση.
Ξεσηκωθήκαµε και φωνάξαµε. Στην αρχή ήµασταν µόνοι, ενώ
µετά προστέθηκε και ο κ. Καρτάλης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου.
Όµως και ο κ. Σηφουνάκης στην Ολοµέλεια «άδειασε» τους επισπεύδοντες κ. Γερουλάνο, κ. Αλιβιζάτο και κ. Νικητιάδη. Και έτσι,
αυτή η διάταξη καταψηφίστηκε στην επιτροπή. Δεν την στήριξαν
ούτε οι εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και έχει
εξαιρεθεί. Όµως, τέτοια άρθρα υπάρχουν κι άλλα µέσα στο σχέδιο νόµου.
Καλώ, λοιπόν, τους συναδέλφους, όχι µόνο τους εισηγητές
των συγκυβερνώντων κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλους συναδέλφους να ορθώσουν ανάστηµα,
για να βγουν από το σχέδιο νόµου αυτά τα ρουσφέτια, που γίνονται σε συγκεκριµένα συµφέροντα.
Υπάρχει και η τροπολογία Βορίδη για τα βυτιοφόρα, η οποία
προκάλεσε τις αντιδράσεις άλλων Υπουργών.
Πριν συνεχίσω, κύριε Βορίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το
εξής: Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η τροπολογία ή την έχετε απο-
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σύρει; Στα µέσα ενηµέρωσης διαβάζω ότι «θα την αποσύρει»,
«µπορεί να την αποσύρει», «την έχει αποσύρει». Τι από όλα αυτά
είναι αληθές; Σας παρακαλώ, όταν πάρετε το λόγο, να το εξηγήσετε. Όµως, επιφυλάσσοµαι γι’ αυτό, γιατί αν είναι να αποσύρετε
την τροπολογία, να µην αφιερώσω χρόνο γι’ αυτήν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όµως, πείτε µας κάτι και γι’ αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα πω και στα άρθρα.
Νοµίζω ότι είναι µια εφαρµογή του «ο πελάτης έχει πάντα
δίκιο» από την πλευρά σας. Όµως, έχω κι άλλα για σας.
Έρχοµαι στο θέµα των πρατηρίων καυσίµων. Αφού τελειώσαµε το θέµα στην επιτροπή, έρχεται πάλι µια τροπολογία και
λέει: «Ξέρετε κάτι; Η µέγιστη απόσταση για λόγους ασφαλείας,
από σχολεία, νοσοκοµεία, οίκους ευγηρίας, από ογδόντα µέτρα,
γίνεται τριάντα µέτρα». Και αν κάποιος απέχει λιγότερο από
τριάντα µέτρα, µπορεί και πάλι να λειτουργεί, αρκεί να πάρει κάποια µέτρα ασφαλείας, που θα προσδιορίζονται µε υπουργική
απόφαση, που θα βγει. Δεν είναι αυτό κλασική περίπτωση πελατειακής λογικής και εύνοιας συγκεκριµένων συµφερόντων;
Και έρχεται το θέµα των σούπερ µάρκετ. Μπορεί να γίνονται
και πρατήρια στα σούπερ µάρκετ, χωρίς να απαιτούνται οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή στον ΓΟΚ, οι οποίες ισχύουν ως νόµος. Γίνεται
ειδική ρύθµιση υπέρ των σούπερ µάρκετ, για να τα κάνουν και
βενζινάδικα. Και πώς θα γίνεται αυτό; Με το να φτιάξουν και τις
υπόγειες δεξαµενές και όλες τις εγκαταστάσεις, πέραν των προβλεποµένων ρυθµίσεων για τους συντελεστές, τους οικοδοµικούς περιορισµούς κ.λπ.. Δίνετε µπόνους!
Πάµε παρακάτω: Διόδια. Άλλο ρουσφέτι Βορίδη και Κυβέρνησης –διότι σ’ αυτό είσαστε µαζί, κύριε Μαγκριώτη, ΠΑΣΟΚ και
Νέα Δηµοκρατία- υπέρ των µεγαλοεργολάβων. Αντί να µας φέρετε τόσα χρόνια µετά το ξεµπλοκάρισµα των πέντε µεγάλων
εθνικών οδών -που είναι µπλοκαρισµένες αυτές οι επενδύσεις
εδώ και χρόνια και µας είχατε υποσχεθεί ότι θα έχουν ξεµπλοκαριστεί από πέρυσι το Πάσχα- έρχεστε εδώ και αρχίζετε να τα κατεβάζετε, µε αργό ρυθµό, στριπτίζ, κύριε Μαγκριώτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κάνετε λάθος. Ακριβώς το αντίθετο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Λέτε ότι µπορούν να εισπράττονται διόδια και από µισοτελειωµένα κοµµάτια δρόµων.
Ο Υπουργός µπορεί µε υπουργική απόφαση για λόγους πελατειακούς, ψηφοθηρικής σκοπιµότητας, να µειώσει κάποιο διόδιο,
αλλά ποτέ σε βάρος της αποζηµίωσης του εργολάβου και κυρίως
-µην τυχόν και θιγεί το συµφέρον του εργολάβου και χάσει κανένα διόδιο- ποινικοποίηση.
Σας ερωτώ µε βάση τη λογική του νοµοθέτη: Αν κάποιος δεν
πληρώσει εισιτήριο στο µετρό ή στην αστική συγκοινωνία, που
είναι µία δηµόσια υπηρεσία, και τον πιάσουν, πληρώνει πρόστιµο.
Αν κάποιος στα διόδια επιδείξει µία ανάλογη συµπεριφορά, φυλακή! Πέρα από µία ποινικοποίηση του κινήµατος «Δεν πληρώνω» στα διόδια κ.λπ. που το υποστηρίζατε, κύριε Βορίδη, µε
ερωτήσεις σας –έχω εδώ µία τον Απρίλιο του 2010, όταν ήσασταν Βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού- δεν είναι
αυτό µία ειδική φωτογραφική διάταξη υπέρ συµφερόντων
Έρχοµαι στο θέµα των ταξί. Κατ’αρχάς, θα πω περισσότερα
γι’ αυτό στη συζήτηση κατ’ άρθρον, γιατί απ’ ότι έχω αντιληφθεί,
το παζάρι και η διελκυστίνδα µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας ακόµη δεν έχει τελειώσει και µας υποσχεθήκατε και άλλες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Εποµένως, να τα δούµε κι αυτά και να
δούµε «πού θα κάτσει η µπίλια».
Η βασική ρύθµιση «µυρίζει» προεδρικό διάταγµα Ρέππα. Βάζει
κάποια κριτήρια, όπως πληθυσµιακά, περιβαλλοντικά κ.λπ. κι από
αυτή την άποψη είναι καλύτερη από τη θεωρία Ραγκούση ότι, αν
γεµίσουν όλοι άδειες ταξί, ξαφνικά η οικονοµία θα πάρει µπρος.
Αλλά δεν µας έχετε πει, αυτός ο µαθηµατικός τύπος, αυτός ο αλγόριθµος εφαρµοζόµενος, τι συνέπειες θα έχει. Πόσες άδειες θα
βγουν Εσείς το έχετε µελετήσει και το κρύβετε, δεν το λέτε.
Το κυριότερο, όµως, ξέρετε ποιο είναι Ενώ υιοθετείτε µία
σωστή λογική εναντίον µίας άκρατης απελευθέρωσης –που είναι
µύθος- και βάζετε το περιβαλλοντικό στοιχείο στο µαθηµατικό,
τον πληθυσµιακό τύπο, στη συνέχεια έρχεται ένα άλλο υπουρ-
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γικό, κυβερνητικό ρουσφέτι. Σπεύσατε να δεχθείτε την πρόταση
της Νέας Δηµοκρατίας για ακόµη πιο γερασµένο στόλο ταξί. Τα
δώδεκα χρόνια γίνονται δεκαπέντε, τα δεκαπέντε γίνονται δεκαοκτώ, τα δεκαεπτά γίνονται είκοσι και για τις µικρές περιοχές είκοσι τέσσερα.
Σας καλώ όσους φέρνετε τέτοιες διατάξεις, να πάτε να δείτε
τι βγάζει ένα ταξί από την εξάτµισή του, όταν µαρσάρει στην ανηφόρα. Πώς µπορείτε την ίδια ώρα να υποστηρίζετε σωστά το
πληθυσµιακό, ή το περιβαλλοντικό κριτήριο, όταν είναι για τη
ρύθµιση της αγοράς των αδειών και την ίδια ώρα να λέτε «ναι»
στο γερασµένο στόλο, αντί να έχετε µία πολιτική κινήτρων που
να ενισχύει µία λογική ανανέωση του στόλου, δεν λέω υπερβολικά πράγµατα.
Εδώ επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και η πολιτική ζωή
και η χώρα και η τουριστική βιοµηχανία µε το τι ήταν µνηµονιακή
υποχρέωση, τι ήθελε η τρόικα και τι ήθελε η Κυβέρνηση και
έχουν ειπωθεί τεράστια ψέµατα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2010
και στη συνέχεια, οφείλετε να δώσετε στη Βουλή -και σας το
ζητώ, το απαιτώ, κύριε Υπουργέ- την αλληλογραφία µε την
τρόικα, για να δούµε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέµα
σε ότι αφορά την εµπλοκή της τρόικα σε αυτή την υπόθεση.
Μήπως την ανακάτεψαν την τρόικα κάποιοι πολιτικοί κυβερνητικοί παράγοντες και ανακατεύτηκε µε έναν τρόπο υπερβολικό και
προσβλητικό
Ένα άλλο θέµα που µας κάνει να καταψηφίζουµε το πακέτο
για τα ταξί –παρ’ ότι θεωρούµε πως σε κάποια πράγµατα έχουν
γίνει θετικά βήµατα, σε σχέση µε τη θεωρία Ραγκούση- έχει να
κάνει µε την υπερσυγκέντρωση. Σας ασκήσαµε κριτική. Κάνατε
κάποια βήµατα. Το 10% το κάνατε 5% και το 5% το κάνατε 3%.
Και για να καταλάβουν αυτοί που µας ακούνε τι σηµαίνει αυτό,
να πω το εξής: Στην Αθήνα και στον Πειραιά, που είναι ενιαία η
αγορά για τα ταξί, από το µάξιµουµ των δέκα αδειών, πάµε περίπου στις τετρακόσιες άδειες. Ε, εάν δεν είναι αυτό ένα άλµα
προς τη λογική της καρτελοποίησης της αγοράς, τι είναι;
Θέλουµε να µας εξηγήσετε, πέρα από τη µετακύληση της πίεσης στις περιφέρειες για το πώς θα δοθούν οι άδειες –το οποίο
είναι µια έξυπνη λύση των κυβερνήσεων «άσε να πετάξουµε το
µπαλάκι στους περιφερειάρχες»- το θέµα της έδρας πώς θα συνδεθεί –γιατί είναι µια ανοικτή διαµάχη µεταξύ των συγκυβερνώντων κοµµάτων- µε τη διοικητική διάρθρωση της χώρας, για να
δούµε και το θέµα του ελέγχου, της µείωσης του διοικητικού κόστους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εσείς τι λέτε; Τι άποψη έχετε επ’ αυτού;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα σας απαντήσω στα άρθρα.
Έρχοµαι τώρα σε µερικά άλλα σκανδαλώδη πράγµατα.
Όσον αφορά την τροπολογία Μπαµπινιώτη είναι υπέρ των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Ο κ. Μπαµπινιώτης είναι για λίγο
καιρό Υπουργός, αλλά είναι και ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής και έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία. Ωραία.
Αυτός δεν είναι λόγος, µε σύµπραξη Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ, να επιχειρείται µε µια τροπολογία να ξηλωθεί µια διάταξη, η οποία «βάζει φρένο» στην ασυδοσία των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων στις απολύσεις εκπαιδευτικών, που ισχύει εδώ
και τριάντα πέντε χρόνια.
Τι λέει αυτό το φίλτρο; Ότι όταν ένας ιδιοκτήτης θέλει να απολύσει κάποιον εκπαιδευτικό, καταθέτει τους λόγους στο υπηρεσιακό συµβούλιο. Σε ενενήντα από τις εκατό περιπτώσεις το
υπηρεσιακό συµβούλιο εγκρίνει όταν, για παράδειγµα, είναι ανεπαρκής, ασυνεπής κ.λπ.. Υπάρχουν όµως, και περιπτώσεις αντεκδίκησης, όπου κάποιοι επιδιώκεται να απολυθούν, διότι είναι
συνδικαλιστές, διότι αγωνίζονται για τα δίκαια του κλάδου τους
κ.λπ.. Αυτές τις απορρίπτει. Αυτό η Κυβέρνηση διά του κ. Μπαµπινιώτη θέλει να το καταργήσει.
Ξεσηκωθήκατε –το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία- για λάθος
λόγους εναντίον του κ. Μπαµπινιώτη, µε αφορµή το θέµα των πανεπιστηµίων. Εδώ συµπλέετε.
Άλλη φωτογραφική ρύθµιση: τουριστικά λιµάνια. Υπάρχουν
διαµαρτυρίες –θα τις καταθέσω και για τα Πρακτικά στη συζήτηση επί των άρθρων- απ’ όλες τις βασικές περιβαλλοντικές ορ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γανώσεις ότι στο όνοµα της ανάπτυξης του τουρισµού –να φτιαχτούν τουριστικά λιµάνια, µαρίνες κ.λπ., που προφανώς όλοι θέλουµε αυτή την ανάπτυξη- ξεθεµελιώνονται βασικές προβλέψεις,
που υπάρχουν στη νοµοθεσία µας για το πώς κτίζει κανείς σε παράκτιες περιοχές. Μπορεί να υπάρξει κτίσµα µέχρι τη θάλασσα,
χωρίς περιορισµούς, χωρίς ρήτρες µε πολύ αυξηµένους συντελεστές. Και δεν ήλθε εδώ το ΥΠΕΚΑ να µας τα εξηγήσει αυτά.
Είναι και θέµατα περιβάλλοντος.
Κύριε Αλεβιζάτο, µια λογική «αρπαχτής» στα θέµατα της τουριστικής ανάπτυξης καταστρέφει το τουριστικό περιβάλλον, καταστρέφει το τοπίο και βλάπτει τελικά και τον τουρισµό, στο
όνοµα µιας λογικής πάρα πολύ βιαστικής.
Πληροφορήθηκα, κύριε Βορίδη –και θέλω να το ελέγξετε, αν
και η πληροφορία µου είναι ακριβής από περισσότερες της µιας
πλευράς- ότι δόθηκε πριν από λίγες µέρες εντολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ετοιµάσουν µια φωτογραφική ρύθµιση,
η οποία µείωνε τα έσοδα του κράτους: περιορίζοντας στο 1/7 τα
έσοδα του κράτους απ’ αυτά που εισπράττουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ,
όταν κάνουν έλεγχο οχηµάτων...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το 10%;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, το 10% να γίνει κάτι
πολύ λιγότερο, το 1/7.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ήταν άποψή µου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εσείς δώσατε την εντολή;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, αλλά δεν έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ξεσηκώθηκε, πριν υπάρξει
άρνηση του Υπουργείου Οικονοµικών –και σωστά και µπράβο
τους- όλο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είπε, την ώρα που
κατά πληροφορίες µου ο κ. Σαχινίδης έκανε τον Πόντιο Πιλάτο
και εσείς τον επισπεύδοντα γι’ αυτό το ρουσφέτι υπέρ των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, «δεν µπορείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, να κόβετε
επιδόµατα ανεργίας, να κατεβάζετε το αφορολόγητο στις 5.000
και να θέλετε να κόψετε το 85% των εσόδων που έχει το κράτος,
από την παραχώρηση σε κάποιους ιδιώτες της δυνατότητας
ελέγχου των οχηµάτων».
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Αφού είναι αντισυνταγµατικό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Από τα 70 που πληρώνει,
επτά ευρώ έπαιρνε το δηµόσιο. Το 10%. Ευτυχώς δεν κατατέθηκε. Αλλά εξηγεί αυτό που σας είπα στην αρχή: ο πελάτης έχει
πάντα δίκιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Να παίρνουµε αντισυνταγµατικά λεφτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι στο θέµα του
ΥΠΕΚΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα για δύο λεπτά την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς, είναι απαράδεκτο που το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει έρθει εδώ ούτε
στην επιτροπή ούτε στην Ολοµέλεια, να υποστηρίξει κάποια
πράγµατα. Επιπλέον, υπάρχει µια γενικότερη τσαπατσουλιά και
ανευθυνότητα της Κυβέρνησης. Πριν από δυο εβδοµάδες ήρθε
στην Ολοµέλεια το πρόγραµµα «’Ηλιος» και αξιοποίησης του ελληνικού. Πριν µια εβδοµάδα ήρθε ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. Γιατί χρειάζεται αυτό το νοµοσχέδιο κουρελού διατάξεις
του ΥΠΕΚΑ; Όλοι οι εισηγητές -και ο Τσιρώνης και ο Παπαδόπουλος από τα συγκυβερνώντα κόµµατα- είπαν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η διάταξη για το ΙΓΜΕ στο άρθρο 169. Δέχτηκε και ο
κ. Βορίδης ότι χρειάζεται να γίνει µια αλλαγή εκεί. Καταργήθηκε
το ΙΓΜΕ, όλοι οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ ενσωµατώθηκαν σε ένα
ινστιτούτο µε δυο εργαζόµενους…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: (δεν ακούστηκε).
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπάρχει άρθρο. Υπάρχει ένα
άρθρο. Έχουν πεταχτεί άνθρωποι στο δρόµο. Ανακαλύπτετε ότι
την ώρα που η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον ορυκτό της

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

πλούτο, δεν µπορεί να τους πετάξει όλους και να µην έχει τίποτα.
Δίνετε µια παράταση µέχρι 30 Απριλίου, δηλαδή την ώρα που θα
γίνονται πιθανότατα εκλογές. Και είπαµε, πρώτον…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αυτή και εµείς συµφωνούµε να
διορθωθεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Ποια είναι αυτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Το 169, κύριε Βορίδη. Αρµοδιότητα ΥΠΕΚΑ. Έχετε πει ότι θα επικοινωνούσαµε µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, να δεχθεί κάποιες προτάσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Το 169 δεν έχει ΙΓΜΕ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, αυτό
που πρέπει να γίνει τώρα είναι να διορθωθεί ένα λάθος που έχει
γίνει µε την διάλυση του ΙΓΜΕ, µια παράταση να δοθεί και να παγώσει µια υπουργική απόφαση που τους πετάει όλους στο δρόµο
και κρατάει είκοσι µε πελατειακά κριτήρια.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Δεν έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο αυτό. Είναι µια
άλλη συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπήρχε στο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν πειράζει. Το λέει εκ
περισσού ως θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν είναι εκ περισσού. Μιλώ
για άρθρο του νοµοσχεδίου και το αναζητούν οι συγγενείς του.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ό,τι υπήρχε, υπήρχε. Εξαφανίστηκε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επικαλούµαι και τη βοήθεια
του Ερυθρού Σταυρού.
ΚΤΕΛ: Αναδροµικά 45 εκατοµµύρια ευρώ, γιατί είχατε προγραµµατίσει έναν εκσυγχρονισµό του στόλου, µε βάση απόφαση
του 2001 και µετά µείνατε από λεφτά. Ωραία!
Ο ευρωπαϊκός κανονισµός 1370/2007 γιατί πάει και πάλι στις
καλένδες; Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για απευθείας αναθέσεις µεταφοράς µαθητών µε υπέρογκα κόµιστρα στα ΚΤΕΛ; Δεν ξέρετε ότι
ένας από τους λόγους που ο κ. Ψωµιάδης καθαιρέθηκε από το
αξίωµά του ήταν αυτός;
Επιφυλάσσοµαι στα υπόλοιπα να µιλήσω στη συζήτηση κατ’
άρθρον. Είναι φανερό απ’ όσα είπα ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη συζήτηση των άρθρων θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν και ορισµένα άρθρα που οι διατάξεις τους,
κατά τη γνώµη µας, κρίνονται θετικά και θα τα υπερψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαδηµούλη.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Οικονοµικών και Εξωτερικών, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από
την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και
Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας». Παραπέµπεται
στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Δεν βλέπω τον κ. Αµοιρίδη εδώ.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών επί
της αρχής.
Παρακαλείται ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να αποκαταστήσω µία αλήθεια, κύριε Παπαδηµούλη. Δεν ξέρω αν έγινε εσκεµµένα ή σας διαφεύγει. Οι αναθέσεις ή οι διαγωνισµοί της µεταφοράς των µαθητών δεν έχουν
καµµία σχέση µε την ποινή του κ. Ψωµιάδη, η οποία αναιρέθηκε,
όπως ξέρετε, και από τον Άρειο Πάγο και θα ξαναέρθει στο δικαστήριο.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, όταν από το Βήµα της Βουλής γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις για δηµόσια πρόσωπα, να είµαστε
πιο προσεκτικοί. Δικαιώθηκε γι’ αυτά τα θέµατα ο Ψωµιάδης και
στα δικαστήρια, αλλά έχουν γίνει δεκτά και από τα αρµόδια
Υπουργεία.
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Όσον αφορά το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε σήµερα, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να πω τα εξής: Είναι πράγµατι ένα νοµοσχέδιο µαµούθ, ένα νοµοσχέδιο το οποίο περιλαµβάνει διατάξεις
από πέντε Υπουργεία, διατάξεις οι οποίες ρυθµίζουν πάρα πολλά
θέµατα, που εκκρεµούσαν επί χρόνια. Κι έτσι λύνονται κάποια
προβλήµατα.
Επειδή είναι αδύνατον µέσα στο χρόνο των λίγων λεπτών, που
έχουµε στη διάθεσή µας, να αναφερθούµε σε όλα αυτά τα θέµατα τα οποία αναφέρει το σηµερινό νοµοσχέδιο, εγώ θα αναφερθώ επιγραµµατικά σε δύο, τρία θέµατα, που νοµίζω ότι είναι
και τα σηµαντικότερα, που απασχολούν πάρα πολύ κόσµο και
που έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν πάρα πολύ την ελληνική
κοινωνία κι έχουν δηµιουργήσει προβλήµατα και στην ελληνική
αγορά και στον τουρισµό.
Αναφέροµαι, όπως αντιλαµβάνεστε, στο θέµα των ταξί. Βεβαίως, είναι ένα θέµα το οποίο ταλαιπώρησε αρκετά την ελληνική
κοινωνία. Φαίνεται, όµως, να δίνεται µία λύση. Το νοµοσχέδιο,
έτσι όπως έρχεται, µε τις διατάξεις του, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Έχει µία λογική βάση και πολύ θετικά στοιχεία.
Κατ’ αρχάς, καταργείται αυτή η αντίληψη και η απόφαση της
πλήρους απελευθέρωσης, η οποία θα δηµιουργούσε τεράστια
προβλήµατα -και οικονοµικά και κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά- κυρίως στις µεγάλες πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και σε άλλες. Κινείται, όµως, προς το δικαιότερο και δίνει
το δικαίωµα σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται µε το
κοµµάτι αυτό της εργασίας, να ελπίζουν σε µεροκάµατο. Διότι
σήµερα, όπως γνωρίζουµε όλοι, έχουν προβλήµατα και πολύ δύσκολα βγάζουν το µεροκάµατό τους.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ στα δύο µεγάλα πολεοδοµικά
συγκροτήµατα της χώρας –και καλώς το νοµοσχέδιο αναφέρεται
και τα αντιµετωπίζει ξεχωριστά- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Αντιµετωπίζει την Αττική, λοιπόν, ως ενιαία έδρα. Εδώ, κύριε
Υπουργέ –και ξέρετε τη θέση µου- θα ήθελα να υποβάλω την ένστασή µου. Νοµίζω ότι ανάλογη αντιµετώπιση πρέπει να έχει και
η Θεσσαλονίκη. Είναι αδιανόητο, τρεις δήµοι να µένουν έξω από
την ενιαία έδρα. Και είναι αδιανόητο ο Λαγκαδάς, που απέχει
δέκα χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη, να µην µπορεί να κινείται
µε απλή ταρίφα και να µην µπορεί να έχει τις υπηρεσίες που
έχουν άλλοι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό νοµίζω ότι είναι ένα από
τα σηµαντικότερα θέµατα που πρέπει να δούµε και πρέπει να το
αντιµετωπίσετε γιατί νοµίζω ότι θα κινηθούµε επί το δικαιότερο.
Και επειδή στη Θεσσαλονίκη εκτελούνται και τα έργα του
µετρό, όπως ξέρετε και σε λίγα χρόνια θα λειτουργήσει το µετρό
και εκεί, θα υπάρχει πρόβληµα στο έργο. Θα µειωθεί το έργο.
Εκτιµώ ότι και τα ταξί της πόλης θα κινηθούν για αναζήτηση
έργου στην περιφέρεια. Δηλαδή, η περιοχή της Ασπροβάλτας ή
του Σταυρού, η οποία φαίνεται σήµερα πολύ µακριά, είναι οικιστική τουριστική περιοχή, διότι έχει χαµηλό τουριστικό προϊόν
και έχει πρόσβαση µε την Εγνατία Οδό πολύ εύκολη στην πόλη,
ίσως µετά από µερικά χρόνια να είναι ένα πεδίο αγοράς καλό και
για τα ταξί της πόλης, όπως και η δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, που είναι µια συµπαγής σε πληθυσµό περιοχή, µε δυναµικές καλλιέργειες και δραστηριότητες. Πιστεύω, λοιπόν, ότι για
να είµαστε δίκαιοι και αντικειµενικοί, αυτό το θέµα της έδρας
πρέπει να το επανεξετάσουµε.
Το δεύτερο θέµα που ήθελα να θίξω και έχει σχέση πάλι µε την
πόλη της Θεσσαλονίκης είναι οι συντελεστές. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σ’ όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα και σ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα το δικαίωµα του περιφερειάρχη να αυξήσει το
συντελεστή είναι από 0,10 έως 0,5 και στη Θεσσαλονίκη είναι από
0,50 έως 0,70. Δεν έχει καµµία λογική. Γιατί αυτή η διαφορετική
αντιµετώπιση; Πιστεύω, λοιπόν -για να είµαστε δίκαιοι και µε τους
επαγγελµατίες της πόλης- ότι ο συντελεστής αυτός πρέπει να
µειωθεί ενιαία στην Ελλάδα, σ’ όλη τη χώρα στο 0,50 και για τους
επαγγελµατίες της πόλης.
Ένα άλλο, επίσης, σηµαντικό θέµα που πρέπει να δούµε είναι
οι νέες άδειες των εξαθέσεων και των εννιαθέσεων. Δίνουµε στην
Αθήνα δικαίωµα για εκατό νέες άδειες, ενώ στη Θεσσαλονίκη δίνουµε πενήντα. Εάν λάβουµε σαν κριτήριο το πληθυσµιακό, που
αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο, τα εξαθέσια, εννεαθέσια της
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Θεσσαλονίκης πρέπει να µειωθούν σηµαντικά. Αν δεν είναι αυτό
το κριτήριο, να ξέρουµε ποιο είναι το κριτήριο. Πρέπει να είναι
αυθαίρετο το κριτήριο. Γιατί εκατό στην Αθήνα που έχει 5 εκατοµµύρια πληθυσµό και πενήντα στη Θεσσαλονίκη που έχει το
1/3 του πληθυσµού από την Αθήνα; Είναι θέµατα που πρέπει να
δούµε στη συνέχεια της συζήτησης και να βρούµε µια κοινή συνισταµένη, να βρούµε µια λύση.
Πολύ επιγραµµατικά θέλω να αναφερθώ στα ΚΤΕΟ και κλείνω,
κύριε Πρόεδρε. Έρχεται µια διάταξη, η οποία αντικαθιστά το σύστηµα διαπίστευσης του ISO 17020 που νοµοθετήθηκε το 2001,
µ’ ένα απλούστερο σύστηµα πιστοποίησης το ISO 2001. Εκτιµώ
ότι τα µέτρα για τον τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων πρέπει να γίνουν αυστηρότερα και όχι χαλαρότερα, που γίνονται µε το ISO
2001.
Είναι κάποια θέµατα που επισηµαίνω στο νοµοσχέδιο. Θα τα
πούµε και στη συζήτηση επί των άρθρων, αλλά τα θέτω ως προβληµατισµό για να είµαστε δικαιότεροι. Στο τέλος αυτής της διαδροµής µας -και της δικής µου- όλοι όταν κλείσουµε τα µάτια
µας πρέπει να είµαστε ήσυχοι µε τη συνείδησή µας ότι δεν βλάψαµε κανέναν συνειδητά και ότι προσπαθήσαµε για το δίκαιο και
την αλήθεια. Αυτό εκτιµώ ότι πρέπει να κάνουµε και γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δούµε αυτά τα θέµατα από την αρχή.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναστασιάδη.
Παρακαλείται ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ
της Β’ Αθηνών, να προσέλθει στο Βήµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω να υπάρχει προηγούµενο για τη Βουλή των Ελλήνων που καλείται να ψηφίσει
κάτω από ασφυκτικές προθεσµίες και ενόψει της διάλυσής της
µια τέτοια πληθώρα διατάξεων συσσωρευµένες, συνωστισµένες
σε τέσσερα νοµοσχέδια των εξακοσίων και πλέον άρθρων.
Αυτό καθ’ αυτό, έχει φέρει εµάς τους Βουλευτές στα όριά µας.
Αυτό, σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τη δυσλειτουργία της Κυβέρνησης, µε µια δυσλειτουργική εικόνα που παρουσιάζει η Κυβέρνηση ενόψει των επικείµενων εκλογών µε διαµάχες και αυτονοµήσεις Υπουργών και µε κατάθεση τροπολογιών σκοπιµότητας,
υποβαθµίζει παραπέρα την εικόνα του πολιτικού συστήµατος στο
σύνολό του και επιτείνει την καχυποψία και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστηµα.
Φαίνεται –και λυπάµαι που το λέω- ότι οι θιασώτες του ηµερολογίου των πρόωρων εκλογών δεν τα µέτρησαν καλά τα πράγµατα. Ίσως κάποιοι τώρα έχουν µετανοήσει. Απ’ ότι φαίνεται,
όµως, δεν έχουν µετρήσει και τα ρίσκα για τη χώρα, των εκλογών, µε οργισµένο το λαό στις κάλπες.
Η Κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο αυτού του νοµοθετικού
τσουνάµι –γιατί περί αυτού πρόκειται- την υποχρέωση της χώρας
να ανταποκριθεί στις αναληφθείσες δεσµεύσεις µε το δεύτερο
πρόγραµµα, το δεύτερο µνηµόνιο. Αυτή, όµως, είναι η µισή αλήθεια.
Πολλές από τις διατάξεις δεν έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο.
Για το λόγο αυτό, είχα προτείνει κατά την επεξεργασία των νοµοσχεδίων στις επιτροπές να αποσυρθούν και να επανέλθουν
από τη νέα κυβέρνηση και τη νέα Βουλή, µετά τις εκλογές. Αν
είχε γίνει αυτό αποδεκτό, θα διευκόλυνε και το έργο µας, αλλά
και θα είχαµε αποφύγει, κύριε Υπουργέ, όλον αυτόν τον τραγέλαφο µε τις τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, µια εικόνα που
µας εκθέτει. Αν παρακολουθήσατε τα µέσα ενηµέρωσης απόψε
µιλούσαν όλα γι’ αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Έρχοµαι τώρα στις ρυθµίσεις. Επί της αρχής –και χωρίς αρχή,
γιατί δεν υπάρχει αρχή- του νοµοσχεδίου περιορίζοµαι σε ορισµένες επισηµάνσεις. Πρώτον, όσον αφορά το πρώτο µέρος του
νοµοσχεδίου που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενσωµατώνονται βασικά στο εθνικό δίκαιο δύο κοινοτικές οδηγίες µε τις οποίες τροποποιείται ο
ν.3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, µε στόχο να διαµορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο, που εγγυάται και την προστα-
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σία και την προαγωγή του ανταγωνισµού.
Το ότι ενισχύεται ο ανταγωνισµός σε έναν κρίσιµο τοµέα που
είναι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είναι θετικό. Η ενίσχυση,
όµως, του ανταγωνισµού πρέπει να συνδυάζεται µε περαιτέρω
θωράκιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και δικτύων. Δηλαδή,
για να το πω µε απλά λόγια: να προστατεύεται το απόρρητο. Οι
κίνδυνοι µε την πρόοδο της τεχνολογίας, µε τη διείσδυση των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην καθηµερινή µας ζωή -και όχι
µόνο- αλλά και σ’ όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, αυξάνουν συνεχώς.
Για το λόγο αυτό, για µένα είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η
στενή και παραγωγική συνεργασία της Αρχής Διασφάλισης
Απορρήτου των Επικοινωνιών, της λεγόµενης ΑΔΑΕ, µε την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Επίσης,
πρέπει να υπάρξει σαφές επιχειρησιακό σχέδιο, µε πρόγραµµα
ελέγχων προληπτικών και κατασταλτικών. Θα οργιάσει η βιοµηχανική κατασκοπία, επί παραδείγµατι, πέραν της παραβίασης του
βασικού δικαιώµατος των πολιτών στο απόρρητο των επικοινωνιών.
Έρχοµαι τώρα στις ρυθµίσεις για τα ταξί λίγο γρήγορα. Μήλον
της έριδος έγινε η απελευθέρωση ενός επαγγέλµατος. Παραλίγο
δε, να οδηγήσει σε εµφύλιο πόλεµο στην Ελλάδα. Αφού «περάσαµε από σαράντα κύµατα» φαίνεται να διαµορφώνεται µια όσο
γίνεται κοινά αποδεκτή λύση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «κοντά στο νου και η γνώση»
που έλειψε. Υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον και οι ανάγκες των
επιβατών πολιτών και τουριστών, που επιβάλλουν την απελευθέρωση από τη µια µεριά και από την άλλη υπάρχει µια διαµορφωµένη επί χρόνια κατάσταση µε ανοχή της πολιτείας µε επαγγελµατίες του κλάδου οικογενειάρχες, που δεν µπορούµε να
αγνοήσουµε.
Όσον αναφορά τώρα τη διαµορφωµένη πρόταση, επανέρχοµαι σε ορισµένες επισηµάνσεις που έκανα και στην επιτροπή.
Πρώτον, η εξουσιοδότηση αλλαγής, αυξοµείωσης των συντελεστών –εννοώ τον τύπο που βγάζει πόσες άδειες πρέπει υπάρχουν
σε κάθε περιοχή- που δίνεται στον Υπουργό- στον περιφερειάρχη
δίνει µόνο το δικαίωµα αύξησης- είναι ευρεία εξουσιοδότηση.
Είναι όντως ευρεία και καλό είναι να αποσαφηνιστούν και να
συγκεκριµενοποιηθούν τα κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
ιδιαίτερα για τα µεγάλα αστικά κέντρα το συγκοινωνιακό και περιβαλλοντικό κριτήριο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο. Για να λέµε
τα πράγµατα µε το όνοµά τους, δεν µπορούµε να φορτώσουµε,
επί παραδείγµατι, την Αθήνα µε παραπάνω ταξί. Τουναντίον, όλες
οι συγκοινωνιακές µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα συνιστούν, µετά την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου του µετρό,
απόσυρση ορισµένων ταξί. Δηλαδή, κίνητρα για απόσυρση θα
έπρεπε να θεσπίσουµε και όχι άλλες άδειες.
Δεύτερον, όσον αφορά τις µεταβιβάσεις, δύο είναι τα θέµατα.
Το ένα είναι αν πρέπει να ισχύει το ίδιο καθεστώς για τις παλιές
άδειες που αποκτήθηκαν µε µεγάλο κόστος µέσα από τη «µαύρη
αγορά» και για τις νέες που αποκτώνται, όπως και σε άλλα επιτηδεύµατα, µε κάποιο παράβολο.
Το δεύτερο θέµα εδώ είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουµε
την αντικειµενική φορολόγηση της υπεραξίας στη µεταβίβαση.
Η διάταξη που υπήρχε, στο αρχικό σχέδιο αποσύρθηκε. Και παραπέµπεται τώρα το θέµα στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να µην πάει στις ελληνικές καλένδες. Γιατί
αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Τρίτον, όσον αφορά τις άδειες για ειδικής µίσθωσης οχήµατα
έξι έως εννέα θέσεων. Βελτιώθηκαν οι διατάξεις στην επιτροπή.
Είναι ιδιαίτερα θετική η προσθήκη που έγινε για τα ΑΜΕΑ. Δηλαδή, όταν χορηγείται ένας αριθµός αδειών ταξί ειδικής µίσθωσης έξι έως εννέα θέσεων, σε ορισµένα από αυτά να δίνεται η
τεχνική δυνατότητα να έχουν προσπέλαση τα ΑΜΕΑ. Πέρα όµως
απ’ αυτό, παραµένει το ότι δίδονται σε παλαιούς κατόχους
αδειών ταξί πέντε θέσεων, µέσα από µετατροπή των αδειών.
Έτσι, όµως, για να ξέρουµε τι λέµε και να λέµε την αλήθεια στον
ελληνικό λαό, η αγορά παραµένει κλειστή σε κάθε νέο ενδιαφερόµενο.
Κύριε Πρόεδρε, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις µου για τα ταξί
και ελπίζω να ληφθούν υπ’ όψιν.
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Στα υπόλοιπα κεφάλαια του νοµοσχεδίου όπως προείπα υπάρχει πληθώρα διατάξεων, που θα έπρεπε να αποσυρθούν. Είναι
θετικό το ότι απεσύρθη το άρθρο 148 για τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων και για λόγους ουσίας και για λόγους
διαδικασίας. Δεν είχε σχέση και θέση µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Όσο δε για την τελευταία τροπολογία και ιδιαίτερα για την
απαράδεκτη διάταξη για τα βυτιοφόρα, είναι φανερό ότι εκτέθηκε το Υπουργείο. Η απόσυρσή της είναι, για εµένα, µονόδροµος.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας, λέγοντας το εξής: Ακόµα και σε τέτοιες οριακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που περνάει η χώρα, τέτοιος κοινοβουλευτικός
καταναγκασµός, σαν αυτόν που υφιστάµεθα δεν µας ταιριάζει,
δεν µας αξίζει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ.
Καλούµε στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να έρθει ο
Υπουργός. Φαντάζοµαι ότι πρέπει να είναι ο Υπουργός εδώ.
Μέχρι να έρθει ο Υπουργός, ας µιλήσει άλλος συνάδελφος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πού είναι ο Υπουργός; Ποιος τα
ακούει; Είναι του Πολιτισµού…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν το είπα γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε το θέµα που έγινε και αντικείµενο
συζήτησης στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης απόψε, το θέµα δηλαδή των τροπολογιών. Δυστυχώς, κάποιοι µπερδεύουν τις υπουργικές µε τις βουλευτικές τροπολογίες, µάλλον σκόπιµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Κεγκέρογλου, σας ζητώ συγγνώµη για τη διακοπή.
Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται τώρα στη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι συµβαίνει, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Υπάρχει Υπουργός στην Αίθουσα;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ! Υπάρχουν και ορισµένες στιγµές που…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πόσο διαρκούν; Μισή ώρα;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε κρατήσει χρονόµετρο; Κατ’ αρχάς, υπάρχει Υπουργός, όπως βλέπετε, στα έδρανα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, οι Υφυπουργοί δεν είναι µέλη
της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη!
Συνεχίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι είναι αυτά; Ποια διαδικασία είναι
αυτή;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, διατελέσατε Υφυπουργός και µονοπωλούσατε τότε την κοινοβουλευτική και νοµοθετική διαδικασία.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πού είναι ο Υπουργός; Δεν υπάρχει
Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει µέλος της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, υπάρχει
Υφυπουργός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν είναι µέλος της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Ροντούλη.
Ακουστήκατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πήγε στη Νέα Δηµοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίστε, κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σε αυτό το θέµα, για το οποίο
έγινε συζήτηση µέσα στο Κοινοβούλιο και δηλώσεις στα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης από Βουλευτές, θα πρέπει να ξεκαθαρί-
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σουµε δύο πράγµατα.
Κύριε Πρόεδρε, οι υπουργικές τροπολογίες είναι ζήτηµα που
πρέπει να ρυθµίζει η Κυβέρνηση και αυτές πρέπει να κανονίζει
να περνούν από το Υπουργικό Συµβούλιο. Οι βουλευτικές τροπολογίες, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις είναι ζήτηµα πολύ σοβαρό, όπως παρουσιάστηκε και
όπως παρουσιάζεται από πολλούς. Οι υπουργικές τροπολογίες
είναι αντικείµενο ασφαλώς, της Κυβέρνησης. Πρέπει να ρυθµίζει
πώς θα τις συζητά στο Υπουργικό Συµβούλιο και πώς θα έρχονται στο Κοινοβούλιο µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισµός της Βουλής.
Όµως, οι βουλευτικές τροπολογίες και ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος, όπως οι προτάσεις, οι προσθήκες, οι βελτιώσεις και
ασφαλώς οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις είναι δικαίωµα του
Βουλευτή και είναι θεµέλιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Εγώ τουλάχιστον, δεν δέχοµαι από κανέναν είτε Κυβέρνηση είναι
ή Υπουργός ή Βουλευτής που πέφτει σε αυτό το ολίσθηµα να κατακρίνει τις βουλευτικές τροπολογίες είτε από κανέναν απέξω να
υποδεικνύει την κατάργηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Και θα αναφερθώ συγκεκριµένα. Έχουµε καταθέσει µαζί µε
συναδέλφους µια τροπολογία, που αφορά τις µετεγγραφές των
φοιτητών, που διορθώνει τις εσφαλµένες ρυθµίσεις που κάναµε
πέρυσι και θα δώσει ανάσα στις χιλιάδες οικογένειες που έχουν
δύο, τρία και τέσσερα σπίτια, προκειµένου να σπουδάσουν τα
παιδιά τους µέσα σε τέτοια κρίση. Μπορεί να µου πουν ορισµένοι
ότι είναι για εξυπηρέτηση πελατών. Είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν
να το προπαγανδίζουν και Βουλευτές και να κάνουν δηλώσεις
στο Περιστύλιο;
Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, να µην στρέφονται κατά της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η κάθε τροπολογία
έχει το δικό της περιεχόµενο, τη δική της αξία και κρίνεται χωριστά. Εγώ τουλάχιστον δεν επιτρέπω σε κανέναν να µου µιλά για
πελατειακή εξυπηρέτηση. Η Κυβέρνηση, ο αρµόδιος Υπουργός
φυσικά έχει την ευθύνη να πει αν την αποδέχεται ή όχι.
Έρχοµαι στο θέµα που έχει να κάνει µε το νοµοσχέδιο. Θα µπω
κατευθείαν σε ορισµένα άρθρα, σε σχέση µε την έδρα, που έγινε
πολλή συζήτηση, των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Νοµίζω ότι πρέπει να
προσαρµοστεί στη διοικητική διαίρεση της χώρας, στη νέα διοικητική δοµή. Βέβαια, µπορεί να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο, που
να το επιτρέπει αυτό, για να πάει στον Καλλικρατικό δήµο. Είναι
ένα θέµα το οποίο θα συζητηθεί εδώ, θα βελτιωθεί, θα τροποποιηθεί. Δεν θα καταργήσουµε αυτή τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου.
Το δεύτερο θέµα, που αφορά ορισµένες περιοχές, που µιλάει
για έδρες µε διπλανά διαµερίσµατα για την εξυπηρέτηση των
τουριστικών περιοχών, είναι ένα λεπτό θέµα. Αναφέρεται, αν θυµάµαι καλά, σε πέντε περιοχές. Προσωπικά, δεν έχω αντίρρηση,
εφόσον υπάρξει µια δίκαιη διεύρυνση, η οποία να εξασφαλίζει
την εξυπηρέτηση και των τουριστικών περιοχών, ούτως ώστε στα
πλαίσια µιας ευρύτερης περιφερειακής ενότητας να έχουµε
κοινή δραστηριότητα.
Όµως, αν πάλι υπάρξει, σύµφωνα µε προτάσεις που έχουν κατατεθεί, µια ρύθµιση για κανονιστικό πλαίσιο, για κριτήρια που
θα αφορούν όλη την Ελλάδα, δεν θα έχουµε εµείς αντίρρηση
από τον ένα νοµό ή τον άλλο. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο πρέπει
συνολικά να το δούµε για τη χώρα. Εποµένως, για να είµαι ξεκάθαρος, σας λέω ότι αυτά τα έχω πει και προς το ένα σωµατείο
και προς το άλλο, που αφορά το νοµό µας. Το λέω, για να είµαστε ξεκάθαροι και να ξέρουµε τι κάνουµε.
Υπάρχει ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 95. Αναφέρεται
στην έκδοση της ειδικής άδειας οδηγού ταξί. Νοµίζω ότι είναι
πάρα πολύ σωστά τα κριτήρια. Υπάρχουν περιπτώσεις, όµως, µε
το παλαιό καθεστώς που το Πειθαρχικό, όχι για κακουργήµατα,
πληµµελήµατα, ούτε καν για πταίσµατα, αλλά µόνο για διοικητικά
πειθαρχικά, έχει αφαιρέσει την ειδική άδεια. Θα έλεγα, λοιπόν,
επειδή έχετε αυστηρές προϋποθέσεις για να βγει µια άδεια, να
µπορούν να είναι υποψήφιοι για να περάσουν αυτή τη διαδικασία
–µε ό,τι προβλέπει ακριβώς το συγκεκριµένο άρθρο- αυτοί για
τους οποίους έχουν περάσει δέκα και πλέον χρόνια από τότε που
τους αφαιρέθηκε η άδεια µε διοικητική πειθαρχική απόφαση.
Επαναλαµβάνω, όχι µε δικαστική απόφαση. Αυτό είναι κάτι το
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οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν σήµερα δουλειά και µπορούν, να προχωρήσουν στην έκδοση της
ειδικής άδειας, µε τις αυστηρές προϋποθέσεις τις οποίες βάζετε.
Υπάρχει ένα θέµα που έχει να κάνει µε το ΙΓΜΕ. Τέθηκε ήδη.
Δεν θα καθυστερήσω το Σώµα. Νοµίζω ότι πρέπει να το δούµε.
Έρχοµαι στην τροπολογία που αφορά τα πρατήρια. Να ξεκινήσω κατ’ αρχάς µε την παράγραφο 7, για να σας πω ότι µε πρωτοβουλία µου και στη τροπολογία –πάλι αναφέροµαι στην
τροπολογία- εντάχθηκε η ρύθµιση αυτή την οποία βάζετε στο νέο
οικοδοµικό κανονισµό. Άρα, δεν υπάρχει χρεία να είναι εκεί. Να
σας κάνουν την αντιπαραβολή οι συνεργάτες σας, για να διαγραφεί.
Το δεύτερο θέµα έχει να κάνει µε την τήρηση των αποστάσεων
και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εγκατασταθούν πρατήρια κοντά
σε υπεραγορές. Θεωρώ ότι στη δεύτερη παράγραφο, εκεί που
αναφέρεται στις αποστάσεις από τον υπάρχοντα κόµβο ή είσοδο
ή έξοδο, πρέπει να µπει η φράση «σύµφωνα µε τα όσα ισχύουν
για τα πρατήρια υγρών καυσίµων», τα οποία αναφέρονται σε
άλλα άρθρα. Και βεβαίως, να προβλεφθούν εκείνες οι περιπτώσεις, όπου θα γίνει ταυτόχρονη εγκατάσταση πρατηρίων και υπεραγορών, να έχουν εκείνη την απόσταση ασφαλείας, η οποία
πραγµατικά θα µας εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση και από τον
κυκλοφοριακό φόρτο, αλλά και από τυχόν ατυχήµατα. Νοµίζω
ότι η απόσταση αν όχι των ογδόντα, των εβδοµήντα ή δεν ξέρω
ποιων µέτρων λένε οι ειδικοί επ’ αυτού, θα πρέπει να τεθεί.
Αυτές τις προτάσεις θα σας τις δώσω και εγγράφως.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κεγκέρογλου, Βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από δέκα ηµέρες περίπου η Δηµοκρατική Αριστερά είχε καταθέσει την ένστασή της όσον αφορά
τις τροπολογίες γενικότερα. Είχαµε προτείνει να αποσυρθούν
όλες οι τροπολογίες, σε προηγούµενα νοµοσχέδια. Είχαµε προβλέψει ότι θα δηµιουργηθεί τεράστιος θόρυβος και η προσπάθειά µας ήταν να προστατέψουµε και το κύρος του Κοινοβουλίου
και το κύρος των Βουλευτών. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαµε.
Μετά από λίγες ηµέρες και ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, αλλά
και σήµερα από ότι άκουσα και διάβασα και ο Πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ, παρότρυνε να σταµατήσει αυτή η βιοµηχανία τροπολογιών. Δεν λέµε ότι είναι δίκαιες ή άδικες οι τροπολογίες. Αυτό
που λέµε είναι ότι καµµία δεν έπρεπε να περάσει.
Θα µου πείτε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο σε βάρος
µόνο, κύριε Υπουργέ, είναι δέκα κιλά. Και δέκα κιλά είχαµε και
το άλλο που ήταν παράλληλα την ίδια περίοδο και την ίδια ηµέρα
στις κοινές επιτροπές. Ένα νοµοσχέδιο χιλίων οκτακοσίων σελίδων µόνο για διάβασµα θέλει δυο λεπτά η κάθε σελίδα για να την
αναγνώσεις, όχι να την εµπεδώσεις. Δηλαδή, είναι περίπου τρεις
χιλιάδες εξακόσια λεπτά, περίπου δώδεκα ώρες για πέντε ηµέρες το κάθε νοµοσχέδιο. Έτσι άκουσα κάποιον Υπουργό της Κυβέρνησης –δεν λέω αν είναι γυναίκα ή άντρας- σε ραδιοφωνική
εκποµπή να λέει ότι δεν πρόλαβα να το διαβάσω, γιατί αυτές τις
ηµέρες έχουµε πάρα πολύ δουλειά. Φυσικά, δεν προλαβαίνουν
από την τηλεόραση!
Πώς λοιπόν, υπάρχει η απαίτηση αυτό το νοµοσχέδιο να έρθει
αύριο να ψηφιστεί µε τις τριακόσιες σελίδες συµπυκνωµένες
αυτή τη στιγµή το νοµοσχέδιο ως έχει –ήταν χίλιες οκτακόσιες
σελίδες το αρχικό, µαζί µε την εισηγητική έκθεση- από τα µέλη
της Βουλής, από την Ολοµέλεια και να γίνει νόµος του κράτους;
Εκτιµώ, λοιπόν, ότι όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που
παρακολουθούµε, στη βιασύνη να περάσουν πέρα απ’ αυτά που
απαιτεί το µνηµόνιο και άλλες ρυθµίσεις –που όλοι οι συνάδελφοι
τόνισαν ότι πρόκειται κυρίως για ρουσφέτια και τακτοποιήσεις
«ηµετέρων» είτε τα συµφέροντα είναι οργανωµένα σε οµάδες
είτε είναι ατοµικά είτε είναι τοπικά- νοµίζω ότι δεν είναι η καλύτερη εικόνα για το Κοινοβούλιο. Την καταδικάζουµε και δεν συµφωνούµε σε αυτή την κατεύθυνση.
Σίγουρα υπάρχουν καίριες τροπολογίες. Θα µπορούσαν να
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είναι τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, να τις δούµε και να συναινέσουµε. Όµως, οι τροπολογίες σε ένα νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ,
που είχαµε προχθές για το νέο οικοδοµικό κανονισµό -ήταν είκοσι οκτώ τροπολογίες, συν δύο του Υπουργείου, τριάντα τροπολογίες- ήταν περισσότερες από τα άρθρα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά την καθηµερινότητα, βλέπουµε Υπουργούς να έχουν ανακαλύψει τώρα ότι οι µετανάστες
ζουν πολλοί µαζί, και έχουν ανακαλύψει τις αρρώστιες. Εµείς δεν
λέµε ότι δεν είναι έτσι, αλλά τόσο καιρό τι έκαναν; Ποια παρέµβαση είχε γίνει; Τι είναι αυτή η τηλεοπτική µεταφορά της δραστηριότητας των Υπουργείων σε καθηµερινή βάση; Πού είναι τα
µέτρα που πήρατε για το µνηµόνιο και που έρχονται σε λίγο;
Τι αποπροσανατολισµός είναι αυτός της κοινής γνώµης καθηµερινά; Ανακαλύψαµε τους µετανάστες, ανακαλύψαµε τις αρρώστιες. Καθηµερινά ένα καινούργιο θέµα µπαίνει στην ατζέντα, το
οποίο παρέχει αρκετό τηλεοπτικό χρόνο σε κάποιους, για να πιστοποιήσουν και να ενδυναµώσουν την υποψηφιότητά τους το
επόµενο χρονικό διάστηµα.
Δηλαδή, µιλάµε για µετανάστες και κάποιοι Υπουργοί αυτό το
έχουν κάνει εργαλείο πολιτικής. Η µετανάστευση θα λυθεί έτσι,
χωρίς να λυθεί το Δουβλίνο ΙΙ ή η Συνθήκη Σένγκεν; Μπορεί να
τους πιστέψει κανείς ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν
συσσίτια; Μόνο αυτοί υπάρχουν; Ένα εκατοµµύριο Έλληνες είναι
που θα χρειαστούν συσσίτια το χειµώνα και επίδοµα θέρµανσης.
Θα µιλήσει πρώτα κανείς γι’ αυτούς για το χειµώνα που έρχεται;
Δεν τολµάει κανείς, γιατί έτσι αποδοµείται η πολιτική των δύο
κοµµάτων. Όλες οι προτάσεις που θα καταθέσουν, θα αποδοµηθούν αν µιλήσουµε για συσσίτια, γιατί εκεί κατευθύνεται οποιαδήποτε πολιτική. Καλή είναι η ανάπτυξη και βεβαίως, να γίνει
ανάπτυξη σε τρία, σε πέντε ή σε έξι χρόνια. Αλλά το χειµώνα που
έρχεται τι θα κάνουµε; Κανένας δεν απαντάει σε αυτό το ερώτηµα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, περίµενα να δώσετε µια λύση σε αυτό το θέµα της άδειας των τηλεοπτικών
σταθµών. Θα λυθεί σε αυτή τη χώρα ποτέ; Μιλάµε για φάσµατα,
για συχνότητες. Θα λυθεί ποτέ το πρόβληµα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το άρθρο 12 δεν σας αρέσει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ρωτάω αν θα λυθεί. Ναι, µέσα σε µια
γενικότερη κατεύθυνση, αυτό είναι µια κατεύθυνση. Όλα τα προηγούµενα χρόνια, από τις προηγούµενες κυβερνήσεις συνεχώς
υπάρχει µια κατεύθυνση. Λύση στο πρόβληµα δεν δίνεται.
Όπως και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, έχετε πιστοποίηση από κάποιον ότι σε δέκα χρόνια µετά την τοποθέτηση της
κεραίας, δεν θα υπάρχει καµµιά βλάβη σε ζώντα οργανισµό;
Έχετε κάποια τέτοια διαβεβαίωση; Υπάρχει κάποιος επιστήµονας
που να το υπογράφει ή γενικότερα είναι αβλαβείς; Έχετε κάποια
πιστοποίηση; Αυτές όλες οι παρεµβάσεις δηµιούργησαν και θα
δηµιουργήσουν τεράστια προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες και
το ξέρετε.
Έρχοµαι στο µέγα θέµα των ταξί. Η κοινωνία και η Κυβέρνηση
ολόκληρη, καθώς και οι Υπουργοί κινούνται επενδύοντας σε
αυτό το θέµα των ταξί: ένα θέµα που εκτιµώ ότι είναι πάρα πολύ
απλό. Κάθε τοπική κοινωνία έχει ιδιαιτερότητες. Οριζόντια θέλουµε να έχουµε καλύτερη, γρηγορότερη και φθηνότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Θέλουµε το κράτος να έχει έσοδα, να
καταπολεµηθεί η µαύρη αγορά στο χώρο των ταξί και επιτέλους,
να µην υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές.
Δίνεται µια λύση, που καθηµερινά αλλάζει. Και βέβαια, δεν
µπορούν να υπάρχουν κατηγορίες ούτε στο χώρο αυτό. Θα πρέπει οριζόντια όλοι να εξυπηρετούνται και κυρίως οι πολίτες
αυτής της χώρας. Δεν πρέπει να µείνει καµµία περιοχή αποκλεισµένη, αλλά και κανένας επαγγελµατίας δεν µπορεί να έχει ιδιαίτερη µεταχείριση σε σχέση µε έναν άλλο.
Αυτόµατα, φαντάζοµαι ότι είναι θέµατα όσον αφορά οριζόντια
και κεντρικά της δικής µας πολιτικής παρέµβασης, αλλά και οι
τοπικές κοινωνίες καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο,
αφού γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες. Στα άρθρα θα µπορούµε να
πούµε περισσότερα.
Γενικότερα, όµως, όσον αφορά ένα σηµείο που λέει για τις εγγυητικές επιστολές, να πω το εξής: «3 Δεκέµβρη 2010, νοµοσχέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚ’ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

διο του ΥΠΕΚΑ: Εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τραπεζικά
ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή
οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
20 Απριλίου 2010: Πάλι ΥΠΕΚΑ. Ανέγκλητη εγγυητική επιστολή
θα είναι εκδόσεως τράπεζας αποδεκτής από το διαχειριστή.
19 Απριλίου 2011: Άλλο διάταγµα που αφορά την ενίσχυση
των επενδύσεων. Εγγυητική επιστολή από τράπεζα που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άλλο νοµοσχέδιο: Ενιαίο µητρώο εµπόρων αγροτικών προϊόντων. Η εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να
είναι µικρότερο από 30.000. Δεν λέει από πού, ποιος θα είναι ο
εκδιδούς.
Άλλο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών στις 2 Νοεµβρίου 2011. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από τραπεζικά και
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Εγγυητική επιστολή
για τον ΕΟΤ. Εκδίδεται υπέρ του ΕΟΤ από χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος. Όλο
αυτό αφορά εγγυητικές επιστολές και τη λειτουργία και ταχύτητα των επενδύσεων.
Μιλάµε για γραφειοκρατία, όταν πάει ο επενδυτής από το ένα
Υπουργείο στο άλλο ή να κάνει µια επένδυση. Όταν φθάνει στην
εγγυητική επιστολή, υπάρχει νόµος στις αγροτικές επενδύσεις
που δεν λέει ποιος θα την εκδώσει. Σε άλλο Υπουργείο µπορούν
να την εκδώσουν τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας, σε ένα άλλο
τα τραπεζικά ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ευρώπης, σε ένα
άλλο και οι ασφαλιστικές εταιρείες και σε ένα άλλο όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Μιλάµε για επενδύσεις στη χώρα, µιλάµε για
γραφειοκρατία. Εµείς, το µόνο που ξέρουµε σίγουρα είναι να µειώνουµε τους µισθούς και τις συντάξεις. Αν αυτό δεν είναι γραφειοκρατία, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι;
Και το δικό σας νοµοσχέδιο για την άδεια των ταξί λέει ότι εγγυητικές επιστολές εκδίδουν τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο: Οι εγγυητικές επιστολές, όπως θα εκδοθούν
από Υπουργείο σε Υπουργείο και από νοµοσχέδιο σε νοµοσχέδιο
του ίδιου Υπουργείου, είναι διαφορετικά γραµµένες. Τι συζητάµε; Για ποια γραφειοκρατία συζητάµε;
Θα σας καταθέσω ένα κείµενο, µια πρόταση και µια αιτιολογική έκθεση νόµου µε όλα τα στοιχεία πώς µπορούν να εκδίδονται οι εγγυητικές επιστολές στα πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους
φορείς. Και ξέρετε, στην τράπεζα σήµερα, αν δεν έχεις 1.000
ευρώ µια εγγυητική επιστολή, πρέπει να την πληρώσεις. Οι
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν άλλο καθεστώς. Μπορεί να την
διαπραγµατευθείς. Θα σας καταθέσω, λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο. Σας καταθέτω την πρόταση. Σας παρακαλώ, µελετήστε την,
µήπως από εδώ και πέρα το δικό σας Υπουργείο το επόµενο χρονικό διάστηµα κάνει κάτι.
Δεν ξέρουµε πότε θα γίνουν οι εκλογές, βέβαια. Έχουµε µπερδευτεί τελευταία όλοι σε αυτή τη χώρα, πότε θα τελειώσει το PSI,
πότε οι αλλοδαπές εταιρείες, πότε οι ξένες τράπεζες. Μας έχετε
µπερδέψει. Έχει τρελαθεί ο λαός. Δεν ξέρουµε πότε θα γίνουν
και αν θα γίνουν εκλογές. Δεν δουλεύει τίποτα στη χώρα. Και όλη
µέρα γίνονται υποθέσεις. Θα πάµε στην Πυθία στους Δελφούς
να µάθουµε πότε θα γίνουν εκλογές! Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μπορώ να σας το πω στο αυτί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Να µου το πείτε στο αυτί. Κάτι ξέρετε
παραπάνω εσείς.
Θα κάνουµε προϋπολογισµούς. Μπορεί να συµβαίνει αυτό το
πράγµα σε µια χώρα η οποία θέλει να τρέξει, θέλει να είναι σοβαρή, θέλει να είναι υπεύθυνη και δεν µπορεί να ενηµερώσει
ούτε για την ηµεροµηνία των εκλογών; Στις 20 Μαΐου, αρχίζουν
οι πανελλήνιες εξετάσεις. Εάν πάτε το PSI µέχρι στις 12 Απριλίου
ή µετά το Πάσχα, έφυγαν οι εκλογές. Το ξέρουµε όλοι. Σε αυτή
τη χώρα όµως τι θα γίνει; Δεν πρέπει να δώσετε µία απάντηση;
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Ξέρετε όλα τα άλλα. Γνωρίζετε όλες τις προτάσεις, αν και δεν
ακούσαµε καµµία µέχρι σήµερα. Ζητάτε από τα µικρότερα κόµµατα –µικρότερα αριθµητικά ως τώρα, θα δούµε και τους πολίτες- να κάνουν προτάσεις. Εσείς δεν καταθέτετε καµµία. Αλλά,
φαντάζοµαι ότι σε αυτή τη χώρα, ακόµα και οι δηµοσκοπήσεις
έχασαν την µπάλα. Δεν ξέρουµε από µέρα σε µέρα τι γίνεται.
Πέντε, δέκα µονάδες, πάνω, κάτω.
Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι πρέπει να κατεβείτε στο πεζοδρόµιο να ακούσετε τον κόσµο, κύριε Υπουργέ, που είναι άνεργος. Ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες είναι οι άνεργοι. Αυτοί
είναι εγγεγραµµένοι. Οι υπόλοιποι είναι παραπάνω. Τους πεντακόσιες χιλιάδες τους αναγκάζετε να παίρνουν 480 ευρώ το µήνα
και 6.500 ευρώ το χρόνο, για να µπορούν να παίρνουν ένα ψωµί
και ένα µπουκάλι γάλα την ηµέρα. Αυτό περισσεύει από όλα τα
έξοδα που έχουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, λίγο ανοχή.
Για τα πρατήρια πριν ένα χρόνο ψηφίσαµε νοµοσχέδιο, όπου
προτείναµε οι αποστάσεις να είναι πενήντα µέτρα. Υπήρχαν ενστάσεις και από την Αντιπολίτευση και έγινε τροπολογία να γίνουν ογδόντα µέτρα. Ο στόχος ήταν να µη λειτουργήσουν τα
παλιά βενζινάδικα µέσα στις πόλεις, να τα αποµακρύνουµε, να
βγαίνουν σε περιφερειακούς δρόµους και έξω από τις πόλεις.
Εσείς, λοιπόν, σε αντίθεση µε το νόµο που ψήφισε η προηγούµενη κυβέρνηση, η οποία στην ουσία σήµερα πάλι συγκυβερνά,
αναθεωρείτε τα ογδόντα µέτρα και τα κάνετε τριάντα. Τα πενήντα φάνηκαν λίγα, τα ογδόντα ήταν µία απόσταση, η οποία από
εκατόν είκοσι κατέβηκε στα ογδόντα, ενώ ζητήσαµε πενήντα δεν το δέχθηκε το Υπουργείο- και σήµερα τριάντα. Μα πώς θα
επενδύσει κάποιος σε αυτήν τη χώρα; Πώς θα ξεκινήσει; Γι’ αυτό
λέµε ότι θέµατα που δεν είναι του µνηµονίου, δεν έπρεπε να περάσουν σήµερα, να µην µπουν καθόλου αυτά τα άρθρα, δηµιουργούν τριβές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό είναι του µνηµονίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Του µνηµονίου ότι µπορούν στα
τριάντα µέτρα; Μάλιστα. Μας έχουν επιβάλλει και πώς θα ζούµε
µέσα στις πόλεις και αν οι παλιές δεξαµενές και τα παλιά βενζινάδικα µπορούν να διατηρήσουν τις άδειες, που αφαιρέθηκαν οι
άδειες πριν από το ’79. Το θυµάστε. Πριν από το ’79 είχαν αφαιρεθεί. Μάλιστα.
Στο θέµα των ΚΤΕΟ, νοµίζω ότι πρέπει να στηρίξετε λίγο τα
κρατικά ΚΤΕΟ. Δηλαδή, ο εκσυγχρονισµός τους...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): (Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Θα τα κλείσετε, βεβαίως θα τα κλείσετε. Ναι, γιατί εκεί δεν υπάρχει κόστος για τον πολίτη ούτε θα
υπάρχει µέτρο σύγκρισης, έτσι;
Το µόνο δηµόσιο εργαλείο που έχουµε, κύριε Υπουργέ, είναι
το κράτος. Αν το καταργήσετε, πρέπει να τα δώσετε τα όλα
στους ιδιώτες. Αν αυτή είναι η απαίτηση της τρόικα, εντάξει.
Ήρθαν παρατηρητές, έγιναν σύµβουλοι, σε λίγο θα γίνουν και
πρωθυπουργοί. Εντάξει. Αυτό είναι προσωπική σας άποψη, δεν
είναι της τρόικα. Εγώ λέω ότι, εν πάση περιπτώσει, νοµίζω πως
στα κρατικά ΚΤΕΟ θα πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα, να δώσετε το χρόνο, να δώσετε τα εργαλεία να εκσυγχρονιστούν.
Σχετικά µε τις απαλλοτριώσεις, σας πρότεινα ότι οι εκτιµήσεις
πρέπει να γίνουν από δύο εκτιµητές, όπως βαθµολογούνται και
τα γραπτά, για να µπορεί να βγαίνει µία µέση τιµή, για να µην
υπάρχουν ενστάσεις. Πείτε µου όµως, εσείς αν έχετε προβλέψει
το εξής: Μέσα από την πολιτική αγροτικής γης, που είχε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και παραχωρήθηκε η γη, παραχωρήθηκαν και περιοχές, οι οποίες ήταν δάση που εκχερσώθηκαν πριν από το ’75 και περνάει από εκεί εθνικό δίκτυο. Αυτά θα
αγοραστούν µε µια τιµή µονάδος τυπικά. Αν περάσει και σχεδιαστεί µετά, θα αποζηµιωθούν µε τιµή σηµερινή; Θα εκτιµηθούν
αλλιώς; Πρέπει να το προβλέψετε. Εκτάσεις που παραχωρούνται
από το ελληνικό δηµόσιο σε µία τυπική τιµή, σε οποιοδήποτε
έργο απαλλοτρίωσης στο µέλλον θα πρέπει να αποζηµιωθούν µε
το ίδιο τίµηµα.
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Για τα διόδια νοµίζω ότι το ζήτησαν όλοι πως τα διόδια θα πρέπει να µπουν εκεί που θα υπάρχει και δευτερεύον δίκτυο, που θα
έχει ο κάθε οδηγός επιλογή. Όποιος χρησιµοποιεί το δίκτυο θα
πληρώνει, αλλά να έχει και µία επιλογή. Εξάλλου, το 70% πηγαίνει στο κράτος. Δηλαδή, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα που δεν
δουλεύονται τα έργα, για τα οποία ακούµε από πέρυσι ότι θα
υπάρξει συµφωνία µε τις εταιρείες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Έχετε ήδη δεκαπέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν πειράζει. Είκοσι λεπτά µίλησε ο
προηγούµενος εισηγητής. Δεν ήσασταν εσείς στο Προεδρείο.
Όλοι οι προηγούµενοι εισηγητές µίλησαν είκοσι λεπτά. Εδώ τα
Πρακτικά να τα δείτε. Δεκαοκτώ µε είκοσι λεπτά µίλησαν όλοι µε
την ανοχή του κυρίου Προέδρου. Ο κ. Μαρκάκης µίλησε είκοσι
δύο λεπτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Ξέρω εγώ πόσο µίλησαν, µην στενοχωριέστε. Απλά ζήτησα την
ανοχή, για να είµαι ευγενής. Δεν θέλω να έχω απαίτηση. Θέλω
ίδια συµπεριφορά και ίδιο χρόνο µε τους προηγούµενους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σύµφωνοι, κύριε...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Άρα, αυτά που λέω δεν είναι καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν το ήξερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Οι οδικοί άξονες, κύριε Υπουργέ, µπορούν να δηµιουργήσουν 2% ανάπτυξη και να µειώσουν και κατά
τέσσερις µονάδες την ανεργία, αν επιλέξουµε αυτά τα έργα, που
από πέρυσι το Πάσχα ακούµε ότι θα επέλθει συµφωνία µε τις
τράπεζες και θα προχωρήσουν. Με αυτήν την «καραµέλα», έτσι
προχωράει η ανάπτυξη σε αυτήν τη χώρα, γιατί ποτέ δεν φροντίζουµε, όταν προκηρύσσουµε τα έργα και όταν κάνουµε τις συµβάσεις. Έτσι ήρθαν και αυτές οι συµβάσεις των µεγάλων οδικών
αξόνων Αύγουστο του 2007 και πέρασαν και ορίστε τα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα.
Όσον αφορά το άρθρο 148, που ακόµη δεν ξέρουµε εάν το
αποσύρατε ή όχι -αποσύρθηκε από την επιτροπή, δεν ξέρω αν
θα έρθει σαν τροπολογία- προσέξτε λίγο. Είπαν οι συνάδελφοι
για τα µικρά νησιά και είναι θέµα περιβάλλοντος. Δείτε όµως: Στα
σύνθετα καταλύµατα είχε προβλέψει ο προηγούµενος νόµος ότι
µπορεί να πωλείται το 30% από αυτά που γίνονται κατοικίες, το
κοµµάτι αυτό, παρότι µε προηγούµενο νόµο την περασµένη
εβδοµάδα απαγορεύουµε την εκτός σχεδίου δόµηση σε πολλές
περιοχές.
Αυτό το νοµοσχέδιο έδινε σε αυτά τα καταλύµατα, που θα
είχαν ένα γήπεδο γκολφ τουλάχιστον δεκαοχτώ οπών, τη δυνατότητα να πουλούν 75% παραπάνω. Άρα, κάναµε µ’ ένα έµµεσο
τρόπο βιοµηχανία κατοικιών.
Σ’ ένα προηγούµενο νοµοσχέδιο ήταν πενήντα τα στρέµµατα
για να χτίσει κάποιος ανεξάρτητα φυσικού εµποδίου. Είχα ρωτήσει τότε, αν θα γίνει γέφυρα, όταν υπάρχει µια χαράδρα εκατό
µέτρων, µε τα είκοσι πέντε στρέµµατα από τη µια µεριά και είκοσι
πέντε στρέµµατα από την άλλη και δεν µου απάντησε κανείς.
Και βέβαια, έρχεται σε συνέχεια άλλο νοµοσχέδιο, που λέει:
αν µειώσουµε 10% την κάλυψη σε ένα οικόπεδο, µπορούµε να
χτίσουµε προς τα πάνω άλλο ένα 30% µε τρεις τρόπους, µε την
πράσινη παρέµβαση, µε τη µείωση της κάλυψης, µε την κατάργηση της προσµέτρησης των κλιµακοστασίων και των ασανσέρ.
Τι κάνουµε σ’ αυτή τη χώρα; Για ποιον δουλεύουµε; Αυτά περνούν τελευταία στιγµή. Είναι από το µνηµόνιο, είναι από τις υποχρεώσεις προς την τρόικα; Θα φτιάξουµε µια χώρα που την
παραδίδουµε στους εργολάβους; Έχουµε δει καλά τις ανάγκες
των πόλεων στις οποίες ζούµε; Σε λίγο θα χρειάζεται και πολεοδοµική άδεια για τα στρατόπεδα που θα ανακαινίσετε. Δεν ξέρω
αν θα χρειαστεί ούτε πόσα τετραγωνικά θα χτιστούν.
Για να καταλάβετε την ασυνεννοησία των Υπουργείων σ’ αυτό
το νοµοσχέδιο προβλέπεται άδεια για κολυµβητικές δεξαµενές,
για πισίνες. Το προηγούµενο νοµοσχέδιο πριν µια εβδοµάδα
έλεγε ότι δεν απαιτείται άδεια στις πισίνες µέχρι σαράντα τετραγωνικά, ενώ µ’ αυτό το νοµοσχέδιο απαιτείται άδεια.
Εκτιµώ ότι πολλά άρθρα αυτού του νοµοσχεδίου έπρεπε να
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είχαν αποσυρθεί πριν έρθει εδώ. Εµείς δεν µπορούµε να το στηρίξουµε ούτε καν επί της αρχής. Θα τοποθετηθούµε επί των άρθρων.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να µπει ένα τέλος σ’ αυτή τη σπέκουλα
που γίνεται καθηµερινά στο Κοινοβούλιο, που γίνεται από τους
Υπουργούς στα τηλεοπτικά παράθυρα για να επηρεάσουν τον
ελληνικό λαό. Νοµίζω ότι αυτά τα πράγµατα πλέον δεν πείθουν.
Έπρεπε να έχουµε πείσει µε πράξεις. Κακώς πιστεύουν τα δύο
κόµµατα ότι έχουν ΙΕΚ πολιτικής διακυβέρνησης και διάσωσης.
Ας τα κλείσουν, γιατί οι µαθητές που έβγαλαν νοµίζω ότι πρέπει
να µείνουν στάσιµοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµοιρίδη.
Επανερχόµεθα στον κατάλογο των οµιλητών επί της αρχής.
Το λόγο έχει ο κ. Αστέριος Ροντούλης, Βουλευτής του ΛΑΟΣ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είδα τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο να ενδιαφέρονται για τις µετεγγραφές στις πολύτεκνες οικογένειες.
Βεβαίως, η κριτική που γινόταν τότε από το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό, σήµερα δικαιώθηκε από τους ίδιους τους Βουλευτές
τους ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έρχονται µέσα στην Αίθουσα και ανερυθρίαστα λένε ότι κατεβάζουν τροπολογίες για να αλλάξουν, το
νόµο της κ. Διαµαντοπούλου, διότι αποτελούσε ένα νόµο που λειτουργούσε εις βάρος της πολύτεκνης οικογένειας. Όταν τα λέγαµε, είχαµε κατηγορηθεί για ακρότητες. Και τώρα έρχονται οι
ίδιοι και θέλουν να αλλάξουν τις δικές τους ακρότητες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να κάνω ένα σχόλιο, πριν
εισέλθω στις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Σήµερα ακούσαµε µια
δήλωση βόµβα από τον κ. Καµµένο. Μας είπε ότι είναι έτοιµος
να συνεργαστεί πλέον µε το ΣΥΡΙΖΑ! Εύχοµαι να µου δώσει δύναµη ο Θεός να δω στη Λάρισα, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας αγκαλιά τον υπαρχηγό του, τον κ. Ζώη, µε τη Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ Διώτη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Δεν θέλω τίποτε άλλο. Ευτυχώς, στην πορεία προς τις κάλπες,
«πέφτουν οι µάσκες» και µπορεί ο κόσµος να αντιληφθεί πού
οδηγούν κάποιοι τα πράγµατα.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο ζήτηµα των εδρών των
ταξί. Σας άκουσα σε κάποιες τηλεοπτικές σας εµφανίσεις, τις συχνότατες που κάνετε -είστε και λαλίστατος- να λέτε ότι είστε συνεπής στην πολιτική που ακολουθείτε.
Για να δούµε, λοιπόν, τη συνέπεια λόγων και έργων του κυρίου
Υπουργού, του κ. Βορίδη.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, έχω µία επίκαιρη ερώτησή σας. Πιθανόν
να την έχετε ξεχάσει, όπως φαίνεται από την τακτική που ακολουθείτε. Αλλά, κάποιοι δεν ξεχνούν.
Εδώ, λοιπόν, έχετε κάνει µία επίκαιρη ερώτηση όταν ήσασταν
Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού υλοποιώντας
προφανώς, την πολιτική του άλλοτε κόµµατός σας και λέτε ότι:
«Θα πρέπει η έδρα των περιφερειακών ταξί, των ταξί της υπαίθρου, να είναι τουλάχιστον στην έδρα των Καποδιστριακών
Δήµων».
Οι εξελίξεις σάς προσπέρασαν, γιατί έχουµε µία νέα διοικητική
διαίρεση της χώρας, τον «Καλλικράτη», αλλά η ουσία είναι ότι
τότε ως Βουλευτής του ΛΑΟΣ ρωτούσατε τον τότε Υπουργό, και
διαβάζω επακριβώς τι λέτε: «Εάν προτίθεται να αποκαταστήσει
µε σχετική τροπολογία την αδικία που γίνεται σε βάρος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ΕΔΧ αγοραίο, που αντιπροσωπεύουν δέκα
χιλιάδες οικογένειες και αντιµετωπίζουν από τη συνεχιζόµενη
αποµόνωση πρόβληµα επιβίωσης και συντήρησης των αυτοκινήτων τους».
Εσείς τα λέτε αυτά και τα γράφετε κιόλας. Κάνατε και επίκαιρη
ερώτηση, επιχειρηµατολογώντας ότι «Η έδρα θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον στον δήµο τον Καποδιστριακό».
Τώρα, βέβαια, γίνατε Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας, τα ξεχάσατε αυτά. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να σας πω τα εξής, για να
θυµηθείτε κάποια πράγµατα, ορµώµενος από τη λέξη «αποµόνωση», που και εσείς ο ίδιος χρησιµοποιήσατε άλλοτε:
Πράγµατι, οι άνθρωποι αυτοί είναι αποµονωµένοι. Πράγµατι,
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αντιµετωπίζουν τεράστιο πρόβληµα επιβίωσης και αυτοί, και οι
οικογένειές τους και τα αυτοκίνητά τους έχουν πρόβληµα συντήρησης, για τους εξής λόγους. Λόγος πρώτος: Το κόµιστρο, το
κόστος για τη χρησιµοποίηση ενός ταξί σε ένα µικρό δηµοτικό
διαµέρισµα είναι ιδιαιτέρως υψηλό σήµερα. Δεύτερο και πάρα
πολύ σηµαντικό, γέµισε ο κόσµος πλέον µε αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσεως. Και τρίτον και πάρα πολύ σηµαντικό, παρατηρείται µία
πτώση των πληθυσµιακών δεδοµένων στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Έχουµε περιπτώσεις που ξεκινάει ένα χωριό µε δυόµισι
χιλιάδες κατοίκους άλλοτε και έχει φτάσει να έχει ή να µην έχει
πεντακόσιους, σήµερα.
Αυτά, λοιπόν, είναι δεδοµένα ακλόνητα, αντικειµενικά, δεν είναι
δεδοµένα υποκειµενικής τάξεως και υφής. Είναι πραγµατικά δεδοµένα. Αυτά βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και λένε, λοιπόν: «τουλάχιστον σε επίπεδο καλλικρατικού
δήµου να οριστεί η έδρα», αυτό που εσείς άλλοτε υποστηρίζατε.
Γιατί δεν το κάνετε µέσα στο νοµοσχέδιο;
Και, βεβαίως, περιττό να τονίσω ότι σας καταθέτουν και µία
εναλλακτική πρόταση. Και ενώ κάποτε δίνατε υποσχέσεις αφειδώς ότι είστε αδιαπραγµάτευτος επί αυτού του σηµείου, δεν
ακούτε ούτε την εναλλακτική πρόταση, που σας καταθέσουν µε
ενάργεια και σαφήνεια. Λένε, δηλαδή: «Επειδή διατυπώνεται από
κάποιες πλευρές το επιχείρηµα ότι θα ξεµείνουν από ταξί µικρά
χωριά» -το ακούµε το επιχείρηµα αυτό- διατυπώνουν την εξής
άποψη «να διατηρηθεί η έδρα στα δηµοτικά διαµερίσµατα, δηλαδή να διανυκτερεύουν, να σταθµεύουν στα δηµοτικά διαµερίσµατα», ούτως ώστε να µην υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, δηλαδή
να ξεµείνει ένα χωριό από ταξί, αλλά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πόσο χρόνο θέλετε,
κύριε συνάδελφε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα, συνεχίστε παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επείγεστε να κατέβω από το έδρανο, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν θέλω να ενοχλείτε
πολύ τον κ. Βορίδη, όπως αντιλαµβάνεστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επείγεστε, βλέπω. Δεν σας αρέσουν
αυτά. Σας θυµίζουν οικεία κακά. Θα τα ακούσετε όµως, γιατί η
ασυνέπειά σας δεν επηρεάζει κάποιους έτσι αόριστα. Επηρεάζει
τουλάχιστον –κατά τα γραφόµενά σας- δέκα χιλιάδες οικογένειες. Εσείς τα λέτε αυτά. Δικά σας στοιχεία χρησιµοποιώ. Άρα,
λοιπόν, θα τα ακούσετε τώρα, θέλετε-δεν θέλετε, µε υποµονή ιώβειο προφανώς ή βορίδειο, αλλά θα τα ακούσετε. Δεν έχει σηµασία.
Διατυπώνω, λοιπόν, την άποψη να διατηρηθεί η έδρα στο δηµοτικό διαµέρισµα, να σταθµεύουν στο δηµοτικό διαµέρισµα, να
διανυκτερεύουν στο δηµοτικό διαµέρισµα, αλλά να µπορούν να
κινούνται σε όλη την επικράτεια του καλλικρατικού δήµου.
Είναι µια σταθµισµένη πρόταση που σας κάνουν και εκεί θα
πρέπει να σκύψετε και να την µελετήσετε µε προσοχή. Γιατί η τελική διακύβευση όλης αυτής της κουβέντας που κάνουµε για τις
έδρες ποια είναι; Να εξυπηρετήσετε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων; Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Να λειτουργήσετε ρουσφετολογικά έναντι κάποιων άλλων; Όχι.
Η ύψιστη διακύβευση είναι το φθηνό ταξί. Αυτό περιµένει ο κόσµος από τον Υπουργό Μεταφορών, να δώσει τη δυνατότητα
στον καταναλωτή, στον Έλληνα πολίτη να χρησιµοποιήσει φθηνό
ταξί και έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί φθηνό
ταξί.
Καταλήγω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας πως σε ότι αφορά τη
Βόλβη, τη Χαλκηδόνα και το Λαγκαδά θα πρέπει επιτέλους να
σταµατήσει η παρωδία και ό,τι ισχύει για την Αθήνα να ισχύσει
και για τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή όπως υπάρχει ένας Νοµός Αττικής, έτσι να λειτουργήσουν τα ταξί και στη Θεσσαλονίκη, στο
Νοµό Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά, θα έχουµε χωρίσει την ελλη-

8323

νική επικράτεια στο βορρά και στο νότο. Άλλα µέτρα και σταθµά
στο αθηνοκεντρικό κατεστηµένο, άλλα µέτρα και σταθµά –επί το
δυσµενέστερον- στα βόρεια, στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την αδικία
θα πρέπει να τη θεραπεύσετε.
Εµείς, λοιπόν –επαναδιατυπώνω ξανά τη θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- επί της αρχής θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, γιατί είναι µια σωρεία διαφορετικών νοµοθετηµάτων.
Είµαστε όµως διατεθειµένοι, αν εισακουστούν οι τροπολογίες
που προτείναµε και στην επιτροπή –είδαµε ότι τις χρησιµοποιήσατε τις παρατηρήσεις, που σας κάναµε και βελτιώσατε κάποια
πράγµατα για τα ταξί- αν, λοιπόν και τώρα ακούσετε τις παρατηρήσεις που κάνουµε, σε σχέση µε το ζήτηµα της έδρας, τότε βεβαίως να υπερψηφίσουµε το ξεχωριστό, όπως εµείς λέµε,
νοµοσχέδιο για τα ταξί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αστέριο Ροντούλη, Βουλευτή του ΛΑΟΣ.
Καλούµε στο Βήµα τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, επίσης Βουλευτή του ΛΑΟΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο «Μαυρογιαλούρος», κύριε Πρόεδρε, συµβολίζει το λαϊκιστή
και επιφανειακό πολιτικό, ο οποίος ενδιαφέρεται για τα ψηφαλάκια. Δεν ενδιαφέρεται πραγµατικά για τα προβλήµατα του κόσµου και είναι αποκοµµένος από την πραγµατικότητα, µέχρι που
βλέπει τα αποτελέσµατα του λαϊκισµού του. Αυτός είναι ο Μαυρογιαλούρος.
Στην πραγµατικότητα, κύριοι Βουλευτές, ο «Μαυρογιαλούρος»
δεν είναι κακός ούτε πρόδωσε την παράταξη ή τον άνθρωπο που
τον έκανε Υπουργό. Δεν είναι κακός ο «Μαυρογιαλούρος». Ήταν
απλώς αδιάφορος και κάλυπτε τα ελαττώµατά του µε λαϊκισµό
και βαρύγδουπες υποσχέσεις.
Εσείς φυσικά, κύριε Βορίδη, δεν είστε «Μαυρογιαλούρος».
Είστε Μαυρουδής. Θα µου πείτε, µαύρο το ένα, µαύρο και το
άλλο και τα δυο ονόµατα µαύρο έχουν. Δεν ξεφύγατε όµως,
κύριε Βορίδη, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ούτε από το λαϊκισµό ούτε από τα πολιτικάντικα κόλπα. Τώρα, για το αν προδώσατε την παράταξη, στην οποία σας φιλοξενήσαµε και τον
άνθρωπο που σας έκανε Υπουργό, αυτό είναι αυταπόδεικτο και
φυσικά, θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι του νέου σας κόµµατος.
Όµως, δεν έχετε απαντήσει γιατί, αφού το νοµοσχέδιο για τα
ταξί ήταν έτοιµο εδώ και πέντε µήνες, το φέρατε τώρα που βάλατε τα γαλάζια ρούχα. Γιατί το φέρατε τώρα; Νοµίζετε προφανώς ότι οι ταξιτζήδες δεν είναι νοήµονες. Έχετε την εντύπωση
δηλαδή ότι οι ταξιτζήδες είναι «χαϊβάνια» και δεν ξέρουν ότι ήδη
από το Νοέµβριο είχαν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις και η ρύθµιση
ήταν έτοιµη. Εσείς, όµως, την κρατούσατε για να την παρουσιάσετε ως µεταλλαγµένος «γαλάζιος» Υπουργός και µε την προβιά
του νέου κόµµατός σας.
Και µια και µιλάµε για τους ταξιτζήδες, γνωρίζετε ότι πληρώνουν δυόµισι χιλιάδες ασφάλιστρα, χώρια οι ασφαλιστικές εισφορές, µε µεροκάµατο είκοσι ευρώ; Το ξέρει αυτό η Κυβέρνησή
σας; Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά;
Έκανα επίκαιρη ερώτηση πριν από λίγο καιρό, έφερα εδώ τον
Υπουργό της Κυβέρνησή σας, ο οποίος µου είπε ότι µέσα στο
τρίµηνο θα ρυθµιστεί το θέµα των ασφαλιστικών εισφορών και
των ασφαλίστρων των ταξί, γιατί δεν αντέχουν άλλο οι ταξιτζήδες. Πού είναι η ρύθµιση που υποσχέθηκε η Κυβέρνησή σας;
Μιλάτε για τα ταξί µαζί µε το νέο σας κόµµα και δίνετε έτσι το
σόου στήριξης των ταξιτζήδων. Αφού λέτε ότι τους αγαπάτε
τόσο πολύ, κόψτε λοιπόν τώρα στο µισό τα ασφάλιστρα και τις
εισφορές που πληρώνουν οι ταξιτζήδες.
Όσο για τα θέµατα του Υπουργείου σας, κύριε Βορίδη, είδα
ότι για τα ταξί κάνατε µεν πέντε µήνες για να ρυθµίσετε το θέµα,
για να το φέρετε τώρα που είστε Νέα Δηµοκρατία, τα διόδια
όµως τα αυξήσατε αµέσως. Σπεύσατε να αυξήσετε τα διόδια,
κύριε Βορίδη. Δεν µάθατε ότι µε το µνηµόνιο, που εσείς ψηφίσατε, οι αµοιβές του κόσµου µειώθηκαν και άλλο; Γιατί, συναινέσατε, κύριε Βορίδη, στην αύξηση των διοδίων; Χρειαζόταν αύξηση ή µήπως µείωση;
Βλέπω, όµως, ότι και για άλλα θέµατα δεν κάνατε το ίδιο. Είναι
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γνωστό ότι η γερµανική «HOCHTIEF», που διαχειρίζεται το αεροδρόµιο των Σπάτων, δεν θέλει να γίνει στα Μέγαρα αεροδρόµιο χαµηλού κόστους. Σας το είπα και προφορικά, σας το είπα
και γραπτά, περιµένω την απάντησή.
Το ζητούν το αεροδρόµιο χαµηλού κόστους οι ξενοδόχοι του
Αργοσαρωνικού, για να έρχονται τα τσάρτερ µε χαµηλά εισιτήρια. Το προωθήσατε αυτό το ζήτηµα, µε την ταχύτητα που προωθήσατε την αύξηση των διοδίων; Πείτε µας τι σκέφτεστε γι’
αυτή την πρόταση του ΛΑΟΣ, για ένα χαµηλού κόστους αεροδρόµιο;
Αντί, όµως, να κινηθείτε γρήγορα στο χαµηλού κόστους αεροδρόµιο, κινηθήκατε γρήγορα µε τη «SIEMENS» και τελειώσατε
τη δουλειά µε τη «SIEMENS» και το µετρό. Γιατί σπεύσατε; Γιατί
τέτοια πρεµούρα για τη «SIEMENS»; Δεν µάθατε ότι µας χρωστάει λεφτά; Δεν διαβάσατε τι έγινε στην εξεταστική µε τη
«SIEMENS»; Δεν ακούσατε που «µάλλιασε η γλώσσα µας» να
λέµε ότι αυτή η παράξενη εταιρεία χρωστάει ένα σωρό λεφτά
στην Ελλάδα; Γιατί τρέξατε και τακτοποιήσατε το θέµα που
έκαιγε τη «SIEMENS» και το µετρό;
Και αφού τρέξατε για τα διόδια και τη «SIEMENS», γιατί δεν
κάνατε το ίδιο µε τους ΣΕΠιτες που είκοσι χρόνια νιώθουν αδικία;
Γιατί, δεν τακτοποιήσατε το ζήτηµα µε τους ιδιοκτήτες των παλιών ΣΕΠ, που τους δηµεύθηκαν τα λεωφορεία το ’94 και από
τότε είναι επιστρατευµένοι; Γιατί δεν δείξατε ευαισθησία στους
ΣΕΠιτες;
Και γιατί δεν δείξατε ευαισθησία γι’ αυτό εδώ που κατήγγειλα
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου; Αυτό εδώ δεν είναι πάρκινγκ. Αυτό εδώ είναι µια αυτοσχέδια αλάνα στα Άνω Λιόσια. Μετρήστε πόσες εκατοντάδες, ολοκαίνουργια λεωφορεία φυσικού
αερίου, φτιαγµένα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, πανάκριβα, που τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, σαπίζουν κάτω από
τη βροχή και τον ήλιο, αχρησιµοποίητα; Συντηρείτε, κύριε Βορίδη, αυτά εδώ τα λεωφορεία σε αυτή την αυτοσχέδια αλάνα στα
Λιόσια; Είστε ο αρµόδιος Υπουργός.
Πού είναι η ευαισθησία για τα χρήµατα του ελληνικού λαού,
όταν έχουµε, αλλάξει µέσα σε τριάντα χρόνια τέσσερις φορές
στόλο στα λεωφορεία; Η πάµπλουτη Ελβετία άλλαξε µία φορά
στόλο στα αστικά της λεωφορεία. Τυχαίο; Δεν νοµίζω.
Επί ευκαιρία πείτε µας και πόσο κόστισαν τα πολωνέζικα λεωφορεία «SOLARIS» και γιατί δεν πήρατε ελληνικά λεωφορεία,
όταν η ελληνική αµαξοποιΐα σβήνει; Πείτε µας εν ολίγοις εάν κάνατε κάτι ουσιώδες πέντε µήνες που είστε Υπουργός, θέση που
πήρατε φυσικά από τον Γιώργο Καρατζαφέρη και όλοι είδαµε ότι
το ανταποδώσατε δεόντως. Πείτε µας, εκτός από τα κόλπα που
χρησιµοποιήσατε για να πάρετε τα «ψηφαλάκια» των ταξιτζήδων,
που µας βλέπουν από εκεί, κάνατε τίποτα άλλο;
Πείτε µας για παράδειγµα εάν ακυρώσατε το ξεπούληµα του
ελληνικού δορυφόρου από τον ΟΤΕ. Πείτε µας εάν δράσατε
αστραπιαία, όσο αστραπιαία δράσατε λέγοντας «ναι» στη
«SIEMENS» και «ναι» στην αύξηση των διοδίων. Διότι µπορεί να
λέτε ότι ήσασταν µε τα τσεκούρια και τα υπόλοιπα ακτιβιστής
της Δεξιάς, αλλά ακτιβιστής των έργων και της δράσης δεν µας
πείσατε ότι είστε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Παπουτσής, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται σήµερα στην Ολοµέλεια ένα σχέδιο νόµου για το οποίο έχουν γραφτεί πολλά και
έχουν ειπωθεί περισσότερα, τόσο στην αρµόδια επιτροπή, όσο
και στα µέσα επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα εκτεταµένο νοµικό
κείµενο, το οποίο υπό διαφορετικές συνθήκες θα µπορούσε να
αποτελέσει τρία ή και περισσότερα διαφορετικά µεταξύ τους
σχέδια νόµου.
Ως εκ τούτου, είναι σχεδόν αδύνατον ένας Βουλευτής να τοποθετηθεί επί της αρχής µέσα στο ασφυκτικό χρονικό όριο των
επτά λεπτών και µάλιστα, για διακόσια περίπου διαφορετικά µεταξύ τους άρθρα, που αφορούν αντιστοίχως και διαφορετικά ζητήµατα και µάλιστα, αυτό να το κάνει µε τρόπο ουσιαστικό.
Χωρίς να παραβλέπω την αξία των υπολοίπων διατάξεων που
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αφορούν την ενσωµάτωση των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών µε
αριθµούς 136 και 140 του 2009 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
-αυτές, βεβαίως, θα έπρεπε να είχαν ενσωµατωθεί από το Μάιο
του 2011 στο εθνικό µας δίκαιο- χωρίς να παραβλέπω τη νοµοθετική πρωτοβουλία της τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων ή των ρυθµίσεων για τις
τουριστικές επενδύσεις, τον αλιευτικό τουρισµό, τις διατάξεις
για τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου, θα επικεντρωθώ σε ένα θέµα που ταλάνισε την ελληνική κοινωνία από πέρυσι το καλοκαίρι και αφορά στην
απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ιδιοκτητών ταξί.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να σηµειώσω ότι πολύ κακώς, κατά την
άποψή µου, το ζήτηµα της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος
των ιδιοκτητών ταξί έχει αναχθεί σε µείζον εθνικό θέµα. Επίσης,
θεωρώ ότι σε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα, θα έπρεπε όλοι
επιτέλους να συγκλίνουµε σε κάποιες κοινές παραδοχές: Η
πρώτη είναι ότι η υπό συζήτηση νέα νοµοθετική πρόταση του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, πράγµατι, κινείται στο πνεύµα του ν. 3919/2011 και ιδιαίτερα στα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 και όχι στην αντίθετη
κατεύθυνση µε τα οριζόµενα σε αυτό το άρθρο.
Η δεύτερη είναι ότι στο τελευταίο µνηµόνιο που ψηφίσαµε είχε
τονισθεί ότι η Κυβέρνηση υποχρεούται να προχωρήσει σε απελευθέρωση όλων των επαγγελµάτων, αλλά σύµφωνα µε τη βέλτιστη διεθνή πρακτική, πράγµα το οποίο συµβαίνει σε αυτή τη
νοµοθετική πρωτοβουλία, αναφορικά µε τους ιδιοκτήτες ταξί.
Η τρίτη είναι ότι δεν υπάρχει καµµία υποχρέωση εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε να απελευθερώσουµε είτε να µην
απελευθερώσουµε τον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί.
Αυτή η συζήτηση για τη γενικότερη απελευθέρωση όλων των
επαγγελµάτων εκτιµώ ότι έχει ασφυκτικά περιοριστεί στην απελευθέρωση ή όχι µόνο του επαγγέλµατος των ιδιοκτητών ταξί.
Θα πρέπει να θυµηθούµε, ωστόσο, ότι µε το ν. 3919/2011, αλλά
και τις σχετικές εγκυκλίους και κοινές υπουργικές αποφάσεις,
προβλεπόταν η απελευθέρωση ακόµη άλλων εκατόν τριάντα έξι
επαγγελµάτων και ειδικοτήτων και παρ’ ότι σε µεγάλο βαθµό κάποια από αυτά τα επαγγέλµατα είναι εξίσου σηµαντικά και αφορούν εξίσου πολλούς επαγγελµατίες, όπως ο κλάδος των ταξί,
δεν θυµάµαι να δηµιουργήθηκαν τόσα πολλά προβλήµατα κατά
το παρελθόν.
Συνεπάγεται, λοιπόν, ότι µόνο τα δικά µας κριτήρια ως χώρα,
ως πολιτικός κόσµος, ως πολίτες και οι ανάγκες που απορρέουν
από όλους εµάς θα πρέπει να αποτελέσουν το βασικό γνώµονα,
βάσει του οποίου θα ρυθµίσουµε αυτό το θέµα. Το να χρησιµοποιούµε τις επιταγές της τρόικας ως δικαιολογία ή ως φόβητρο
κατά περίπτωση ή να την επικαλούµαστε, ώστε να παρέµβει σε
οποιοδήποτε θέµα προκύπτει στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε
να σταµατήσει.
Προσωπικά, από το καλοκαίρι του 2011 είχα διατυπώσει τις
απόψεις µου για το εν λόγω ζήτηµα. Μάλιστα, όσο προχωρούσαν
τότε οι κινητοποιήσεις των επαγγελµατιών των ταξί και είχε διαφανεί ότι δεν µπορούσε να βρεθεί κοινή συνισταµένη, αναγκαστήκαµε, µε πρωτοβουλία µου και ακόµη εννέα συναδέλφων µου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, να καταθέσουµε επιστολή το Σεπτέµβριο του 2011 προς τον τότε Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και µε παράλληλη κοινοποίηση
προς τον τότε Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.
Στην επιστολή µας, η οποία µάλιστα επανακατατέθηκε µε αντίστοιχο περιεχόµενο στις 15 Δεκεµβρίου του 2011, όταν ανέλαβε καθήκοντα ο σηµερινός Υπουργός, ο κ. Βορίδης, µε
κοινοποίηση αυτή τη φορά στο σηµερινό Πρωθυπουργό, τον κ.
Παπαδήµο, κάναµε λόγο για την άµεση ανάγκη αποκλιµάκωσης
της έντασης, που είχε δηµιουργηθεί και ταλάνισε σχεδόν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, µε τα γνωστά σε όλους αρνητικά
αποτελέσµατα για τη διεθνή εικόνα της χώρας και για τον τουρισµό.
Κάναµε, επίσης, λόγο για την ανάγκη σεβασµού του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, σε σχέση µε την υπαρκτή και ανέκαθεν αναγνωρισµένη και σεβαστή, βέβαια, από το ελληνικό δηµόσιο, άυλη
αξία της άδειας κυκλοφορίας επαγγελµατικού δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτου ταξί, έτσι όπως ίσχυε και η οποία διαπιστώνω
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ότι διέπει σήµερα τις διατάξεις του συζητουµένου σχεδίου
νόµου. Ήταν µια αξία η οποία ήταν, άλλωστε, διαχρονικά γνωστή
και αποδεκτή από το Ελληνικό Δίκαιο και το ελληνικό δηµόσιο
και η οποία αποτελούσε, µάλιστα, αντικείµενο νόµιµης συναλλαγής, όπως, παραδείγµατος χάριν, η πώληση, η δωρεά, η γονική
παροχή κ.λπ..
Στο πλαίσιο των παραπάνω, σηµειώναµε επίσης ότι η συγκεκριµένη άυλη αξία φορολογούταν πάντοτε ως περιουσία προς
µεταβίβαση από την κατά περίπτωση φορολογική αρχή.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ήµασταν αντίθετοι σε κάθε πρωτοβουλία στην οποία θα διαφαινόταν µία τάση κατάργησης ή
ακύρωσης του παραπάνω ουσιώδους δικαιώµατος και µάλιστα,
µε έναν τρόπο ο οποίος προφανώς θα δηµιουργούσε προβλήµατα σοβαρότατης κοινωνικής αδικίας.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ήµασταν δογµατικά αντίθετοι µε
συνέπεια σε οποιαδήποτε οριζόντια απελευθέρωση χωρίς
όρους, χωρίς κανόνες και προϋποθέσεις, η οποία θα δηµιουργούσε ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας, αφού αν αυτή εφαρµοζόταν έτσι όπως είχε αρχικά προγραµµατιστεί, θα εξαφάνιζε κατ’
ουσίαν ένα κρίσιµο περιουσιακό αγαθό χωρίς, µάλιστα, αυτό να
απαλλοτριώνεται ή να αποζηµιώνεται κατά το πνεύµα του Συντάγµατος, που προστατεύει, άλλωστε, το ατοµικό δικαίωµα της
ιδιοκτησίας.
Υπό το πρίσµα των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότερες ρυθµίσεις του δευτέρου κεφαλαίου του παρόντος σχεδίου νόµου µε βρίσκουν σύµφωνο σε γενικές γραµµές. Ωστόσο,
εκτιµώ ότι θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω κάποια επιµέρους
ζητήµατα, έτσι όπως διατυπώνονται στο συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου.
Ένα από αυτά αφορά το να µπορεί ο εκάστοτε περιφερειάρχης να µειώνει το σχετικό συντελεστή κάτω από το 1,5% ως κίνητρο για την ενοποίηση εδρών, ιδίως από τη στιγµή που έχει
προκύψει πρόβληµα σε κάποιες επαρχιακές πόλεις.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να εξεταστεί η δυνατότητα
επαναφοράς των καταργούµενων διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 3109 και συγκεκριµένα, οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σε
αντίθετη περίπτωση, φοβάµαι -το θέτω υπ’ όψιν σας- ότι θα
υπάρξει πρόβληµα από την κατάργηση όλων των υφισταµένων
συνεταιρισµών και εταιρειών ταξί, που συστάθηκαν µε βάση
αυτές τις διατάξεις.
Σηµαντικό, ακόµη, κατά τη γνώµη µου, είναι η τροποποίηση
των κανόνων, που διέπουν τα οχήµατα ειδικής µίσθωσης. Αυτές
οι προτάσεις, όπως και µερικές άλλες, συµπεριλαµβάνονται στο
ψήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου των ιδιοκτητών ταξί
ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το καταθέτω στα Πρακτικά
ευθύς αµέσως και το θέτω, βεβαίως, υπ’ όψιν σας, ώστε να το
επεξεργαστείτε διεξοδικότερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπουτσής
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να λάβετε υπ’ όψιν σας
µία πρόταση υπό τη µορφή τροπολογίας, που καταθέτουµε µε
τον κ. Παπαδόπουλο από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και ο οποίος τυγχάνει εισηγητής στο παρόν σχέδιο νόµου- για
την οποία, βεβαίως, θα επεκταθώ στην πορεία και αφορά στην
ανάγκη σύστασης ανωνύµου εταιρείας µε τη συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου. Πρόκειται για τροπολογία, την οποία θα πρέπει να απαντήσει το αρµόδιο Υπουργείο υπό τον κ. Γερουλάνο ή
τον κ. Νικητιάδη.
Επίσης, αναφορικά µε µία πρόταση υπό τη µορφή τροπολογίας, σχετική µε το ν. 38972010 µε αριθµό παραγράφου 11, που
αφορά στην κατάργηση της αµφίδροµης σχέσης των αποστάσεων ασφαλείας µεταξύ των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των
χώρων συνάθροισης κοινού άνω των πενήντα ατόµων, κατά τη
γνώµη µου, θα έπρεπε να επανεξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή,
για να αποφευχθούν και προφανώς ασάφειες, αστοχίες ή και αδικίες.
Κατά τ’ άλλα, στηρίζω στο σύνολό της τη νοµοθετική πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Παπουτσή.
Ο κ. Μαυρουδής Βορίδης, Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, έχει στο σηµείο αυτό το λόγο, για δεκαοκτώ λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι πάρα πολύ
σύντοµος και θα αναπτύξω περαιτέρω τα θέµατα στην αυριανή
κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ησυχία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Μήπως θα θέλατε να µιλήσετε µετά
από εµάς, τους οµιλητές; Τρείς είµαστε ακόµη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη….
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Μετά θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μπορεί να κάνουν την
παραχώρηση οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων):Αν έχετε –λέω ξανά- την ευγενή καλοσύνη. Θα είναι
εδώ κάποιος να σας ακούσει. Το Υπουργείο θα εκπροσωπηθεί.
Εγώ θα είµαι πάρα πολύ βραχύς. Εποµένως, αν µου επιτρέπετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πρέπει ν’ ακούτε κι εµάς, όµως.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Συγγνώµη, αλλά αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργο
το ζήτηµα.
Επαναλαµβάνω, το Υπουργείο θα εκπροσωπηθεί. Ελπίζω να
µην µας υπαγορεύετε µε τόσο αυστηρό τρόπο ακριβώς την εκπροσώπηση του Υπουργείου, αλλά ν’ αφήνετε τις δυνατότητες.
Έχει Υπουργό, έχει Υφυπουργό. Εκπροσωπείται το Υπουργείο.
Μπαίνοντας, λοιπόν, στη συζήτηση, θα πω το εξής: Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό και θεωρώ µία πολύ σηµαντική κατάκτηση, την οποία νοµίζω ότι πρέπει όλοι να την αξιολογήσουµε
στην Αίθουσα ότι εδώ λύνουµε µεγάλα ζητήµατα, τα οποία είχαν
ταλαιπωρήσει και την ελληνική κοινωνία, αλλά και το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Φτάνουµε σήµερα σε µία αρµονική σύνθεση του ζητήµατος αυτού.
Αυτό που σήµερα θεωρείται κεκτηµένο, µέχρι χθες ήταν ζητούµενο. Αυτό που λέµε «απελευθέρωση της αγοράς των ταξί µε
όρους, κριτήρια περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, πληθυσµιακά»,
µέχρι χτες δεν ήταν δεδοµένο. Μέχρι χθες δεν ξέραµε αν αυτό
είναι σύµφωνο µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας ή όχι, αν
µπορούµε να προχωρήσουµε σε µία κατεύθυνση µε την οποία το
σύνολο της Αιθούσης συµφωνεί. Η κριτική της Αριστεράς είναι
ότι αυτά τα κριτήρια είναι στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης.
Αυτή είναι η διαφωνία της Αριστεράς, ότι θα ήθελε -ας το πωµία πιο κλειστή προσέγγιση. Η υπόλοιπη Αίθουσα, όµως, εκείνο
που λέει είναι ότι κατ’ αρχάς αυτά τα κριτήρια που θέσαµε είναι
ορθά, γιατί είναι προϊόν µιας συνθέσεως και ενός διαλόγου και
µε τα κόµµατα και µε τις κοινωνικές οµάδες, που τις αφορούν
και προσπαθεί ακριβώς να ενσωµατώσει αυτού του τύπου τα κριτήρια.
Αυτή είναι µία σηµαντική σηµερινή κατάκτηση. Λύνουµε ένα
θέµα που είχε τυραννήσει την ελληνική κοινωνία και θα πω το
εξής, όχι χωρίς αντιστάσεις. Ενώ η Αίθουσα έχει µία συγκεκριµένη άποψη, εξακολουθούν να υπάρχουν φωνές µέσα στην κοινωνία, αλλά και στην πολιτική, οι οποίες θέλουν να µας πείσουν
-ντε και καλά- ότι πρέπει να απελευθερώσουµε, χωρίς κανένα
όρο, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις. Και δίνουν τη δική
τους µάχη, χρησιµοποιώντας επικοινωνιακούς µηχανισµούς,
ίσως άλλους παράπλευρους µηχανισµούς, προσπαθώντας να εντείνουν επιρροές, χρησιµοποιώντας κανάλια, θεµιτά και αθέµιτα.
Νοµίζω ότι είναι σηµαντικό το ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο
παίρνει µία καθαρή θέση σήµερα, ότι θέσαµε τις αρχές, ότι βάλαµε τους όρους, ότι θέσαµε τα ποιοτικά κριτήρια, ότι βεβαίως
θα απελευθερωθεί η αγορά, αλλά αυτή η αγορά θα απελευθερωθεί µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Βεβαίως, θα υπάρξουν νέες
άδειες, αλλά εφ’ όσον οι νέες αυτές άδειες προκύπτουν από τις
ανάγκες των πληθυσµιακών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών
κριτηρίων. Και εκεί έχει λόγο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και
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ορθώς έχει λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση. Και ορθώς έχουν λόγο
οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις.
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα. Λύνουµε και δηµιουργούµε µία καινούρια αγορά σήµερα, την αγορά της ειδικής
µίσθωσης, των ταξί ειδικής µίσθωσης, αλλά των ταξί, όχι κάποιου
άλλου πράγµατος. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες
να ρυθµιστούν. Υπάρχουν ανάγκες στην τουριστική µεταφορά.
Σήµερα, όµως, δεν ρυθµίζουµε, το ζήτηµα της τουριστικής µεταφοράς. Ούτε τα ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα ρυθµίζουµε ούτε τα
θέµατα των τουριστικών επιχειρήσεων ρυθµίζουµε ούτε τα θέµατα των ξενοδοχείων και των µεταφορικών τους αναγκών ρυθµίζουµε ούτε τα θέµατα των τουριστικών λεωφορείων ρυθµίζουµε. Ρυθµίζουµε την αγορά του ταξί. Αυτό ρυθµίζουµε. Και το
κάνουµε µε έναν τρόπο ορθολογικό και σταθµισµένο.
Είναι σηµαντικό το ότι επικράτησαν αυτές οι αρχές. Είναι σηµαντικό το ότι το κατακτήσαµε αυτό ως θέση µέσα στο ελληνικό
Κοινοβούλιο. Και είναι σηµαντικό ότι δεν ακούστηκε διαφορετική
κριτική σε αυτήν την Αίθουσα από κανέναν. Ας αξιολογηθεί αυτό,
ότι δεν µπορεί όλοι να κάνουµε λάθος. Μπορεί να υπάρχουν πιο
περιοριστικές προσεγγίσεις που έχει η Αριστερά ή µπορεί να
υπάρχουν πιο ανοιχτές προσεγγίσεις που έχει το υπόλοιπο της
Αίθουσας. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν έκανε µία κριτική που είναι στην κατεύθυνση –ας το πω- του περαιτέρω ανοίγµατος και της χωρίς κριτήρια απελευθέρωσης. Κρατά τις
επιφυλάξεις του για επιµέρους σηµεία. Κρατώ, όµως, ότι και ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ουσιαστικά, στη γενική κατεύθυνση και λογική, στηρίζει το νοµοσχέδιο µε τις επιφυλάξεις που
έθεσε.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µία µεγάλη, µία ευρεία συµφωνία, µία σηµαντική κατάκτηση για την οποία οφείλουµε να είµαστε υπερήφανοι.
Θα πω και κάτι άλλο για τις τροπολογίες, γιατί πολλή κουβέντα
γίνεται και θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Κεγκέρογλου εδώ.
Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όλες οι τροπολογίες που καταθέτουν οι
Βουλευτές είναι ρουσφετολογικές, τα αιτήµατα τα οποία υποστηρίζουν τις θέσεις που παίρνουν µε τις τροπολογίες τους δεν
πρέπει να ακούγονται, κακώς ακούγονται, διότι αυτό είναι ένα
όργιο µίας κακής και αθέµιτης σχέσης; Ποιος το αξιολογεί αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Και αντιστοίχως -επειδή άκουσα αυτές τις µέρες ότι δήθεν
κάνω ρουσφέτια- ποια είναι τα ρουσφέτια που έχουµε κάνει δηλαδή, για να καταλάβω; Είναι ρουσφέτι σε τελευταία ανάλυση το
ότι γυρίσαµε και είπαµε ότι πρέπει να ρυθµιστεί µε έναν τρόπο
το ζήτηµα της πιστοποίησης των ιδιωτικών ΚΤΕΟ; Γιατί τι κάναµε
δηλαδή; Αυτό αφορά και την πιστοποίηση των δηµόσιων ΚΤΕΟ.
Είπαµε ότι µπορεί να χορηγείται ISO, δηλαδή υψηλό πιστοποιητικό πιστοποίησης για τα ΚΤΕΟ, όπως χρησιµοποιείται από τον
ΕΣΥΔ και από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, που παρεµπιπτόντως αυτοί είναι πιστοποιηµένοι από τον ΕΣΥΔ.
Αυτό είναι ρουσφέτι; Το να διαφωνεί κάποιος, το καταλαβαίνω.
Αλλά είναι ρουσφέτι; Ρυθµίζουµε µε ένα διαφορετικό τρόπο την
πιστοποίηση.
Ποιο είναι το άλλο το οποίο είναι ρουσφετολογικό; Οι πιλότοι
–λέει- της Ολυµπιακής Αεροπορίας. Μάλιστα! Δηλαδή επί δύο
χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βρει θέση µέσα στο µηχανισµό, προσπαθούµε µε τη ρύθµιση εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τους βρούµε θέση ώστε το ελληνικό δηµόσιο να πάρει
την αντιπαροχή του. Διότι το ελληνικό δηµόσιο πληρώνει, άρα
έχει αξίωση για µία εργασία, η εργασία αυτή δεν παρέχεται. Προσπαθούµε λοιπόν, να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο µε το οποίο
θα παρέχεται η εργασία και το ελληνικό δηµόσιο θα παίρνει την
αντιπαροχή του. Η ρύθµιση δεν επιβαρύνει ούτε 1 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό. Κι αυτό είναι ρουσφέτι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί δεν τα λέτε στον Πρωθυπουργό αυτά;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Με συγχωρείτε πολύ, εγώ µιλώ για τις ρυθµίσεις
που έχει το νοµοσχέδιο. Μιλώ για τις συγκεκριµένες παρεµβάσεις που κάνουµε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιος είπε για ρουσφέτια;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
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και Δικτύων): Προχωρώ. Ακόµα και στο ζήτηµα των φορτηγών,
των βυτιοφόρων, τι έκανε η ρύθµιση την οποία προτείνουµε; Εκεί
µπορεί να υπάρχει διαφωνία και θα σας πω τη θέση που θα
πάρω. Όµως να συνεννοηθούµε. Η ρύθµιση στο ζήτηµα των βυτιοφόρων τι λέει;
Έχουµε ανοίξει την αγορά; Μάλιστα. Μπορεί ο οποιοσδήποτε
να πάρει νέα άδεια οδικού µεταφορέα; Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή; Μάλιστα. Αύριο ο οποιοσδήποτε από εσάς µπορεί
να έρθει στο Υπουργείο και να ζητήσει ένα βυτιοφόρο, ένα φορτηγό δηµόσιας χρήσης; Μάλιστα, µε ένα παράβολο 1.000 ευρώ.
Τι είπαµε; Να βάλουµε έναν περιορισµό για µία µεταβατική περίοδο που ήδη υφίσταται στον ν. 3887. Δεν τη θέτει η τροπολογία
και η παρέµβαση, ήδη υφίσταται. Να βάλουµε έναν περιορισµό
για τις αλλαγές των αδειών των οδικών µεταφορέων, των παλαιών.
Γιατί να το κάνουµε αυτό; Για να τους σπρώξουµε να πάρουµε
νέα άδεια οδικού µεταφορέα. Για να ενισχύσουµε ακριβώς το
άνοιγµα της αγοράς, όχι για να το κλείσουµε, όπως εµφανίστηκε.
Για να το ενισχύσουµε το άνοιγµα της αγοράς, για να µην αφήσουµε να δηµιουργείται µία δευτερογενής αγορά στην οποία οι
παλιοί θα µεταβιβάζουν άδειες και δεν θα ωθούνται µε έναν ορισµένο τρόπο στην κτήση νέας αδείας, που έχει καλύτερες προϋποθέσεις, που έχει ένα βελτιωµένο περιβάλλον. Αυτό είναι όλο.
Διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Εγώ σέβοµαι τη διαφωνία, γιατί
εδώ είµαστε συγκυβέρνηση και δεν θα νοµοθετούµε µόνοι µας.
Μαζί. Εποµένως από τη στιγµή που υπάρχει η διαφωνία του
ΠΑΣΟΚ, παρότι εγώ διαφωνώ -και γι αυτό έχω απαντήσει κάτι και
στον κ. Ροντούλη- εγώ τις αποσύρω αυτές τις διατάξεις και καταθέτω σχετική νοµοτεχνική βελτίωση. Τις αποσύρω, κύριε Τσιρώνη, τις διατάξεις, σεβόµενος την αντίρρησή σας. Έχω
διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι καλές είναι οι διατάξεις και
έπρεπε να τις υποστηρίξουµε. Σέβοµαι τη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ.
Δεν είχαµε το χρόνο εξαιτίας της νοµοθετικής πίεσης να προηγηθεί διαβούλευση, όπως κάναµε σε όλα τα υπόλοιπα. Εποµένως σέβοµαι τη διαφωνία σας και το παίρνω πίσω.
Όµως, ξαναλέω ποια ήταν η στόχευση της ρύθµισης. Να ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητα και το άνοιγµα της αγοράς και
όχι το ανάποδο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν ακούσατε πριν;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Ροντούλη, άκουσα πολλά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτά λοιπόν πρέπει να ισχύσουν
κατά τα λεγόµενά σας. Αυτό είπατε πριν, αφού διαφωνεί το
ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Άκουσα τα περισσότερα, ιδίως από την πλευρά
σας. Άκουσα πολλά. Θα το λύσουµε εµείς το θέµα της έριδος.
Έχει µία πρόταση..
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αφού διαφωνεί το ΠΑΣΟΚ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μην βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε; Έχουµε κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί αγχώνεστε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν βιάζοµαι, αλλά αυτά έχετε πει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα το λύσουµε το θέµα. Θέλω όµως, επειδή µε εγκαλέσατε για ασυνέπεια να διευκρινίσω το εξής: Αυτό το νοµοσχέδιο όπως και αυτή η Κυβέρνηση δεν δρα επί τη βάσει
ατοµικών προτιµήσεων, δρα επί τη βάσει συνθέσεων. Γι’ αυτό το
νοµοσχέδιο δεν είναι το νοµοσχέδιο «Βορίδη». Το νοµοσχέδιο
αυτό είναι το νοµοσχέδιο της Κυβερνήσεως του Λουκά Παπαδήµου. Είναι αυτό το νοµοσχέδιο.
Μπορεί και εγώ σε ατοµικό επίπεδο, κύριε Ροντούλη, να έχω
διαφωνίες µε το α ή το β ή το γ, µε επιµέρους ρυθµίσεις. Αυτό
δεν έχει σηµασία. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι ακολουθούµε
µία συνθετική διεργασία που είναι πρωτόγνωρη αλλά σηµαντική
γιατί ακριβώς βρισκόµαστε στην ανάγκη να συνθέσουµε απόψεις
και η σύνθεση των απόψεων δεν είναι η ατοµική άποψη του
Υπουργού που έρχεται να επιβληθεί σε µία Κοινοβουλευτική
Οµάδα.
Ρωτήστε όσους έχουν συµµετάσχει σε αυτήν τη διεργασία,
ρωτήστε τον κ. Τσιρώνη, ρωτήστε τον κ. Παπαδόπουλο, να δείτε
πώς έγιναν αυτές οι συνθέσεις, να δείτε µε ποια διεργασία προ-
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κύπτουν αυτές οι συνθέσεις και να δείτε αν υπάρχει νοµοσχέδιο
«Βορίδη» ή είναι πράγµατι ένα νοµοσχέδιο συνθέσεως στο οποίο
έχουν συµµετάσχει τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση,
έχουν συµµετάσχει οι φορείς οι κοινωνικοί και αυτό απεικονίζεται
στη συγκεκριµένη στάθµιση που γίνεται.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι προσωπικά τα ζητήµατα. Εγώ ποτέ δεν
έβαλα προσωπικά ζητήµατα. Άλλοι έχουν προσωπικά θέµατα τα
οποία πιέζουν. Εγώ δεν έχω προσωπικά θέµατα. Εγώ προσπαθώ
σε µια δύσκολη στιγµή να συνθέσω ένα ταλαιπωρηµένο ζήτηµα,
προκειµένου να φτάσουµε στην καλύτερη δυνατή λύση. Και αυτό
είναι που κάνουµε µ’ αυτό το σχέδιο νόµου.
Και θέλω, πραγµατικά, να ευχαριστήσω για τη συµβολή τους
και τα κόµµατα και τα συνδικάτα που εργάστηκαν και εργάζονται
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µέχρι και τώρα για να επιτευχθεί η καλύτερη πρόταση και λύση.
Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή τη µεγάλη
πλειοψηφία µε την οποία ψηφίζετε επί της αρχής το σχέδιο
νόµου.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε σε ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Σας παρακαλώ
να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα θα συνεχίσουµε
µε τους κυρίους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους κ.κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη…
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τρεις Βουλευτές έµειναν για να µιλήσουν.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τρεις οµιλητές
έµειναν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, κύριοι συνάδελφοι,
ξέρετε τον Κανονισµό. Δεδοµένου ότι ζητάει το λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, οφείλω να του
δώσω το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Το δέχεται, κύριε Πρόεδρε, ο κ.
Μουσουρούλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συναινείτε, κύριε Μουσουρούλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συναινούν και οι υπόλοιποι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να πάρουν το λόγο πριν οι
τρεις συνάδελφοι οµιλητές; Βλέπω ότι συναινούν όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Μόνο, κύριε Πρόεδρε, που ο Υπουργός έφυγε και ο Υφυπουργός του δεν είναι εδώ. Σε ποιον
θα τα πω εγώ;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Θα τα γράψει η ιστορία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Στον κ. Νικητιάδη!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για τα νησιά να τα πείτε στους
νησιώτες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Σε µισό λεπτό θα έρθει ο κ. Μαγκριώτης. Συνεχίστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Βαρδίκο, συνεχίστε.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Το σχέδιο νόµου που συζητάµε
είναι τεράστιο. Ας το δεχθούµε ως προϊόν της πίεσης των καιρών.
Θα συµφωνήσω µε το συνάδελφο Κεγκέρογλου και χαίροµαι
που συµφώνησε και ο Υπουργός για τις τροπολογίες που κατέθεσαν Βουλευτές. Ειδικά η τροπολογία που αφορά το Υπουργείο
Παιδείας αποτελεί δίκαιο αίτηµα πάρα πολλών συναδέλφων και
αποκαθιστά µια εγκληµατική άνιση µεταχείριση παιδιών περιοχών, µεταξύ των οποίων είναι και τα νησιά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άλλα λέγατε πριν!
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Καλά θα κάνουν όσοι καταγγέλλουν
πελατειακές εξυπηρετήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, µη
διακόπτετε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άλλα λέγατε πριν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, αφήστε
τους συναδέλφους σας να ολοκληρώσουν.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Δεκτές οι διακοπές και οσονούπω
η απάντηση, κύριε Ροντούλη, γιατί είστε αλλού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Την ακούω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Βαρδίκο, µην
απευθύνεστε στον κ. Ροντούλη, διότι θα συνεχίσει να διακόπτει.
Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Καλά θα κάνουν όσοι καταγγέλλουν
πελατειακές εξυπηρετήσεις, να σιωπήσουν. Αποκαθιστούν αδικίες όχι γενικά σε πολύτεκνους, πριν σπεύσετε να µας εγκαλέσετε, κύριε Ροντούλη, αλλά αδικίες…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλά, τα κάνατε µαντάρα!
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: …σε πολύτεκνες οικογένειες…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα έπρεπε να ντρέπεστε γι’ αυτά
που κάνατε στους πολύτεκνους!
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Αφήστε τις ντροπές τώρα, κύριε
Ροντούλη! Αφήστε τις ντροπές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Αφορά παιδιά πολύτεκνων και τρί-
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τεκνων οικογενειών και σπουδαστές, µε αδέρφια που σπουδάζουν και τα σπίτια τους δεν είναι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε
πανεπιστηµιουπόλεις, γιατί οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των πανεπιστηµιουπόλεων εξυπηρετούνται µε το νοµοθέτηµα αυτό. Άρα, µην ανησυχείτε για τους
τρίτεκνους. Επιτρέψτε σε µας τους νησιώτες να ανησυχήσουµε
για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους των νησιών. Έχουµε τις
ίδιες ευαισθησίες µε σας. Δεν είστε βέβαια ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ευαισθησία στην Ελλάδα! Σας παρακαλώ, λοιπόν!
Εγώ θα περιοριστώ σε δύο θέµατα –δεν βλέπω τον Υπουργό,
αλλά τους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου- που µε αφορούν ως Βουλευτή σε νησιωτική περιοχή, στα επιβατικά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα, στα ταξί και στα υπεραστικά λεωφορεία
δηµόσιας χρήσης, στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.
Το ταξί ως επάγγελµα µ’ αυτό το σχέδιο νόµου το «κλείνουµε»
ακόµα περισσότερο. Αν ισχυριστεί κάποιος ότι το επάγγελµα
«ανοίγει», προφανώς λέει ανέκδοτο.
Τα σχετικά προβλήµατα του επαγγέλµατος και των ανθρώπων
που το ασκούν τα γνωρίζω πολύ καλά από την περίοδο ’95-98
που ήµουν νοµάρχης. Έχω σταθερές θέσεις και απόψεις, µάλιστα τις διατύπωσα και µε το σχέδιο του Ρέππα και µε το σχέδιο
του Ραγκούση. Δεν τις άλλαξα ούτε χιλιοστό όταν τον Αύγουστο
του 2011 κάποιοι λίγοι ταξιτζήδες –οι πολλοί ήταν και παραµένουν φίλοι µου- µου έσπασαν το γραφείο στη Σάµο και βέβαια
δεν τις αλλάζω και τώρα µε το νοµοσχέδιο του Βορίδη, θέσεις
που και γραπτώς έχω καταθέσει.
Για τον αριθµό των αδειών πάντα πίστευα πως θα έπρεπε να
τον καθορίζει ένας τύπος, ένας αλγόριθµος, στον οποίο θα υπεισέρχονταν όλες οι παράµετροι. Χαίροµαι που το νοµοσχέδιο έχει
αλγόριθµο.
Για το άνοιγµα του επαγγέλµατος οι άδειες θα έπρεπε να ανήκουν στο κράτος, να τις παραχωρεί για τα τριάντα πέντε χρόνια
του εργασιακού βίου του αυτοκινητιστή, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί την άδεια σε παιδί του, αν αυτό ασκεί το
επάγγελµα ή να τη µεταβιβάζει στην σύζυγο ή στον σύζυγο σε
έκτακτες περιπτώσεις.
Το ποσό της άδειας να είναι παραπλήσιο αυτού της πρότασης
Ραγκούση και στην µεταβατική περίοδο να αποδιδόταν µέρος
του ποσού αυτού αντιστρόφως ανάλογα µε τα χρόνια, σε όσους
είχαν αγοράσει από δεύτερο ή τρίτο χέρι την άδεια.
Για τις άδειες –κι εδώ θέλω την προσοχή του Υπουργού που
απουσιάζει- είναι λάθος η οριζόντια ρύθµιση. Δεν είναι όλη η Ελλάδα ίδια. Γι’ αυτό κι αν θέλουµε να είµαστε κοντά και στην ευρωπαϊκή αρχή της επικουρικότητας, οι περιφέρειες στη στεριά
και οι δήµοι στα νησιά, αφού είµαστε µε τον «Καλλικράτη» νησί
και δήµος, θα έπρεπε να ρυθµίζουν το θέµα αυτό.
Ήδη, σήµερα, σε πολλές περιοχές είναι τελείως διαφορετικές
οι ρυθµίσεις. Στα Δωδεκάνησα είναι νησί και έδρα, σε εµάς, στη
Σάµο οι έδρες είναι στους δήµους και στις κοινότητες όπως ήταν
πριν τον «Καποδίστρια» και τους τρεις ή τους τέσσερις ή τους
πέντε θερινούς µήνες µε την τουριστική κίνηση, οι έδρες ανοίγουν και γίνονται µία για όλο το νησί. Το θέµα των εδρών δεν λύνεται οριζόντια. Ας αφήσουµε τις τοπικές κοινωνίες µε τους
τοπικούς τους εκπροσώπους να το ρυθµίσουν.
Έρχοµαι τώρα και σε ένα άλλο θέµα και ζητώ κι εδώ την προσοχή των αρµόδιων. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης αποσύρονται στη στεριά στα είκοσι τέσσερα χρόνια
και στα νησιά στα είκοσι επτά. Σωστός αυτός ο διαχωρισµός. Άλλωστε τα λεωφορεία στα νησιά στα είκοσι επτά χρόνια δεν συµπληρώνουν ούτε το ένα δέκατο των χιλιοµέτρων των λεωφορείων
της στεριάς στα είκοσι τέσσερα χρόνια. Γι’ αυτό ο προηγούµενος
νοµοθέτης έδωσε τα τέσσερα επιπλέον χρόνια στα νησιά.
Αφού τώρα θεωρείτε ότι οι συνθήκες επιτρέπουν για τη στεριά
να αυξηθεί η χρονική διάρκεια κατά τέσσερα χρόνια, πρέπει το
ίδιο να γίνει και για τα νησιά, δηλαδή, από τα είκοσι επτά να πάνε
στα τριάντα ένα, εφόσον βέβαια έχουν τις σχετικές βεβαιώσεις
από τα ΚΤΕΟ. Έτσι να είµαστε και σύµφωνοι µε τη συνταγµατική
επιταγή του άρθρου 101 παράγραφος 4, που υποχρεώνει το νοµοθέτη να λαµβάνει υπ’ όψιν του τη νησιώτικη ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά τα ΚΤΕΛ στα νησιά άγονες γραµµές εξυπηρετούν και
τα άγονα τα οποία δεν έχουν όριο ηλικίας, αρκεί βέβαια -να το
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πω κι εδώ- να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τα
ΚΤΕΟ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στην πρότασή µου συνηγορεί και ένας πρόσθετος, πολύ σοβαρός λόγος. Στα νησιά χρησιµοποιούµε λεωφορεία σαράντα
θέσεων. Οι δρόµοι και οι ανάγκες δεν είναι για µεγαλύτερα. Τέτοια λεωφορεία µεταχειρισµένα –γιατί για καινούργια δεν γίνεται
λόγος- δεν βρίσκεις στις ελληνικές µάντρες. Βρίσκεις των πενήντα θέσεων µε 10.000, 15.000 ευρώ. Των σαράντα θέσεων τα
βρίσκεις στο εξωτερικό, αλλά εκεί κοστίζουν 50.000 και 60.000
ευρώ. Πώς, λοιπόν, οι δικοί µας να ανανεώσουν τα οχήµατά τους
στα είκοσι επτά χρόνια και µάλιστα, µέσα σε ένα τετράµηνο, σε
µια εποχή που η οικονοµική κρίση είναι στο κόκκινο;
Πρέπει, λοιπόν, στην παράγραφο 4 του άρθρου 119 εκεί που
λέει «…µετά τη συµπλήρωση είκοσι επτά ετών…» να συµπληρωθεί «…όπου τα έτη είναι είκοσι τρία και τριάντα ένα ετών όπου τα
έτη είναι είκοσι επτά».
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε και µε ακούτε τώρα.
Κλείνω µε περίληψη.
Θέλω να δείτε σοβαρά τις δυο µου προτάσεις. Η πρώτη: τις
έδρες στα ταξί να τις ρυθµίζουν οι δήµοι στα νησιά. Η δεύτερη:
τα λεωφορεία στα νησιά να αποσύρονται στα τριάντα ένα χρόνια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τελευταίος είναι ο Βουλευτής Καβάλας, κ. Σάββας Εµινίδης.
Έχετε επτά λεπτά να αναπτύξετε τις απόψεις σας.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτές τις επερχόµενες εκλογές θα µπουν διλήµµατα απ’ ό,τι φαίνεται, ανεύθυνα, όπως έκανε
προχθές ο κ. Σαµαράς. Είπε ότι αν δεν είναι πρώτο κόµµα µε αυτοδυναµία η Νέα Δηµοκρατία, θα είναι αναπόφευκτη η προσφυγή ξανά στις κάλπες. Θα οδηγούµε τη χώρα συνεχώς σε
εκλογές σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή και καµπή. Πλέον η χώρα
χρειάζεται ηγέτες µε σοβαρότητα και πραγµατικά µια αυτοδύναµη Ελλάδα. Τίποτα άλλο.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε συµπυκνώνει τη διαδροµή που
έκανε µέχρι να έρθει στην Ολοµέλεια της Βουλής, τις χρόνιες
παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, τα προβλήµατα που αντιµετώπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια να κάνει
απαραίτητες για το µέλλον της χώρας διαρθρωτικές αλλαγές και
το πώς τελικά αντιλαµβάνεται η Νέα Δηµοκρατία και οι Υπουργοί
της τη διακυβέρνηση του τόπου προσκολληµένη σε νοοτροπίες
και πρακτικές του κυβερνητικού παρελθόντος.
Αυτό που έπρεπε πραγµατικά από την αρχή να γίνει ήταν να
βρεθεί µια χρυσή τοµή µε επίκεντρο τις ποιοτικές υπηρεσίες και
την καλύτερη εξυπηρέτηση Ελλήνων και ξένων πολιτών που χρησιµοποιούν για τις µετακινήσεις τους τα ταξί, ώστε να υπάρχει
ένα ελεγχόµενο άνοιγµα του επαγγέλµατος, χωρίς βέβαια να καταστραφεί και το επάγγελµα. Τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά
δε θα µπορούσαν να µην είναι βέβαια το βασικό κριτήριο. Αλλά
κοντά σ’ αυτό έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν και οι ιδιοµορφίες της
ελληνικής πραγµατικότητας, όπως η υπερσυγκέντρωση του πληθυσµού στην Αθήνα, το ότι δεν υπάρχουν επαρκή µέσα µαζικής
µεταφοράς και καλά οργανωµένες συγκοινωνίες και ότι υπάρχει
µεγάλη ζήτηση για ταξί κατά την τουριστική περίοδο και πολύ µικρότερη τους υπόλοιπους µήνες.
Με τις αλλαγές που έγιναν στο αρχικό σχέδιο προβλέπεται ότι
από τις νέες άδειες που θα εκδοθούν για τα προµισθωµένα οχήµατα στην Αθήνα θα χορηγηθούν εκατό, στη Θεσσαλονίκη πενήντα και από δέκα σε Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα. Το 30% αυτών
των αδειών θα αφορούν ειδικά διασκευασµένα αυτοκίνητα για
µεταφορά ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Για τη χορήγηση άδειας
θα προηγούνται οι σηµερινοί ιδιοκτήτες ταξί, αλλά θα µπορούν
και άλλοι ιδιώτες να διεκδικήσουν µια τέτοια άδεια αν δεν καλυφθούν όµως αυτές από τους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες ταξί. Οι
άδειες θα χορηγούνται και κατά προτεραιότητα σε πολύτεκνους,
τρίτεκνους, µε ανήλικα τέκνα καθώς και φυσικά πρόσωπα που
έχουν τέκνα µε αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως –και εδώ θέλω να κάνω και προτάσεις- πιστεύω ότι
υπάρχουν πολλά περιθώρια, ιδιαίτερα για το µέγα ζήτηµα των
εδρών για τις περιφέρειες και ειδικά για τη δική µας, ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, όπως και για το Νοµό Καβάλας τον
οποίο εκπροσωπώ. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνετε το δικαίωµα,
κύριε Υπουργέ, ως κίνητρο στον περιφερειάρχη ώστε να γίνονται
ενοποιήσεις εδρών και να µπορεί να ρίχνει τον συντελεστή κάτω
του 1,5% στην περιφέρεια.
Οι κανόνες στα προµισθωµένα οχήµατα να είναι ίδιοι µε τα
απλά ταξί. Επίσης, να προηγείται της διαδικασίας έκδοσης νέων
αδειών η απόφαση του περιφερειάρχη για τον καθορισµό του µέγιστου αριθµού αδειών.
Κι επειδή αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά θα δηµιουργήσει
αναταραχή, να προβλέψει έναν χρόνο –ένα τρίµηνο ίσως- ως µεταβατικό από την εφαρµογή του.
Θέλω εδώ να πω –και να κάνω και µία αναφορά σε όσα είπε
και ο συνάδελφος ο κ. Κεγκέρογλου, αλλά και όλοι οι προηγούµενοι οµιλητές- ότι πραγµατικά το τελευταίο διάστηµα πολλές
υπουργικές τροπολογίες βάζουν άλλη διάσταση στο νοµοθετικό
έργο. Αυτά, όµως, συζητούνται στο Υπουργικό Συµβούλιο. Εδώ,
οι βουλευτικές τροπολογίες είναι το δικαίωµα που έχει ο Βουλευτής. Και κρίνεται. Και θα κριθεί. Όπως ο Υπουργός κρίνει αν
είναι σωστή ή όχι.
Και αναφέρω το ζήτηµα των µετεγγραφών που δίνει δικαίωµα,
όπως είπε και ο κ. Κεγκέρογλου, σε πολλές οικογένειες να ανακουφιστούν και την τροπολογία που καταθέσαµε µε το συνάδελφο κ. Ιωαννίδη για τους αθλητές που επιβραβεύονται στους
αγωνιστικούς χώρους -το 2008, µε το ν. 3708, είχαν επιπτώσεις
και δεν είχαν τα κίνητρα και αυτό το πλήρωσε και ο αθλητισµός
µιας και µειώθηκαν οι αθλητές- να δίδονται κίνητρα ώστε να µπορούν και µε τον αθλητισµό να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Και να συµµετέχουν ισότιµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, είµαι της άποψης
ότι πολλά νοµοσχέδια το τελευταίο διάστηµα ψηφίζονται κάτω
από την πίεση του χρόνου των εκλογών. Περνούν άρον – άρον
και είναι τέτοια πακέτα, όπως συνήθισε να λέει ο λαός. Και µετά
κατηγορούµαστε.
Έτσι, µέσα σε όλο αυτό, υπάρχει και η τροπολογία που κατατέθηκε, απ’ ό,τι φαίνεται εδώ- για την εγκατάσταση πρατηρίων
καυσίµων –χρήσης εναλλακτικών καυσίµων- για τα αυτοκίνητα
κ.λπ..
Εδώ να πω κάτι συγκεκριµένο: Μήνες τώρα έχουµε καταθέσει
ερώτηση συνάδελφοι από όλους τους χώρους –κι εγώ και από
τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΛΑΟΣ- στον Υπουργό για να απαντήσει σε συγκεκριµένα θέµατα που προέβλεπε ο νόµος µέχρι σήµερα. Ξαφνικά έρχεται αυτή η τροπολογία. Μετά είναι να µην
κατηγορηθούµε;
Αυτή η τροπολογία τι κάνει; Ουσιαστικά δίνει την ελευθερία σε
οποιονδήποτε ιδιώτη –έτσι θα το πω εγώ, για να µην πω συµφέρον- να πάει σε όποιο πρατήριο και να κάνει οτιδήποτε –πολυκατάστηµα ή ό,τι θέλει- και το πρατήριο ξαφνικά σε έξι χρόνια να
κλείσει. Κι ας είναι τριάντα χρόνων. Αυτό είναι δίκαιο; Είναι δικαιοσύνη; Ποια δικαιοσύνη και ποια τρόικα το λέει; Διότι ούτε η
τρόικα το λέει. Δεν µπορούµε δύο χρόνια να λέµε «η τρόικα, η
τρόικα». Καµία τρόικα δεν λέει ότι πρέπει την αµφίδροµη σχέση
των ελάχιστων αποστάσεων να την καταργήσουµε.
Κύριε Υπουργέ, θα πω ξανά κάτι, το οποίο αν δεν το διευκρινίσετε αύριο, θα ζητήσω την απόσυρση, διότι πρέπει να υπάρχει
δικαιοσύνη. Ένα πρατήριο τριάντα χρόνων δικαιούται να είναι
εκεί ή πρέπει να φύγει γιατί κάποιο κατάστηµα θα πάει δίπλα σήµερα και θα χτίσει; Και σε εκείνον τον χώρο –και αναφέροµαι
στην Καβάλα- όλοι οι κάτοικοι του Περιγιαλίου χρόνια τώρα ήθελαν να χτίσουν και δεν µπορούσαν γιατί δεν είχε σχέδιο. Τι να
πει, λοιπόν, ο πολίτης µετά;
Θέλουµε συγκεκριµένη απάντηση µε αίσθηµα δικαιοσύνης,
διότι πλέον αυτά βλέπει ο κόσµος και σιχαίνεται την πολιτική.
Φτάνει πια! Και πιστεύω ότι έστω και τώρα µπορούµε να τα διορθώσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Βου-
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λευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ τον κ. Σάββα Εµινίδη.
Καλούµε στο Βήµα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας
Δηµοκρατίας τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είµαι η µοναδική εξαίρεση
απόψε. Δε θα µιλήσω για τα ταξί. Ένα λεπτό µόνο από την παρέµβασή µου θα αφιερώσω στο θέµα.
Θα ξεκινήσω µε το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων,
κύριε Μαγκριώτη.
Κάνετε διάφορες τροποποιήσεις. Η πρώτη είναι στον ν.3669/
08, ο οποίος, όπως θυµάστε, είχε κωδικοποιήσει τη νοµοθεσία
για τις αναθέσεις έργων και για τις µελέτες, δύο νόµους της
Νέας Δηµοκρατίας τον ν.3316 και τον ν.3264. Κάνετε µια ρύθµιση
αυστηροποίησης των επιµετρήσεων ποσοτήτων. Συνδέω τη ρύθµιση αυτή µε την περσινή αναστολή πληρωµών που έγινε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ενίσχυση της προσπελασιµότητας”.
Εύχοµαι και ελπίζω όµως -εγώ συµφωνώ µε τη ρύθµιση- να µη
δηµιουργήσει παρενέργειες στα έργα του ΕΣΠΑ.
Στην ίδια ενότητα, υπάρχουν και άλλες ρυθµίσεις, οι οποίες
αποτυπώνουν το απίστευτο θράσος ορισµένων στην Κυβέρνηση
και ειδικά στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων,
αλλά και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μιλώ συγκεκριµένα για το
θέµα της πιστοποίησης και της ποιότητας για τα δηµόσια έργα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού κατήργησε την πιστοποίηση των δικαιούχων του ΕΣΠΑ
και µαζί µ’ αυτήν, το πρότυπο 1429 του ΕΛΟΤ, αντί να το ισχυροποιήσει, αφού απενεργοποίησε στην ουσία τον Εξειδικευµένο
Σύµβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ), τώρα θυµήθηκε να εφαρµόσει τα πρότυπα ISO 9001 και 1401 ακόµα και στα δηµόσια
έργα.
Εκείνο, όµως, που είναι αδύνατο να καταλάβω κύριε Υπουργέ
είναι η διάταξη, για τον καθορισµό ενός ποσοστού έως 2% επί
του προϋπολογισµού κάθε έργου το οποίο ορίζεται πως θα διατίθεται για ποιοτικούς ελέγχους που θα κάνει το Κεντρικό και τα
περιφερειακά Εργαστήρια Δοκιµών Δηµοσίων Έργων. Εξηγήστε
µου, τι πισωγύρισµα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ; Ποιες εγκαταστάσεις έχουν τα εργαστήρια αυτά; Είναι διακριβωµένες οι εγκαταστάσεις αυτές, ή θα χρησιµοποιούν, όπως τον παλιό καλό
καιρό, τα εργαστήρια των εργολάβων, για να µην πω το χειρότερο που έχω στο µυαλό µου.
Και κάτι ακόµα. Αυτό το κόστος, το 2% είναι συγχρηµατοδοτούµενο; Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζω -και το γνωρίζετε και
εσείς- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτεται πλήρως από τον
ΕΣΠΕΛ, από τον Εξειδικευµένο Σύµβουλο Ποιοτικού Έλεγχου για
τα δηµόσια έργα που συγχρηµατοδοτούνται. Εποµένως, δεν την
καταλαβαίνω τη διάταξη. Και ειλικρινά ζητώ να την αποσύρετε.
Εάν τα εργαστήρια του ΚΕΔΕ δεν είναι διακριβωµένα η διάταξη
είναι ύποπτη. Τελεία και παύλα. Δεν θα ξαναγυρίσουµε στο παρελθόν να κάνουµε ποιοτικό έλεγχο, µε τον τρόπο που γίνονταν
όλα αυτά τα χρόνια και τίναξαν στον αέρα τους προϋπολογισµούς των έργων. Παρακαλώ, ξαναδείτε το. Περιµένω απάντηση.
Δυστηχώς αυτά τα ύποπτα και ευτράπελα συνεχίζονται και µε
το άρθρο 138, παράγραφος 2, µε το οποίο -ακούστε συνάδελφοι
και όσοι εξ υµών είστε µηχανικοί- δίνεται η δυνατότητα στο Τεχνικό Επιµελητήριο να ιδρύει, ή να συµµετέχει από κοινού µε δηµόσιους φορείς και επαγγελµατικές οργανώσεις, σε ανώνυµες
εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -ακούστε τους σκοπούςγια δραστηριότητες πιστοποίησης, για την τεχνική, κατασκευαστική και βιοµηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, εξοπλισµό, λειτουργία και αναβάθµιση ψηφιακών συστηµάτων,
υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων αδειοδοτήσεων, κ.λπ.. Νοµίζετε ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν έχουν
κερδοσκοπικό χαρακτήρα; Εγώ λέω ότι έχουν. Εάν δεν έχουν
πώς θα χρηµατοδοτούνται, δωρεάν θα είναι;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριοι Υπουργοί -και να το µεταφέρετε και σε όσους έχουν εισηγηθεί αυτήν τη διάταξη- η ιστορία αυτή µε το ΤΕΕ έχει παραγίνει. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και στην επιτροπή; Το
ΤΕΕ από τεχνικός της σύµβουλος πολιτείας µε διάφορα νοµοθε-
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τήµατα - τα θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι, αφού έγινε σχεδόν, δηµόσια υπηρεσία, για να µην πω ότι έχει πλήρη ταύτιση µε δηµόσια υπηρεσία, αναλαµβάνει επιπλέον ρόλο αγοράς, ρόλο
επιχειρηµατία. Θα ιδρύει, εταιρείες και θα ανταγωνίζεται µε αδικαιολόγητο πλεονέκτηµα, αντίστοιχες επιχειρήσεις της αγοράς.
Κατά τα άλλα συζητάµε για απελευθέρωση και εδώ έχουµε καραµπινάτη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Τελικά τι είναι το ΤΕΕ; Είναι σύµβουλος της πολιτείας, είναι
κράτος, ή είναι επιχειρηµατίας; Τι είναι τέλος πάντων; Ζητώ και
εδώ απόσυρση της ρύθµισης, γιατί δεν υπάρχει, κύριε Μαγκριώτη, δυστυχώς για εσάς, για το Υπουργείο, ή όποιον την εισηγήθηκε -δεν το ξέρω- τεκµηριωµένη απάντηση. Δεν υπάρχει.
Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 5, υπάρχει, κάτι πολύ θετικό
το οποίο απορώ πώς το ΤΕΕ άφησε να περάσει. Δίνετε εξουσιοδοτήσεις στην Εγνατία Οδό ΑΕ να συµβάλλεται µε νοµικά πρόσωπα –µε την τοπική αυτοδιοίκηση- στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων µιας συγκεκριµένης περιοχής. Επιτέλους, έχουµε µια
σωστή διάταξη. Συµφωνώ απόλυτα. Είχαµε και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία δώσει εξουσιοδοτήσεις για νέα αντικείµενα στην Εγνατία.
Κατά τη γνώµη µου πρέπει κάθε φορέας που έχει την εµπειρία,
την τεχνογνωσία και τα συστήµατα να υποστηρίξει άλλους που
δεν τα έχουν. Πρέπει να «κρεµαστούµε» σε φορείς που έχουν
αυτήν τη δυνατότητα.
Σας καταθέτω και µια πρόταση. Γιατί όµως αυτό να γίνεται
µόνο στην Εγνατία; Να επεκταθεί η διάταξη αυτή και σε άλλους
φορείς δικούς σας, όπως «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ». Ρωτώ και κάποιος µηχανικός ας µου απαντήσει: Η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», γιατί
π.χ. να µην µπορεί να κάνει κτιριακά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Υπάρχει σε άλλη διάταξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Υπάρχει σε άλλη διάταξη; Προτείνω να τα συγκεντρώσετε.
Θα σας πω και άλλους φορείς. Την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», την
εταιρεία ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, τη ΜΟΔ και την
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ», για να µπορούν να υλοποιούν και αυτοί οι φορείς έργα, µέσω προγραµµατικών συµβάσεων
υποστηρίζοντας τους φορείς. Ε, επιτέλους να ξεκολλήσει το
ΕΣΠΑ που έχει βαλτώσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Η διαδικασία
αυτή είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και αυτό συνιστά σηµαντικό πρόβληµα ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που
έχουν συγκεκριµένες προθεσµίες. Λείπει το κτηµατολόγιο, υπάρχει υποχρέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν συντελεστούν οι απαλλοτριώσεις και µια σειρά από άλλες διαδικασίες.
Κατάθεσα, κύριε Υπουργέ, µια τροπολογία, την οποία, πραγµατικά, έχω µελετήσει πάρα πολύ και αφορά δυο ζητήµατα: Το
πρώτο είναι ο αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων προς απαλλοτρίωση. Πρόκειται για µια πολύ δύσκολη
άσκηση. Προτείνω λοιπόν να λαµβάνει υπ’ όψιν το δικαστήριο –
και µη µου πει κανείς ότι αυτό είναι αντισυνταγµατικό- το µέσο
όρο των συγκριτικών στοιχείων των τιµών των αγοροπωλησιών
που έχουν συντελεστεί σε µια περιοχή τα τελευταία τέσσερα
χρόνια ή και πέντε. Δεν λέω µε βάση το µέσο όρο να βγαίνει µαθηµατικά η τιµή µονάδος, όµως να λαµβάνονται υπ’ όψιν πραγµατικά στοιχεία.
Δεύτερη σκέψη εντός της τροπολογίας αυτής είναι για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δηλαδή οι υποθέσεις εκδίκασης διαφορών για απαλλοτριώσεις να προσδιορίζονται και να δικάζονται
καθ’ υπέρβαση του ορισµένου αριθµού υποθέσεων κατά δικάσιµο. Οι δε, δικαστικές αποφάσεις να βγαίνουν µέσα σε τριάντα
ηµέρες.
Εκτός από την τροπολογία αυτή, την οποία κατέθεσα στα Πρακτικά, κατέθεσα και δυο συγκεκριµένες προτάσεις. Δεν είναι Τροπολογίες, είναι προτάσεις για να τις επεξεργαστεί το Υπουργείο,
γιατι οφείλουµε να κάνουµε και προτάσεις προς τα Υπουργεία
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και οι υπηρεσίες να τις αναλύουν και να φέρνουν ρυθµίσεις. Η
πρώτη αφορά στον αλγοριθµικό προσδιορισµό της αξίας των
ακινήτων, ώστε να καταστεί περιττή σε πρώτο στάδιο η προσφυγή στο δικαστήριο.
Η δεύτερη πρόταση αφορά στον τρόπο κατάληψης των ακινήτων κατά την απαλλοτρίωση, έτσι ώστε να µην είναι απλώς τυπική η διαδικασία και να υπάρχει δυνατότητα, µε καταβολή
συγκεκριµένου ποσοστού της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου,
να δίνεται στον ιδιοκτήτη εγγύηση ώστε να µπορούν να ξεκινούν
τα έργα. Είναι γνωστό πόσες καθυστερήσεις έχουµε από αυτήν
την υπόθεση στο ΕΣΠΑ.
Καταθέτω, λοιπόν, και αυτές τις προτάσεις µε τη σχετική τεκµηρίωση και παρακαλώ αύριο ει δυνατόν να έχω τις απόψεις του
Υπουργείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα πω δυο λόγια για τα ταξί. Επέλεξα να αναφερθώ τώρα,
γιατί ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να σκεφθείτε πόσες διατάξεις έχει αυτό το νοµοσχέδιο και τι θα µπορούσαµε να είχαµε
συζητήσει εκτός από το θέµα των ταξί.
Η ουσία είναι γνωστή. Πριν από ένα χρόνο ο πρώην Υπουργός
κ. Ραγκούσης σε µια νύχτα, άλλαξε πολιτική και µετέτρεψε µια
ρύθµιση σε κρίση. Έβγαλε αόριστες ανακοινώσεις, προκάλεσε
σύγχυση, έβλαψε τον τουρισµό και οδήγησε τη χώρα σε ακραίες
καταστάσεις. Γίναµε περίγελως διεθνώς µε την υπόθεση αυτή
και όχι µόνο. Αναδείξαµε το θέµα αυτό, ως το δήθεν υπ’ αριθµόν
ένα θέµα διαρθρωτικής αλλαγής στη χώρα. Το φουσκώσαµε δηλαδή, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί τεράστιο ζήτηµα, όχι
µόνο στην οικονοµία και στην κοινωνία, αλλά απαξιώνοντας περαιτέρω και το πολιτικό σύστηµα. Η ύφεση άλλωστε έχει κάνει
πολύ καλά τη “δουλειά” της και ήταν προφανές πως έπρεπε να
ληφθούν υπόψη διαφορετικά οι συνθήκες υπο τις οποίες γίνεται
η συγκεκριµένη απελευθέρωση.
Θέλω να προσθέσω µόνο, ότι στο θέµα των νησιών -συµφωνώ
και µε τον προλαλήσαντα συνάδελφο- θα πρέπει να ρωτώνται και
οι τοπικές κοινωνίες. Ειδικά στα νησιά να καταθέτει την άποψή
του για το θέµα, δηλαδή αν η άδεια θα είναι σε επίπεδο ενιαίου
δήµου και ο πρώτος βαθµός αυτοδιοίκησης που γνωρίζει τις
ανάγκες.
Ο Δήµος να εισηγείται, κύριε συνάδελφε, στο δεύτερο βαθµό,
που είναι η περιφερειακή ενότητα και να εκείνη να γνωµοδοτεί
προς το Υπουργείο, προκειµένου να λαµβάνονται οι αποφάσεις.
Ξεκάθαρα πράγµατα, απλά πράγµατα.
Για το θέµα του τουρισµού θα µιλήσω αύριο επί των άρθρων.
Εδώ έχουµε πολλά να πούµε. Το Υπουργείο προέβη στην απόσυρση συγκεκριµένων ρυθµίσεων. Όµως, µε αφορµή το θέµα
αυτό, θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί
από συναδέλφους και από εµένα.
Προσωπικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δυόµισι χρόνια
που είµαι Βουλευτής έχω καταθέσει πάνω από εκατό τροπολογίες και µπορώ να τις υπερασπιστώ µια προς µια και µέχρι κεραίας. Σήµερα κατέθεσα άλλη µια τροπολογία στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση, η οποία ελπίζω να συζητηθεί την Παρασκευή. Η σκέψη µου ήταν πάρα πολύ απλή. Έχουµε οικονοµική κρίση. Να δοθεί, λοιπόν, η δυνατότητα να αποφευχθούν
µετακινήσεις κατά τις επερχόµενες εκλογές στην περιφέρεια αν
δεν υπάρχει οικονοµική δυνατότητα. Προσέξτε, να ψηφίσουν στα
αστικά κέντρα, για την περιφέρειά τους µε τις προϋποθέσεις του
νόµου, και να δηλώσουν την επιθυµία τους αυτή, όχι δύο µήνες,
αλλά είκοσι µέρες προ των εκλογών. Ας µας πει το Υπουργείο
πώς το βλέπει.
Αυτή η υπόθεση των τροπολογιών, λοιπόν, δεν είναι ευκαιριακή ως προς εµένα, και θα το αποδείξω: Με αφορµή, λοιπόν,
τη συζήτηση αυτή θα καταθέσω ερώτηση που είχα υποβάλλει
την 1η Ιουνίου 2011, σχετικά µε την αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία άλλαξε
όνοµα στην πορεία, ύστερα από επίσκεψη του κ. Γερουλάνου
στη Μυτιλήνη, ο οποίος είχε εξαγγείλει την παραχώρηση στην
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τοπική αυτοδιοίκηση του «ΞΕΝΙΑ» Χίου. Μου απαντά ο κ. Γερουλάνος -καταθέτω, επίσης, στα Πρακτικά την απάντηση- ότι το
εξετάζει το θέµα και ότι θα είναι σύντοµα σε θέση να ανακοινώσει
χρονοδιάγραµµα.
Στο µεσοδιάστηµα, στο πλαίσιο του νόµου για την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ, έρχεται ρύθµιση, την
οποία έχω εδώ και την καταθέτω στα Πρακτικά, ρύθµιση µε την
οποία µεταβιβάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα ακίνητα, µεταξύ των οποίων και πάρα πολλά «ΞΕΝΙΑ» στη Σπάρτη,
στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυµνο και στην Άρτα.
Εγώ επιµένω προς το Υπουργείο µε νέα ερώτηση στις 24 Ιανουαρίου 2012. Την καταθέτω και αυτήν στα Πρακτικά. Τι γίνεται
ρωτώ, µε αυτήν την υπόθεση; Προφανώς και δεν πρόκειται για
“πελατειακή εξυπηρέτηση”. Όταν βλέπεις ότι δεν αξιοποιείται το
ακίνητο από το κράτος ζητάς να µεταβιβαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έγινε και παντού αλλού. Έχει κανείς αντίρρηση
πάνω σ’ αυτό; Κανείς, φαντάζοµαι.
Καταθέτω, λοιπόν, την ερώτηση αυτή και παίρνω την εξής
απάντηση: Οτι το θέµα το εξετάζουν τώρα η ΕΤΑΔ, η διάδοχος
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, στο οποίο έχει µεταβιβαστεί, στο µεταξύ, το ακίνητο και εκείνο είναι που θα αποφασίσει
εάν θα το αξιοποιήσει. Τα λέω αυτά για να δείτε πόσο συστηµατικά έχω προσεγγίσει το θέµα. Προχθές κατατέθηκε από συναδέλφους, τροπολογία στο νοµοσχέδιο για το νέο Οικοδοµικό
Κανονισµό για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, ώστε να µεταβιβαστούν
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τα «ΞΕΝΙΑ» της Καλαµπάκας και της
Σάµου και ψηφίστηκε. Υπάρχει κανείς –είναι ο κύριος Υπουργός
εδώ- που µπορεί να δώσει σε εµένα µια πειστική εξήγηση γιατί
έγινε αυτό; Γιατί εξαιρείται η Χίος;
Έχω εξοργισθεί. Και δεν είναι µόνο αυτό. Είναι δυνατόν να µην
περνούν τέτοιους είδους τροπολογίες, απόλυτα τεκµηριωµένες
και µε αυτήν τη διαδροµή, εν προκειµενω, από τον Ιούνιο του
2011, και αντιθέτως να παρουσιάζονται ως πελατειακές εξυπηρετήσεις; Ειλικρινά δεν µπορώ να το καταλάβω.
Δυστηχώς συνεχίζεται η ίδια ιστορία και σήµερα. Μαζί µε τους
συναδέλφους µου τον κ. Κασαπίδη και την κ. Μερεντίτη, κατέθεσα τροπολογία σχετικά µε την αξιοποίηση ακινήτων της Αγροτικής Τράπεζας. Την τροπολογία αυτή την είχαµε καταθέσει και
στο νοµοσχέδιο για τον Οργανισµό «ΔΗΜΗΤΡΑ» και αφού απεσύρθη, την καταθέσαµε εκ νέου στο νοµοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο. Πρόκειται για ακίνητα τα οποία είχαν βγει σε
πλειστηριασµό πάρα πολλές φορές από την Αγροτική Τράπεζα,
και δεν βρέθηκε αγοραστής. Με την τροπολογία αυτή προτείναµε συγκεκριµένες προϋποθέσεις, προκειµένου τα ακίνητα να
δίδονται σε νέους αγρότες µε παραχώρηση για να αξιοποιηθούν
και να µη ρηµάζουν.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να
τα συζητήσουµε και αύριο. Θα χαρώ να ακούσω από τον
Υπουργό µια πειστική απάντηση. Το “τσουβάλιασµα” όµως, δηλαδή το «όλοι είναι ίδιοι», πρέπει να σταµατήσει. Εγώ προσωπικά
σαν νέος Βουλευτής, δεν µπορώ να το δεχθώ.
Δυο λόγια για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ακούστηκε από συναδέλφους ότι περιφέρεται τροπολογία για τις
ΥΚΩ. Ψηφίσαµε προχθές στο νοµοσχέδιο για το Νέο Οικοδοµικό
Κανονισµό µια σωστή τροπολογία. Με έκπληξη σήµερα άκουσα
από συνάδελφο της αριστερής πτέρυγας να την αµφισβητεί.
Προχθές το άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα από το ΚΚΕ.
Είναι ξεκάθαρο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αυτήν τη
ρύθµιση, υπήρχε κίνδυνος να εκτιναχθεί στα ύψη το κόστος της
kwh των καταναλωτών ενέργειας που ζουν στα νησιά της χώρας
µας. Αυτό για την ιστορία. Ήταν µια σωστή ρύθµιση που έπρεπε να περάσει.
Τέλος, για το άρθρο 169 σε σχέση µε τον ΔΕΣΦΑ. Χαίροµαι
που απεσύρθη, εύχοµαι και ελπίζω ο Υπουργός που την απέσυρε
να έχει συνειδητοποιήσει το λάθος του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Δι-
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εύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, έχει το
λόγο.
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Δεν ακούτε και εµάς και να µιλήσετε
µετά, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εδώ θα είµαστε µέχρι αργά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι µέχρι αργά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όχι, για να ακούσουµε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, εννοώ. Όσο πάει η συζήτηση, είµαστε στη
διάθεσή τους. Άλλωστε είναι πολλά τα θέµατα και ενδιαφέροντα.
Πολύ γρήγορα θέλω να πω στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
της Νέας Δηµοκρατίας ότι υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για την
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ», όπως και για την ΕΓΝΑΤΙΑ: δύο σηµαντικές
εταιρείες του δηµοσίου που έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην
κατασκευή του µετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στην
κατασκευή της Εγνατίας. Είναι κεκτηµένα του ελληνικού δηµοσίου και εµείς τα στηρίζουµε, όπως βεβαίως και όλες οι κυβερνήσεις και θα έχουν και την ανάλογη συνέχεια.
Θέλω να σας πω µάλιστα για το «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» ότι είναι
στην ίδια διάταξη, που είναι και για τις επιµετρήσεις, για τις
οποίες θέλω να σας πω ότι είναι µία από τις µεγάλες πληγές διαφθοράς στα δηµόσια έργα και µεγάλες πληγές εκβιασµού και
της διοίκησης από την πλευρά των εργολάβων, που είχαν κάποια
εξ αρχής νόµου κακή νοοτροπία. Δεν πρόκειται να φέρει καµµία
παρενέργεια, ίσα-ίσα καθαρίζει το πεδίο, ενισχύει το δηµόσιο και
βεβαίως, δεν επιτρέπει επιλήσµονες πολλές φορές δηµοσίους
υπαλλήλους να δουλεύουν για αλλότρια συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κλείνω λέγοντας ότι η πρόταση σας για τις απαλλοτριώσεις
είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αντίστοιχες έχουµε καταθέσει και
εµείς. Συνεννοηθείτε µε τη Νέα Δηµοκρατία και αν συµφωνεί η
Νέα Δηµοκρατία –µην µας την πει και αυτή αντισυνταγµατική,
όπως ήδη είπε και καταψήφισε σχετικό άρθρο στην επιτροπή της
Βουλής και δυστυχώς δεν έχει την πλειοψηφία-…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λογικό ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι αντίστοιχη η πρόταση του Κοινοβουλευτικού σας Εκπροσώπου, αγαπητέ συνάδελφε της Νέας Δηµοκρατίας. Εµείς συµφωνούµε µε τη λογική αυτής της πρότασης
και θα την ενσωµατώσουµε αύριο, εάν συµφωνήσει και η Νέα Δηµοκρατία για να υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για το 2%;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα σας απαντήσω για το 2%.
Θα είναι πιστοποιηµένα τα κέντρα αυτά. Ακριβώς το αντίθετο,
δεν θα επιτρέπουµε να είναι έρµαια των κατασκευαστών και των
εργολάβων τα κέντρα. Κατανοώ την ευαισθησία σας, η διαβεβαίωση είναι απόλυτη.
Για το ΤΕΕ το οποίο έχει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο όπως και
ο τεχνικός κόσµος, είµαστε ανοιχτοί σε µία συζήτηση. Πράγµατι,
στα νέα δεδοµένα να συζητήσουµε για το ΤΕΕ, το ρόλο του και
την προσφορά του...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα την αποσύρετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα το συζητήσουµε αύριο.
Ο Υπουργός έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία και αυτός αποφασίζει επί του θέµατος. Πάντως είναι οµόφωνες οι αποφάσεις
–αυτές που δέχθηκε ο Υπουργός- στο ΤΕΕ, όπως διαβεβαιώνει
το επιµελητήριο.
Κλείνω –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- λέγοντας ότι αύριο θα
έχουµε τη δυνατότητα να τοποθετηθούµε συνολικά στο θέµα των
διατάξεων των επιµέρους που έχουν ενσωµατωθεί από τη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων και Συγχρηµατοδοτούµενων, γιατί
είναι τµήµατα µιας συνολικής επεξεργασίας του νοµοσχεδίου για
τις µελέτες και για τα έργα που έχουν περάσει δύο αναγνώσεις
από το Υπουργικό Συµβούλιο και δυστυχώς, δεν ενσωµατώθηκαν
στο πολυνοµοσχέδιο. Για µας ως ΠΑΣΟΚ το θεωρούµε πάρα
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πολύ σηµαντικό και µεγάλο λάθος που δεν ενσωµατώθηκε, το
συνολικό νοµοσχέδιο για τις αναθέσεις µελετών και έργων αλλά
θα τα πούµε αύριο αυτά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας υποστηρίζει ότι η συγκυβέρνηση έχει κάνει µία βιοµηχανία παραγωγής αντεργατικών και αντιλαϊκών µέτρων, υπάρχουν κυβερνητικοί παράγοντες και Βουλευτές που µας λένε ότι
είµαστε εκτός πραγµατικότητας.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο επιβεβαιώνει πλήρως αυτήν την εκτίµησή µας και δεν είναι ένα νοµοσχέδιο. Είναι πέντε νοµοσχέδια
µαζί και περνάνε όλα και βιαστικά. Έχουν και διατάξεις ρουσφετολογικές. Είναι και προεκλογικό νοµοσχέδιο, ανάµεσα στα άλλα.
Ακούστηκαν πολλά τα οποία όχι µόνο διαστρέφουν την πραγµατικότητα, αλλά είναι και προκλητικά. Ειπώθηκε λόγου χάριν ότι
ο ελληνικός λαός βιάζεται, περιµένει να προχωρήσουν όλες
αυτές οι µεταρρυθµίσεις και πως όσο καθυστερούµε θα χρειαστεί να πάµε πάλι σε µειώσεις µισθών, πάλι σε µειώσεις συντάξεων. Αυτό το πράγµα ο ελληνικός λαός δεν µπορεί να το ανεχθεί
άλλο.
Τελικά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται σε ένα λαό που
δεν ξέρω πού τον βλέπει. Βάζετε σήµερα την πραγµατικότητα µε
το κεφάλι κάτω και µε τα πόδια πάνω. Πού βρήκατε αυτό το λαό
που λέει «σφάξε µε αγά µου να αγιάσω», που βιάζεται να προωθηθούν όλα αυτά τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα;
Αυτά που υποστηρίχθηκαν και στην Αίθουσα και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, κατά την άποψή µας, είναι έως και απαράδεκτα. Λέει, λόγου χάριν, µία άποψη από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ για το έβδοµο µέρος του νοµοσχεδίου, ότι προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την κοινοτική οδηγία για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι προστατεύονται όλα αυτά και ότι είναι απόρρητη η ηλεκτρονική αλληλογραφία για να µην µπορεί κανείς να εκµεταλλεύεται τα προσωπικά δεδοµένα κανενός.
Μα, καλά πού ζείτε, κύριοι Βουλευτές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ; Δεν γνωρίζετε αυτό που γνωρίζουν όλοι οι
εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι; Μόνο αφέλεια µπορεί να χαρακτηριστεί ο ισχυρισµός ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα, ότι προστατεύεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δηµοσιεύθηκαν πολλά. Όλα τα καταγράφει η «GOOGLE»
και όχι µόνο τα καταγράφει, αλλά µεταφέρει όλα αυτά τα στοιχεία και στη CIA και σε όλες τις ιµπεριαλιστικές οργανώσεις και
οργανισµούς που τα χρησιµοποιούν κατά το δοκούν σε όλο τον
κόσµο. Τι λέτε στο λαό; Τι λέτε στους νέους ανθρώπους; Θα
προστατεύσετε το απόρρητο της επικοινωνίας τους; Μα, καλά
πιστεύετε ότι απευθύνεστε σε αφελείς; Έχουν γνώση οι φύλακες.
Ένα τρίτο ζήτηµα. Αναπτύσσεται πολύ µεγάλη φιλολογία,
κύριε Πρόεδρε, και γίνεται µεγάλη σπέκουλα σχετικά µε το σύνθηµα της λεγόµενης απελευθέρωσης. Απελευθέρωση ενέργειας,
απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών, απελευθέρωση του ΟΣΕ, απελευθέρωση επαγγελµάτων. Καµµία απελευθέρωση δεν γίνεται.
Ποιος κυριαρχεί στην αγορά; Ύστερα από την απελευθέρωση
των τηλεπικοινωνιών έµειναν τρεις µεγάλες εταιρείες, οι οποίες
κουρσεύουν όλο αυτόν το χώρο. Ποια είναι τα αποτελέσµατα; Τα
αποτελέσµατα είναι να µεγαλώνει η κερδοφορία του µεγάλου κεφαλαίου. Ναι, το µεγάλο κεφάλαιο ωφελείται αποκλειστικά από
τη λεγόµενη απελευθέρωση. Και µέσα σε αυτήν τη διαδικασία
προωθείται παραπέρα η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση
του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια.
Ποιος πληρώνει όλη αυτή τη διαδικασία; Την πληρώνει η εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, όλοι οι εργαζόµενοι και
οι µικροµεσαίοι. Τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τεράστια και
µετακυλίονται τα πάντα στους εργαζόµενους.
Τι έχουµε µε την απελευθέρωση; Έχουµε µια συνεχή αύξηση
των τιµών στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. Πάρτε για παράδειγµα τη ΔΕΗ. Χρόνο µε το χρόνο συνεχώς τα τιµολόγια αυξά-
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νονται και έχουν την υποκρισία να λένε οι κυβερνώντες ότι η τιµή
του ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα είναι χαµηλότερη από
πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια; Και τα
κατώτερα µεροκάµατα, που τα κουρεύετε συνεχώς, πού βρίσκονται;
Σε αυτές τις επιχειρήσεις που απελευθερώνονται αλλάζουν
συνεχώς οι εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζοµένων. Τι
έχουµε εδώ; Έχουµε αλλαγή των συλλογικών συµβάσεων,
έχουµε ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, έχουµε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους σήµερα, οι οποίοι δεν πληρώνονται µε τις
συλλογικές συµβάσεις που καταργούνται. Υπάρχουν εργαζόµενοι χωρίς ωράριο, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώµατα, εργαζόµενοι
και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι µέχρι είκοσι πέντε χρονών µε 400
ευρώ το µήνα, όσοι βέβαια έχουν δουλειά.
Η πολιτική της συγκυβέρνησης, η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας και των συνοδοιπόρων κοµµάτων που ακολουθούν και στηρίζουν αυτήν την πολιτική, που είναι η πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων, είναι αυτή η πολιτική
η οποία καταδικάζει την εργατική τάξη, το σύνολο των εργαζοµένων, των πλατιών λαϊκών κοµµάτων στη δυστυχία. Αυτή η λογική της απελευθέρωσης ρίχνει όλο και νέα βάρη στις πλάτες
των εργαζοµένων.
Θα κάνω µερικές επισηµάνσεις για τα ταξί. Έχουµε τοποθετηθεί αναλυτικά. Ο εισηγητής µας ανέλυσε µε πληρότητα το θέµα.
Εµείς στηρίξαµε και στηρίζουµε τα αιτήµατα των αυτοαπασχολουµένων ιδιοκτητών ταξί. Ήµασταν και είµαστε κατηγορηµατικά
αντίθετοι µε την πολιτική και την πρότασή σας γιατί προωθείτε
τη συγκέντρωση των ταξί σε λίγα χέρια, γιατί οι επιχειρήσεις θα
φτάσουν να έχουν 400 και πάνω άδειες ταξί. Αυτό θα οδηγήσει
στην εκδίωξη των αυτοαπασχολουµένων ιδιοκτητών ταξί.
Για την τροπολογία για τον ΟΣΕ -το είπε ο εισηγητής µας- σε
ένα από τα σηµεία θα ψηφίσουµε «ΠΑΡΩΝ», αλλά είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε την εφεδρεία των εργαζοµένων στον
ΟΣΕ.
Αναπτύσσονται διάφορες αντιπαραθέσεις το τελευταίο διάστηµα ανάµεσα στη Νέα Δηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ Είπε προηγουµένως και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας ότι δεν είµαστε ίδιοι και σε αυτό το νοµοσχέδιο
αναπτύχθηκαν αντιπαραθέσεις, αλλά δεν είναι αντιπαραθέσεις
στην ουσία. Στην ουσία και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συµφωνείτε απόλυτα. Οι διαφωνίες σας είναι σε δευτερεύοντα, σε
διαδικαστικά ζητήµατα. Στα στρατηγικά ζητήµατα ταυτίζεστε
απόλυτα.
Βλέπετε, είναι και οι εκλογές, πλησιάζουµε σε προεκλογική περίοδο και αναπτύσσετε µια κοκοροµαχία και νοµίζετε ότι οι εργαζόµενοι θα ξεχάσουν την αντιλαϊκή σας πολιτική, θα ξεχάσουν
την καρατόµηση εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων. Νοµίζετε ότι θα τους ξεγελάσετε, θα τους παραπλανήσετε για να τους κλέψετε για άλλη µια φορά την ψήφο;
Είστε γελασµένοι.
Εµείς είµαστε σίγουροι ότι οι εργάτες, οι εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα τα οποία ψήφιζαν τα αστικά κόµµατα, ψήφιζαν µέχρι χθες τα κόµµατα του δικοµµατισµού και αυτούς τους
οποίους συµφωνούν µαζί τους, θα τους καταδικάσουν εκλογικά.
Και εµείς θα δραστηριοποιηθούµε και στην προεκλογική περίοδο, ώστε, όχι απλά να σας καταδικάσουν, αλλά να σας κατακρηµνίσουν, να κατακρηµνίσουν την πολιτική σας.
Σχετικά µε το ΙΓΜΕ ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών έχει µια εξηντάχρονη ιστορία προσφοράς.
Έχει επιστηµονικό και ικανότατο εργατοτεχνικό δυναµικό.
Εξήντα χρόνια έχει συσσωρεύσει επιστηµονική γνώση και εµπειρία. Η χώρα µας είναι πολύ πλούσια σε ό,τι αφορά τον ορυκτό
πλούτο. Με την πολιτική σας διαλύετε το ΙΓΜΕ, απολύετε το προσωπικό. Δεν θα χρειαστεί αυτή η λειτουργία; Θα χρειαστεί. Ναι,
το ΙΓΜΕ θα αλλάξει προφανώς όνοµα, θα αλλάξει και περιεχόµενο, θα αλλάξει και ιδιοκτήτη. Θα ιδιωτικοποιηθεί και οι ιδιώτες
πλέον θα αξιολογούν, θα µελετούν τον ορυκτό πλούτο και θα τον
εκµεταλλεύονται κατά το δοκούν. Το µεγάλο κεφάλαιο θα εκµεταλλεύεται µόνο του τον ορυκτό πλούτο. Είναι ή δεν είναι καταστροφή; Και είναι καταστροφή για την έρευνα που είναι τόσο
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σηµαντική παράµετρος για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.
Για τα διόδια. Ήµασταν και είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι
µε το χαράτσι των διοδίων. Οι εργαζόµενοι, ο λαός πληρώνουν
παντοειδείς φόρους. Σε καµµία περίπτωση δεν δεχόµαστε να
πληρώνει επιπλέον χαράτσια ο εργαζόµενος λαός. Υποκριτικά
µιλάτε για επενδύσεις, για επενδυτές που δήθεν βάζουν τα λεφτά
τους και πρέπει να τα αποσβέσουν και µάλιστα πολύ σύντοµα.
Ποια είναι η αλήθεια; Είπε ορισµένα πράγµατα ο εισηγητής µας.
Ποια είναι τα ίδια κεφάλαια των µεγάλων καπιταλιστικών κατασκευαστικών επιχειρηµατικών οµίλων; Βρίσκονται περίπου στο
8% ως 9%. Παίρνουν κρατικές εγγυήσεις για τα δάνεια που παίρνουν κα στις συµβάσεις αυτών των έργων υπάρχουν συγκεκριµένες ρήτρες για την εξασφάλιση και διασφάλιση των κερδών.
Αν λόγου χάριν, δεν υπάρχει τόση ροή οχηµάτων από αυτό το
συγκεκριµένο οδικό άξονα που κατασκεύασαν κάποιες κατασκευαστικές, θα καλύπτεται η απώλεια από το κράτος. Ναι, αυτή
είναι η πολιτική σας. Το ίδιο και για τη «HOCHTIEF». Στη ρήτρα
λέει ότι δεν µπορεί να κατασκευαστεί αεροδρόµιο σε απόσταση
εκατόν τριάντα- εκατόν σαράντα χιλιοµέτρων το οποίο θα είναι
ανταγωνιστικό. Αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι η εξασφάλιση και
διασφάλιση των κερδών των µονοπωλίων. Η αντιλαϊκή σας πολιτική θέλει να χρεώσει τους εργαζόµενους µε νέα χαράτσια.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας λέει ευθαρσώς: Ο εργαζόµενος δεν χρωστά τίποτα και σε κανέναν, γι’ αυτό λέµε ότι
δεν πρέπει να πληρώνει τα χαράτσια των διοδίων.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την πρότασή µας. Μιλήσαµε πολλές φορές. Αναλύσαµε την ανάγκη για ενιαίο φορέα ενέργειας,
για ενιαίο φορέα τηλεπικοινωνιών, για ενιαίο φορέα µεταφορών
όπου θα υπάγονται και τα ταξί και µε το συµπληρωµατικό ρόλο
που θα έχουν. Θα υπηρετεί αυτός ο νέος φορέας τις συνεχώς
αυξανόµενες λαϊκές ανάγκες. Φυσικά εσείς δεν έχετε καµµιά τέτοια πρόθεση. Όµως, δεν έχετε τη δυνατότητα. Και αυτό γιατί
υπηρετείτε –και το λέµε αποδεδειγµένα- τα συµφέροντα και τα
κέρδη των µονοπωλίων µε την πολιτική σας. Και είναι φανερό ότι
αυτούς τους τοµείς της οικονοµίας, που είναι τοµείς στρατηγικής
συµµαχίας, όχι απλά για την οικονοµία αλλά και για την ανάπτυξη
της χώρας δεν µπορείτε να τους βάλετε σε µια διαφορετική τροχιά γιατί υπηρετείτε τα συµφέροντα και τα κέρδη των µονοπωλίων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, θα το
ξαναπούµε. Μια άλλη εξουσία, µια εργατική λαϊκή εξουσία θα
µπορέσει να θέσει σε τροχιά και σε ανάλογη κίνηση αυτούς τους
στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας και της ανάπτυξης.
Ναι, το ΚΚΕ αγωνίζεται γι’ αυτήν την κατάκτηση, για να κατακτηθεί αυτή η πολιτική από την εργατική τάξη, από τα πλατιά
λαϊκά στρώµατα. Και βεβαίως η εργατική, η λαϊκή εξουσία θα
αξιοποιήσει αυτούς τους τοµείς, θα τους αναπτύξει, θα τους λειτουργήσει µε εργατικό λαϊκό έλεγχο προς όφελος της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας του λαού και της ανάπτυξης της
χώρας. Ναι, µπορούν αυτοί οι τοµείς στρατηγικής σηµασίας να
υπηρετήσουν τη συντριπτικά µεγάλη πλειοψηφία του λαού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
κ. Μιχάλη Λιάπη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Ένα νοµοσχέδιο διακοσίων άρθρων µαζί µε τις τροπολογίες,
εξακοσίων σελίδων, που έχει µέσα τους Υπουργούς Υποδοµών,
Δικτύων, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Πολιτισµού, Περιβάλλοντος
τη µισή Κυβέρνηση, είναι ένα πολυνοµοσχέδιο τακτοποίησης εκκρεµοτήτων εν όψει εκλογών. Αυτά τα πολυνοµοσχέδια υποτίθεται ότι έρχονται να ρυθµίσουν σοβαρές εκκρεµότητες άµεσης
χρονικής συγκυρίας, που σηµαίνει ότι πρέπει τώρα να ψηφι-
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στούν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Στην ουσία είναι απλά πολλές - πολλές εκκρεµότητες και έχει πάρα πολλές παγίδες µέσα.
Η υποπαράγραφος τάδε που έχει να κάνει µε την κοινή υπουργική απόφαση, την εγκύκλιο και την εξειδίκευση οδηγούν σε
πολλά ερωτηµατικά κάθε φορά: Για ποιον νοµοθετούµε; Για τον
επόµενο Υπουργό; Έχει εκδοθεί η εγκύκλιος; Υπάρχουν και ερωτηµατικά πολλά, τι ακριβώς συµβαίνει κάθε φορά. Εµείς δεν ξέρουµε αυτήν τη στιγµή.
Και βέβαια εκείνο το οποίο εισπράττει και η κοινωνία είναι ότι
υπάρχει µια βιασύνη και ότι πρέπει να κλείσουν οι υποθέσεις εν
µέσω σύγκρουσης δύο εισηγητών της Πλειοψηφίας. Αυτή είναι
η ιστορική αντινοµία, να µην έχουµε εισηγητή Πλειοψηφίας και
Μειοψηφίας, αλλά δύο εισηγητές της Πλειοψηφίας από το
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι υπάρχει και έλλειψη διαλόγου και αρχικής συνεννόησης.
Ενθυµούµαι ότι εδώ έλεγε ο Υπουργός: «Θα δεχθούµε την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Καρατζαφέρης για τα τηλεοπτικά
µέσα της περιφέρειας». Δεν την ενσωµάτωσε γιατί –λέει- το ξέχασε. Έτσι µας είπε ο κ. Σταυρόπουλος, από λησµονιά. Τώρα έρχονται νέες διατάξεις επί του ίδιου αντικειµένου, οι οποίες έχουν
πάντως πολλά ερωτηµατικά.
Πιάνω έτσι επ’ ευκαιρία µια πτυχή, για να συνειδητοποιήσουµε
ότι δεν µπορούµε να νοµοθετούµε µε εξουσιοδότηση. Όσες
φορές εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να βγάλει ο ίδιος την απόφαση, τα πράγµατα δεν πάνε καθόλου καλά. Και βέβαια υπάρχει
µια δυναµική που αναπτύσσεται από το σύνολο της Αιθούσης,
από τις διαφορετικές πτέρυγες. Ας πούµε, το θέµα των ταξί. Το
ΠΑΣΟΚ θέλει να εισάγει την περιφερειακή διάσταση του ζητήµατος, η Νέα Δηµοκρατία αρκείται στην αστική διάσταση του ζητήµατος. Σύνθεση δεν έχει υπάρξει µεταξύ των δύο.
Αυτές όµως είναι δευτερεύουσες διαφορές. Γιατί ενώ οδηγούµαστε σε εκλογές, εδώ επιχειρείται µια πόλωση τεχνητού χαρακτήρα πάνω σ’ έναν άξονα του τι εγκρίνει η τρόικα. Αν η τρόικα
έχει ελαστικότητα σε κάποια ζητήµατα, υπάρχει και η πολυτέλεια
της τριβής. Αν είναι ανελαστική, εκεί θα συµφωνήσουν και οι δύο.
Παρ’ όλα αυτά, η αντιµετώπιση του νοµοσχεδίου αυτού σε
πολλές πτυχές αφήνει σοβαρά ερωτηµατικά, διότι συσσωρεύει
και προσπαθεί να αντιµετωπίσει αντιφάσεις που κληροδοτεί η µια
κυβέρνηση στην άλλη σ’ ένα βαλτωµένο τοπίο έργων και πρωτοβουλιών.
Όλες αυτές οι ρυθµιστικές αναφορές, αν βάλουµε τη µία δίπλα
στην άλλη, βλέπουµε ότι δεν αποτελούν ολοκληρωµένη λύση,
αλλά περιστασιακή παρέµβαση. Δηλαδή στο θέµα των αδειών
που λέγαµε προηγουµένως, δεν υπάρχει ολική τακτοποίηση των
ζητηµάτων των αδειών και ίση µεταχείριση. Υπάρχει τεράστιο
κενό στην εφαρµογή του νόµου.
Οι Υπουργοί µε το να δίνουν στον εαυτό τους την αρµοδιότητα
κωλυσιεργούν, γιατί δεν είναι όλοι έτοιµοι να ενταχθούν στο πλαίσιο που έχουν θέσει και µετά αρχίζουν οι παρατάσεις των παρατάσεων, οι ερµηνείες των ερµηνειών και επικρατεί το χάος στις
συχνότητες, στα τεχνικά µέσα, στη χρήση, στη σύγκρουση συµφερόντων.
Φαίνεται τελικά η Κυβέρνηση να είναι ένας διαιτητής που σφυρίζει συνέχεια ανάποδα, φάλτσα, όπως λέει ο κόσµος, γιατί δεν
µπορεί να τα βάλει σε µια τάξη, γιατί το σύστηµα περνάει µια
κρίση και η Κυβέρνηση στα διαχειριστικά της ζητήµατα, διαχειριζόµενη η ίδια την κρίση για να την υπηρετήσει, την αναπαράγει
και οδηγείται σε αδιέξοδο.
Δεν υπάρχει απάντηση σε κανένα καίριο θέµα. Οι αντιφάσεις
είναι µεγάλες. Η σύγκρουση µεταξύ οµάδων πίεσης είναι εµφανής. Τα δόγµατα συναντιούνται το ένα µε το άλλο. Όπου υπάρχει
ελαστική µεταβατική περίοδος, εκεί ακριβώς φαίνεται ότι κρατάνε καλά οι δυνάµεις του παρελθόντος. Όµως είναι σωστό όλες
οι δυνάµεις του παρελθόντος να δοθούν βορά στον άκρατο νεοφιλελευθερισµό; Δεν είναι έτσι.
Αυτό αποδείχτηκε µε τα ταξί. Το να φτιαχτεί η εταιρεία που θα
µπορέσει να πάρει τετρακόσια ταξί, να τα αγοράσει από τους
ιδιοκτήτες, µε τις τιµές όπως πηγαίνουν πλέον και να διαχειριστεί
µε οδηγούς Μπαγκλαντές την υπόθεση, φαίνεται ότι δεν είναι το
θέµα. Επίσης και ο συµβιβασµός µε τα µικρά εννιαθέσια, έχει και
αυτός αδιέξοδα. Υπάρχει µια λογική εντός τριών µηνών να κλεί-
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σει. Ίσως πρέπει να είναι παραπάνω η περίοδος που θα έχουν
δικαίωµα να ζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι.
Τελικά, δεν πρόκειται ούτε περί απελευθέρωσης ούτε περί
υπεράσπισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Γιατί; Γιατί πράγµατι
είναι πλέον πολλά τα ταξί και οι άνθρωποι που τα έχουν δεν βγάζουν µεροκάµατο. Άρα, κάθε προσπάθεια να πούµε ότι η αγορά
θα γεµίσει µε το κινέζικο µοντέλο του χειραγωγέα ή το αµερικάνικο τελευταία του ταξί-ποδήλατου –για να δούµε και τα άλλα
µοντέλα πώς εξελίσσονται- δεν έχει να προσφέρει τίποτα.
Αισθάνοµαι ότι αποτυγχάνοντας αυτή η Κυβέρνηση, µεγαλώνει
το αίσθηµα µαταιότητας, ανασφάλειας και απαισιοδοξίας στους
πολίτες. Ίσως οι τροπολογίες που έρχονται να αποτελούν συµβατική υποχρέωση των Υπουργών. Έρχεται τροπολογία για τους
µετανάστες, το γνωστό «βιολί». Θα ολοκληρωθεί το µοντέλο του
πολυπολιτισµού.
Έρχονται προτάσεις, οι οποίες φαίνεται ότι είναι κινήσεις σπασµωδικές εν όψει εξυπηρέτησης φωτογραφικά κάποιων αναγκών
από οµάδες και επικρατεί σύγχυση. Η σύγχυση όπως µε το ΤΕΕ,
µε το ρόλο του ή ζητήµατα που για τις απαλλοτριώσεις έχουν
έρθει δέκα φορές στη Βουλή, αλλά πάλι ποτέ δεν ξεµπλοκαρίστηκαν. Και ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Γιατί δεν δίνουν τα λεφτά
στους ανθρώπους, που τους απαλλοτριώνουν και τους δεσµεύουν τη γη, την περιουσία. Αυτό είναι το θέµα όλο. Αν δίνονταν τα χρήµατα, θα ήταν ένα λυµένο αντικείµενο. Αφού
υπάρχουν τα χρήµατα να δοθούν, λέει «Εµείς θα βρούµε, ο
Υπουργός να καθορίσει…»
Όταν ακούς ο «Υπουργός θα καθορίσει», νοµοθετείς για να καθορίσει ο Υπουργός, τότε τι εµπιστοσύνη πρέπει να έχεις στο φυσικό πρόσωπο, αν ο ίδιος θα πάρει την πρωτοβουλία, ο ίδιος να
επιταχύνει τη διαδικασία; Έχουν ψηφιστεί νόµοι εδώ πέρα, που
είχαν βάλει χρονικούς ορίζοντες.
Κανείς τελικά δεν µπορεί να αισθανθεί ότι το νοµοσχέδιο αυτό
αγγίζει µέσα από το λαϊκό αίσθηµα τους πολίτες και είναι δίπλα
στις ανάγκες τους, δεν έχει δηλαδή τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Περισσότερο, είναι τακτοποίηση.
Και εδώ είναι τα αδιέξοδα αυτών που έχουν συµφέροντα, κυρίως µεγάλα συµφέροντα. Και πάλι δεν θα σωθούν από αυτό.
Δεν υπάρχει κινητήρας, ο οποίος αλλάζει τη ροή των πραγµάτων.
Ο κινητήρας αυτός θα ήταν µια εθνική οµοψυχία σε ένα κοινό
όραµα, µε ένα στόχο, ο οποίος θα είχε υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια και που δεν θα επιδίωκε να κρατήσει τη σπατάλη συγκεκριµένων οµάδων και του κράτους και ταυτόχρονα, να απευθυνθεί
στις ειδικές κατηγορίες των πολιτών και να τους πει: «Κοιτάξτε,
κάνουµε κάτι για εσάς». Δεν φαίνεται. Όταν έρχονται τέτοια νοµοσχέδια είναι σαν να έρχονται ταφόπλακα στα προηγούµενα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πόσες αναφορές γίνονται σε νοµοσχέδια του προηγούµενου
διµήνου ή πενταµήνου πριν. Πάρα πολλές αναφορές καινούργιες, ολόκληρες παράγραφοι. Και αν δει κάποιος τις τροπολογίες
πάνω στις οποίες σβήνονται παράγραφοι, καταλαβαίνει κανείς
µε πόση προχειρότητα, µε πόση αντιφατικότητα –πάρτε τις τροπολογίες στα χέρια σας- σβήνουν ολόκληρη παράγραφο. Και
αύριο θα έρθουν και άλλες τροπολογίες, θυµηθείτε.
Και θα κλείσω µε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχουν Βουλευτές που έχουν εκφράσει πραγµατικά –πέρα
από κόµµατα µιλάµε- την αγωνία πολιτών και σε δίκαια ζητήµατα
και έχουν φέρει τροπολογίες. Και υπάρχουν τροπολογίες, οι
οποίες είναι σε συνεννόηση µε Υπουργούς, «Ξέρεις κάτι, εγώ δεν
µπορώ να το φέρω γιατί δεν τα έχουµε βρει µεταξύ µας, αλλά
την τελευταία στιγµή θα πω, ναι».
Και άµα δεχθούν όλοι οι Υπουργοί από εδώ πάνω και οι επτά
Υπουργοί των επτά Υπουργείων, που συµπεριλαµβάνονται στο
νοµοσχέδιο, θα έχουµε πάρτι αύριο. Γιατί όταν ο Υπουργός αυτόµατα λέει «Δέχοµαι αυτό που πρότειναν οι τάδε συνάδελφοι,
ή ο τάδε συνάδελφος», τότε έχει φωτογραφηθεί και το ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Προσέξτε πολύ. Όπου η Κυβέρνηση έχει τη συνευθύνη, δείτε
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τις τροπολογίες από κοινού όλοι οι Υπουργοί και πάρτε θέση.
Μην γίνει αύριο το έλα να δεις, η µια τροπολογία να περνάει γιατί
είναι εντάξει, αλλά όταν το πήρε είδηση ο άλλος Υπουργός να
την αποσύρει. Γιατί θα το ζήσουµε και αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Το είδαµε αυτό το έργο πολλές φορές
αυτές τις ηµέρες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε, πάρα
πολύ τι θα γίνει.
Το λέω, γιατί το Κοινοβούλιο ότι προβλήµατα και να έχουν τα
κόµµατα πρέπει να κρατήσει κάποιες αρχές και αξίες.
Γιατί αισθάνοµαι ότι µετά την τελευταία και ωραία καµπάνια
ότι «Οι ναζιστές είναι καλά παιδιά που βοηθάνε τις γιαγιούλες να
πάνε να ψωνίσουν και να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες», έχω την αίσθηση ότι αυτοί που θέλουν ένα τελείως διαλυµένο σύστηµα, ένα χυλό µε ανύπαρκτες αντιστάσεις στη
διαπραγµάτευση την άλλη µέρα µε τους τροϊκανούς αφέντες, ότι
έχουν βρει τα πιόνια και παίζουν γελώντας πίσω από τις πλάτες
µας, στήνοντας το νέο σκηνικό, το οποίο δεν θα έχει αυτόν τον
εθνικό κορµό, που θα µπορεί να βάλει φρένο σε οποιαδήποτε αιτίαση.
Προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε τώρα –και αυτή είναι η
τελευταία µου φράση- έξω από εµάς έναν ιθύνοντα νου, το µάτι
και το αυτί του δανειστή, ο οποίος εποπτεύει µε βλοσυρό ύφος
και λέει ναι-όχι, ναι-όχι. Αστεία πράγµατα! Μας κοροϊδεύουν γιατί
µας οδηγούν στην ύφεση και στο βούλιαγµα. Προσέξτε πολύ
καλά γιατί το παίζετε πολύ ωραία το παιχνίδι που σας έχουν στήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώνουµε τις
παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ σέβοµαι την παρουσία σας
και την εκτιµώ, παρ’ όλο που µιλάµε για συζήτηση σε µια άδεια
Αίθουσα, µε ελάχιστους Βουλευτές να έχουν γραφτεί για να µιλήσουν.
Όµως, απορώ. Το νοµοσχέδιο κατ’ αρχήν και κατά βάση το εισάγει ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός ξέρετε πού είναι
τώρα; Μας είπε ότι έχει µια επείγουσα δουλειά. Η δουλειά ξέρετε
ποια είναι; Η τηλεόραση. Δεν ακούει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που µιλάνε εδώ, για να πάει στην τηλεόραση.
Εγώ δεν λέω να µην πηγαίνει κανείς στην τηλεόραση. Αλίµονο!
Όµως, αυτό που προέχει είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία, να
ακούσει τη Βουλή. Έφερε εδώ ένα νοµοσχέδιο-τέρας. Να ακούσει τη Βουλή, τους Βουλευτές, να ακούσει εν πάση περιπτώσει
αυτούς που παρακολουθούν τη Βουλή, συµµετέχουν στη Βουλή
και έχουν κάτι να πουν. Κουτσό, στραβό, ανάποδο, κάτι έχουν να
πουν.
Δεν προσβάλλει αυτή η συµπεριφορά εδώ τη Βουλή; Και εγώ
ήµουν καλεσµένος στην τηλεόραση, αλλά είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και σήµερα και αύριο. Και λέω ότι εφόσον είµαι
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, για να πω δυο λόγια, πρέπει να
παρακολουθήσω σχετικά τη συζήτηση. Δεν γίνεται έτσι αυτό.
Άρα, είναι µια βαθύτερη νοοτροπία και αντίληψη, η οποία δυστυχώς είναι στο DNA του αστικού ιδιαίτερα πολιτικού συστήµατος.
Λέτε για τις τροπολογίες. Μα, όλοι βγαίνουν και λένε ότι οι
τροπολογίες που κατατέθηκαν και από τους Υπουργούς και από
τους Βουλευτές, όλες αυτές οι τροπολογίες δεν έχουν να κάνουν
µε πελατειακές σχέσεις και ρουσφετολογία, ότι δεν έχουν καµµία
απολύτως σχέση!
Δεν µου λέτε; Τώρα µόνο έρχονται νοµοσχέδια στη Βουλή; Δεν
λέω, τώρα τα νοµοσχέδια έρχονται βροχή και θα πω δυο λόγια
και γι’ αυτό. Όµως, νοµοσχέδια στη Βουλή, δυστυχώς, έρχονται
συνέχεια. Η Βουλή δεν κάνει τίποτα άλλο. Η Βουλή έχει γίνει µια
βιοµηχανία ψήφισης και επικύρωσης των νοµοσχεδίων. Αυτό
είναι πρωτοφανές. Καµµία διοίκηση –η καλύτερη διοίκηση στον
κόσµο- δεν θα µπορούσε να απορροφήσει τη νοµοθετική παραγωγή της Βουλής.
Ξέρετε πως ό,τι παράγεται και ψηφίζεται εδώ δεν έχει καµµία
σχέση µε τη διοίκηση. Είναι υπόθεση Υπουργών κατά κύριο λόγο
µε τους συµβούλους τους. Η διοίκηση δεν συµµετέχει στο νοµοθετικό έργο, όπως βεβαίως δεν συµµετέχουν και οι Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι Βουλευτές επικυρώνουν, ψηφίζουν και οµιλούν εδώ στο Βήµα
σε ώτα µη ακουόντων.
Νοµίζετε πως αυτό το νοµοσχέδιο-τέρας που δικτυώνεται στα
µισά Υπουργεία θα εφαρµοστεί ποτέ; Δεν πρόκειται να εφαρµοστεί ποτέ. Δεν πρόκειται πoτέ να εφαρµοστεί! Θέλει τρία χρόνια
για να εφαρµοστεί από µια διοίκηση που δουλεύει σωστά, διότι
πρέπει να εµπεδωθεί, να βγουν τα προεδρικά διατάγµατα, η σωρεία των αποφάσεων, εγκύκλιοι κ.ο.κ., τρέχα-γύρευε δηλαδή.
Δεν είναι προετοιµασµένη η διοίκηση να τα υποδεχθεί. Μετά
ερχόµαστε και τους βρίζουµε στο δηµόσιο, τους λέµε τεµπέληδες, άχρηστοι, δεν κάνετε τίποτα. Μα, τι να κάνουνε;
Νοµοσχέδιο τέρας! Έρχονται αυτές οι τροπολογίες. Πάντοτε
είχαµε νοµοσχέδια. Δείτε τι γίνεται µε τις τροπολογίες το τελευταίο διάστηµα. Σωρηδόν! Εντάξει εµείς έχουµε άδικο όταν καταγγέλλουµε τροπολογίες οι οποίες έρχονται την τελευταία ώρα
και δεν έχουν σχέση ούτε καν µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
και θέλουν να υπηρετήσουν σκοπιµότητες οι οποίες δεν είναι
πάντοτε οι καλύτερες δυνατές. Αλλά, ο Πρωθυπουργός και
αυτός λάθος έχει που λέει να περνάνε πλέον οι τροπολογίες και
των Υπουργών αλλά και αυτές που πρόκειται να γίνουν δεκτές
από το πρωθυπουργικό γραφείο; Απορώ βεβαίως, γιατί αυτό
έπρεπε να γίνεται κατά σύστηµα.
Κανονικά το πρωθυπουργικό γραφείο γνωρίζει τα νοµοσχέδια,
γνωρίζει και ελέγχει –µε την καλή έννοια, µε τη σωστή έννοιακαι τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που υπό µορφή τροπολογιών
αναλαµβάνουν οι Υπουργοί ή που πρόκειται να γίνουν δεκτές
από Υπουργούς και τις οποίες έχουν καταθέσει Βουλευτές.
Δεν ξέρω αν δεν το κάνει αυτό το πρωθυπουργικό γραφείο. Εν
πάση περιπτώσει, όµως, το ζήτηµα είναι ότι θέτει ο ίδιος ο κ. Παπαδήµος θέµα µε τις ρουσφετολογικές αυτές τροπολογίες, οι
οποίες κατατίθενται βροχή.
Δεν ξέρω, αυτό το νοµοσχέδιο το εµφανίζετε σαν αναπτυξιακό; Εάν δεν κάνω λάθος έτσι είπατε. Αναπτυξιακό –λέει- το νοµοσχέδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το αναπτυξιακό στοιχείο; Ποιο είναι
το αναπτυξιακό πρόβληµα της Ελλάδας; Σήµερα ο ΙΟΒΕ στην έκθεσή του µιλάει για ύφεση 5%, το 2012 πολύ πάνω από το στόχο
που έχει τεθεί µε τον προϋπολογισµό για 2,8% και δεν ξέρουµε
που θα φτάσει αυτή η ύφεση. Εάν αθροίσουµε συνολικά από το
2008, µιλάµε για µια ύφεση που φτάνει το 25%. Καµµία χώρα δεν
έχει χάσει ποτέ το του εθνικού της πλούτου µέσα σε τόσο µικρό
χρονικό διάστηµα.
Πιστεύετε ειλικρινά ότι µε τη λεγόµενη «απελευθέρωση» των
ταξί, όπως τη λέτε, δηλαδή µε αυτές τις ρυθµίσεις που κάνετε,
θα δώσετε αναπτυξιακή ώθηση; Σοβαρευόµαστε σε αυτήν τη
χώρα; Δεν έχετε αντιληφθεί ούτε καν ποιο είναι το πρόβληµα;
Κάνατε και τα φορτηγά. Άλλο αίσχος το οποίο έγινε µε την
απελευθέρωση των φορτηγών. Είδατε αναπτυξιακή επίπτωση
από το µέτρο της απελευθέρωσης των φορτηγών; Είδατε τίποτα
θετικό;
Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί δύο
µέτρα και δύο σταθµά; Εδώ υποτίθεται ότι στη λεγόµενη «απελευθέρωση» -δεν συµφωνούµε ούτε µε την ορολογία ούτε µε το
περιεχόµενό της- βάζετε κάποιους περιορισµούς, θέτετε κάποιες
προδιαγραφές, κάποιους κανόνες.
Στα φορτηγά γιατί τα διαλύσατε όλα και κάνατε δήµευση περιουσιών; Εκεί δεν υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές, δεν υπήρχαν κάποιοι κανόνες που έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν;
Απεριόριστες είναι οι δυνατότητες αδειών στα φορτηγά; Γιατί
αυτά τα δύο µέτρα και δύο σταθµά;
Σε αυτό δεν µας έχετε απαντήσει βεβαίως, ούτε θα απαντήσετε. Διότι, δεν παίζεται κανένα παιχνίδια αρχών τώρα. Και εδώ
οι ρυθµίσεις υπάγονται σε ένα και µόνο κριτήριο, διάφορες ισορροπίες που κινούνται ανάµεσα σε τρόικα, τον εκάστοτε Υπουργό,
τα σχήµατα που κυβερνάνε και τις αντιδράσεις, τίποτε άλλο.
Για τη λεγόµενη απελευθέρωση των ταξί. Ήταν µέχρι τώρα
«σκλαβωµένα», τώρα «απελευθερώνονται» για παράδειγµα. Τι
δουλειά έχει αυτή η ρύθµιση για τις εταιρείες; Εµείς στηρίζουµε
το χώρο των ταξί, τον κλάδο των ταξί. Αλλά, ποιους στηρίζουµε;
Στηρίζουµε τον ανεξάρτητο, ελεύθερο επαγγελµατία ο οποίος
διαθέτει µισή άδεια, µία άδεια και ο άνθρωπος κρατάει το τιµόνι
για να βγάλει το ψωµί του. Αυτό τον άνθρωπο τον στηρίζουµε.
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Αυτός ταλαιπωρείται µέσα σε πολύ δραµατικές, τραγικές συνθήκες, θα λέγαµε, από κάθε άποψη για να βγάλει το ψωµί του. Και
τώρα, βεβαίως, δεν το βγάζει και αυτό το ψωµί.
Όµως, είναι άλλο ο ελεύθερος επαγγελµατίας ταξιτζής που
είναι, µάλιστα, πάνω στο τιµόνι και αγωνίζεται και άλλο οι εταιρείες και άλλο ότι έχουµε διάφορους οι οποίοι έχουν πολλές
άδειες. Γιατί να έχει ο άλλος πολλές άδειες; Και γιατί να υπάρχουν εταιρείες που να ελέγχουν το 3%, όπως λέτε, στην Περιφέρεια της Αττικής; Αυτό σηµαίνει πάνω από τριακόσιες άδειες.
Γιατί; Οι εταιρείες τι θα κάνουν;
Όµως, αυτή είναι η κατεύθυνση γενικά όπου οδηγείστε. Δεν
µπορέσατε να την περάσετε. Ο κ. Ραγκούσης αυτό το δρόµο
έδειχνε. Δεν µπορέσατε να το περάσετε. Τώρα το πηγαίνετε κλιµακωτά, το πηγαίνετε σταδιακά: Στην επαρχία 5% να ελέγχουν
οι εταιρείες και 3% στην Αττική κ.ο.κ. Θα συνεχίσουµε σε αυτό
το δρόµο, διότι η κατεύθυνση της απελευθέρωσης είναι µία, να
τελειώνουµε µε τον ελεύθερο επαγγελµατία ταξί, γενικά µε τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, να τελειώνουµε µε τον µικρό, να τελειώνουµε µε τον µικροµεσαίο.
Ό,τι είναι µικρό και µικροµεσαίο, είναι αντιπαραγωγικό και δεν
αποδίδει στην οικονοµία. Ό,τι είναι γιγάντιο, ελεγχόµενο και καρτελοποιηµένο υποτίθεται ότι είναι επωφελές και βοηθάει στην
ανάπτυξη. Αυτή είναι η λογική σας και αυτό κάνετε µε τα ταξί.
Μια παρατήρηση για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς: Γιατί
πάτε να απελευθερώσετε τις απολύσεις; Τροπολογία Μπαµπινιώτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αποσύρθηκε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αποσύρθηκε; Πολύ καλό αυτό.
Θετικότατο. Επιτέλους και κάτι θετικό σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρατήρια σε σούπερ µάρκετ. Γιατί αυτές οι απελευθερώσεις
στις κυκλοφοριακές και στις οδικές ρυθµίσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Απαλλαγές από το κόστος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί; Τι έχουν τα σούπερ µάρκετ; Κάτι το ιδιαίτερο; Ίσα-ίσα που εκεί έπρεπε τα µέτρα να είναι
πιο ουσιαστικά και πιο αυστηρά, διότι εκεί κυκλοφορεί κόσµος.
Έχουµε µεγάλη κίνηση. Εκεί έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Και ιδιαίτερη προσοχή, επίσης…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν έχουν τα χαρακτηριστικά τα οικόπεδα αυτά για να κάνουν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως. Πάρα πολύ σωστό.
Επιπλέον, ξέρετε ότι στα σούπερ µάρκετ υπάρχει πολύς κόσµος. Αν συµβεί κάτι, το πρόβληµα θα είναι πολύ µεγάλο.
Διόδια, για να έρθω στην αρµοδιότητά σας: Ποινικοποίηση.
Δηλαδή, θα κλείνετε φυλακή όποιον δεν πληρώνει τα διόδια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι δεν υπάρχει τέτοιο; Τρεις έως
έξι µήνες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν είναι για τη µη πληρωµή διοδίων. Είναι
για την κατάληψη του οδοστρώµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατάληψη του οδοστρώµατος
γίνεται από τα κινήµατα αυτά προκειµένου να περνάει ο κόσµος
χωρίς να πληρώνει.
Αν κάνετε, λοιπόν, αυτή την κίνηση, δηλαδή, να λέτε ότι «δεν
βάζω φυλακή αυτόν που περνάει, αλλά βάζω φυλακή τρεις έως
έξι µήνες αυτούς οι οποίοι διαµαρτύρονται…».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τρεις έως έξι µήνες δεν πάει κανείς φυλακή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τότε γιατί βάζετε τη διάταξη και
µας ταλαιπωρείτε; Αφαιρέστε τη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι για την ασφάλεια των πολιτών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφαιρέστε τη διάταξη, λοιπόν.
Μου λέτε ότι δεν πάει κανείς φυλακή. Άµα δεν πάει κανείς φυλακή για τρεις έως έξι µήνες, βγάλτε τη διάταξη να τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα τα πείτε αύριο
αυτά, στα άρθρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό είναι ένα µέτρο-τροµοκράτης, ένα µέτρο τροµοκρατίας. Έκανα και ερώτηση. Περνά ο
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άλλος από τα διόδια, λέει ποιος είναι, δεν τον σταµάτησε κανείς,
δεν τον ειδοποιεί κανείς, δεν του είπε «δεν πλήρωσες», δεν έχει
εντοπιστεί και του έρχεται η δίωξη µε χαρτάκι, µε κλήση, γιατί
έχουµε κάµερα.
Τι κάµερα είναι αυτή; Γιατί; Όποιος θέλει, όποια εταιρεία θέλει
στήνει κάµερα και ελέγχει αυτούς που περνούν, «φακελώνει»
τους πάντες και παίρνει τους αριθµούς τους; Από που και ως που
ακούστηκε µία τέτοιου είδους δίωξη; Έχω κάνει ερώτηση γι’
αυτό το θέµα. Δεν ξέρω αν µου έχετε απαντήσει.
Εν πάση περιπτώσει, εδώ εγείρονται µεγάλα θέµατα. Ο κόσµος πληρώνει τους φόρους του. Γιατί τους πληρώνει τους φόρους; Για να πληρώνει και φόρους για τα διόδια, για να
φτιάχνονται οι δρόµοι; Τους φόρους τους πληρώνει για να έχει
δρόµους, για να έχει σχολεία, για να έχει νοσοκοµεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εσείς τώρα ακολουθείτε µία τακτική που λέει «πληρώνετε τη
φορολογία, αλλά από εκεί και πέρα, αρχίζουµε ένα δεύτερο φορολογικό σύστηµα, µε το οποίο θα πληρώνετε διάφορα είδη και
υπηρεσίες που θα έπρεπε να σας προσφέρει το κράτος δωρεάν
ή µε βάση τη φορολογία αυτή που έχετε, θα ξαναπληρώνετε».
Αυτό είναι απαράδεκτο, πολύ περισσότερο, όταν εδώ όλη αυτή
η υπόθεση µε τους δρόµους έχει καταντήσει µία υπόθεση άγριας
κερδοσκοπίας. Τεράστια ποσά έχουν ξοδευτεί χωρίς αντίστοιχο
έργο. Αυτό το οποίο γίνεται είναι πρωτοφανές.
Τι δεν έχει δοθεί σ’ αυτήν την χώρα για τους δρόµους; Να ξεκινήσουµε από το σχέδιο Μάρσαλ; Να φτάσουµε στα διάφορα
Προγράµµατα Δηµοσίων Επενδύσεων; Να φτάσουµε στο πρώτο,
στο δεύτερο, στο τρίτο πακέτο; Ε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη
ως αυτοκινητόδροµος η εθνική οδός Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν
λέω να πάµε µακριά. Η εθνική οδός Αθήνα-Κόρινθος, επίσης, δεν
είναι ολοκληρωµένη. Αν κοιτάξετε αυτούς που λένε αυτοκινητόδροµους στην Ευρώπη, δηλαδή δύο λωρίδες και µισό και ενδιάµεσο, θα δείτε κατακόκκινους όλους τους αυτοκινητόδροµους
στην Ευρώπη και στην Τουρκία δίπλα µας. Η Ελλάδα δεν έχει
ολοκληρωµένο αυτοκινητόδροµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα τα λεφτά έχουν πάει στους δρόµους, στην άσφαλτο. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει εδώ σ’ αυτήν τη χώρα; Μιλάµε για κανονική καταστροφή, πλήρη καταστροφή.
Αφήστε, ότι δεν έχουµε σιδηρόδροµο, παρά τα λεφτά που
έχουν δοθεί κι εκεί, διότι έχει περάσει σε δεύτερη µοίρα έναντι
του αυτοκινητόδροµου. Βεβαίως, έχουµε και δύο εταιρείες τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Ολυµπιακή κατέστρεψε την
Ελλάδα κι έχουµε τώρα δύο εταιρείες ιδιωτικές και δεν πάνε στη
Θεσσαλονίκη. Ξέρετε εσείς. Κανένας δεν πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πανάκριβο το εισιτήριο και συνεχώς καλπάζει η τιµή.
Είναι πάνω από 100 ευρώ. Ποιος θα πάει στη Θεσσαλονίκη; Κανένας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά, βεβαίως, γίνονται υπέρ της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα έριχνε τις
τιµές, όπως τις έριξε στην ακτοπλοΐα κ.λπ.. Βλέπουµε τα χάλια.
Είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό, το νοµοσχέδιο-«τέρας» και ελπίζουµε ότι στη συζήτηση επί των άρθρων -σε ορισµένα τουλάχιστον- να εισακουστούµε και να γίνουν
οι σχετικές αποσύρσεις.
Βεβαίως, θα µιλήσω πιο αναλυτικά αύριο. Θα έχω τη δυνατότητα να µιλήσω και για το ΙΓΜΕ, που είναι ένα σοβαρό θέµα, για
το οποίο υπήρχε µία διάταξη. Δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε,
αλλά απεσύρθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δηλαδή, σήµερα δεν
µιλήσατε καθόλου;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µιλήσουµε αύριο. Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
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λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επιµένετε, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Πρέπει να πω κάτι διευκρινιστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύκλο να µην ανοίξουµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αύριο θα µιλήσουµε για το θέµα των αυτοκινητοδρόµων.
Απλώς, θέλω να πω στον αγαπητό συνάδελφο ότι οι τέσσερις
αυτοκινητόδροµοι από τους πέντε, που κατασκευάζονται µε το
καθεστώς των συµβάσεων παραχώρησης και συµβασιοποιήθηκαν το 2007 επί κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, σταµάτησαν
να κατασκευάζονται εδώ και τέσσερα χρόνια µε ευθύνη των τραπεζών και όχι µε ευθύνη του δηµοσίου. Σταµάτησαν τη χρηµατοδότηση οι τράπεζες, οι οποίες χρηµατοδοτούν µεσοσταθµικά
περίπου το 42% συνολικά των έργων.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ποινικοποιείται η
µη καταβολή του διοδίου. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Θέλω να
είµαι σαφής και κατηγορηµατικός. Υπάρχει µία διάταξη που αναφέρεται στο θέµα των µεγάλων φορτηγών, ελληνικών και κυρίως
ξένων, που είναι σε εταιρείες και τα οποία συστηµατικά δεν πληρώνουν τα διόδια.
Έχουν εισπράξει, όµως, από τους επιχειρηµατίες. Έχουν ενσωµατωθεί τα διόδια στο κόστος του καταναλωτή. Δεν τα πληρώνουν. Δηµιουργούν αθέµιτο ανταγωνισµό. Αυτές τις απώλειες
των εσόδων από το έργο, γιατί τα διόδια χρηµατοδοτούν την κατασκευή του έργου, όπως ορίζουν οι συµβάσεις, τις πληρώνει ο
φορολογούµενος πολίτης. Και αυτό είναι άδικο και πιστεύω ότι
θα συµφωνήσετε µαζί µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα µπαίνουν φυλακή δηλαδή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τι θέλετε, κύριε Αµοιρίδη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ένα λεπτό, δεν χρειάζοµαι παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν δικαιούστε και παραπάνω, ένα λεπτό δικαιούστε. Έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ναι, νοµίζω ότι πραγµατικά έχετε την
εξουσία να µου περιορίσετε το χρόνο, όχι, όµως, τη σκέψη και
τη βούληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ηρεµήστε τώρα, κύριε
Αµοιρίδη, δεν χρειάζεται να λέτε αυτά τα πράγµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, έχουµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο πέρασε οµόφωνα από το Υπουργικό Συµβούλιο. Ο
ίδιος Υπουργός έφερε ένα νοµοσχέδιο την περασµένη βδοµάδα
του ΥΠΕΚΑ και σε αυτό το νοµοσχέδιο υπάρχουν ρυθµίσεις για
τα ίδια θέµατα. Η µία ρύθµιση επικαλύπτει την άλλη. Το ένα νοµοσχέδιο λέει «έτσι θα βγει η άδεια», «αλλιώς θα βγει η άδεια»
λέει το άλλο νοµοσχέδιο. Είναι ένας Υπουργός που δεν ήρθε καν
στην επιτροπή για να συζητήσουµε. Σε ένα Υπουργικό Συµβούλιο
ψηφίστηκε οµόφωνα και ο ίδιος Υπουργός που είχε το νοµοσχέδιο που ταυτιζόταν µε το προηγούµενο νοµοσχέδιο, το ψήφισε.
Άρα, καταλαβαίνετε πώς ψηφίζονται τα νοµοσχέδια. Βέβαια,
φάνηκε απόλυτα αυτό και από τη διαφορετική προσέγγιση που
είχαν και οι εισηγητές των κοµµάτων, ακόµα περισσότερο από
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων και ακόµα
περισσότερο από τους Βουλευτές των κοµµάτων.
Ένα πλήθος τροπολογιών, ένα πλήθος τοποθετήσεων, ένα
πλήθος ενστάσεων αποδεικνύει περίτρανα το λάθος του εγχειρήµατος, για να µην πω τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος. Και
ο λαός µας λέει ότι «όποιος βιάζεται σκοντάφτει». Και εµάς δεν
µας αφορά αν βιάζονται και σκοντάφτουν τα πολιτικά πρόσωπα
ή τα κόµµατα. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να µην σκοντάψει
το µέλλον της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων
Έργων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.22’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, ηµέρα Τρίτη 3 Απριλίου 2011 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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