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Αθήνα, σήµερα στις 3 Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10.03’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 2/4/2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΚ’ συνεδριάσεως του, της Δευτέρας
2 Απριλίου 2012, σε ό,τι αφορά την ψήφισή στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική
Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Συµβουλίου Υπουργών της Ουκρανίας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε επί της
αρχής. Στη σηµερινή πρωινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα 1 έως και 122 ως µία ενότητα. Στην απογευµατινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα 123 έως το τέλος και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Δηµήτρης Τσιρώνης
για οκτώ λεπτά, µε ανοχή χρόνου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάναµε µία πολύ αναλυτική συζήτηση αυτές τις ηµέρες στο Κοινοβούλιο. Κάναµε µία πολύ
εξαντλητική συζήτηση µε όλους τους φορείς, έτσι ώστε να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε πάρα πολλά ζητήµατα, να ρυθµίσουµε πάρα πολλά θέµατα που άπτονται αυτού του τεράστιου
πολυνοµοσχεδίου.
Όπως είπα και χθες στην οµιλία µου, πρόκειται για ένα τεράστιο νοµοσχέδιο, ένα πολυνοµοσχέδιο που θα µπορούσε να είναι
τουλάχιστον τρία έως πέντε νοµοσχέδια ξεχωριστά, ώστε να
µπορέσει η Βουλή να συζητήσει µε έναν πιο οργανωµένο τρόπο,
µε ένα πιο αναλυτικό τρόπο αυτά τα ζητήµατα.
Πλην όµως, επειδή στην πορεία προς τις εκλογές η χώρα έχει
δεσµεύσεις προκειµένου να ψηφίσει νοµοσχέδια, προκειµένου
να ψηφίσει ρυθµίσεις που έχουµε αναλάβει την υποχρέωση ως
χώρα, είµαστε αναγκασµένοι µέσα σε ένα πολύ µικρό χρόνο,
µέσα σε ένα πολύ µικρό διάστηµα να µπορέσουµε να αναλύ-

σουµε τις θέσεις µας πάνω σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο µέρος, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 16 που αφορά
την επιµήκυνση της θητείας του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η θητεία του λήγει το
2013 και προτείνεται να λήξει η θητεία του µέχρι τη λήξη της θητείας του ως Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή Ρυθµιστική Αρχή
για τις τηλεπικοινωνίες, τη γνωστή ως BEREC. Λογικό ακούγεται,
πλην όµως σε µία τέτοιου είδους περίοδο, που θα χειριστεί αυτή
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων τόσο
πολύ σοβαρά ζητήµατα, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορούµε να το
δεχθούµε.
Αφαιρέστε αυτό το κοµµάτι. Είναι κάτι το οποίο µπορεί να περάσει και µετά τις εκλογές. Αν όντως υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα και είναι συνδεδεµένη αυτή η θέση του Προέδρου της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, της
ΕΕΤΤ, µε τη θέση του Αντιπροέδρου της BEREC, τη Ρυθµιστική
Αρχή δηλαδή Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε
πράγµατι θα το δούµε µε ηρεµία, µε ησυχία µετά τις εκλογές.
Δεν µας βιάζει κανείς, η θητεία του λήγει το 2013.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των καναλιών, εθνικής και περιφερειακής, θα περιµένουµε την Κυβέρνηση να τοποθετηθεί και στη δευτερολογία µας θα τοποθετηθούµε. Η λογική
είναι να µην υπάρχει κανένας διαχωρισµός, να πάνε όλα µαζί.
Πάµε τώρα στο µέρος Β’, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
αφορά τις ρυθµίσεις της αγοράς για τα ταξί. Είναι γνωστό ότι
έγινε εξαντλητικός διάλογος και διαβούλευση µεταξύ των δύο
κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση Παπαδήµου, έγινε
εξαντλητικός διάλογος –θα λέγαµε- και µε την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υποδοµών, τόσο µε τον κύριο Υπουργό όσο και
µε τον κύριο Υφυπουργό, τον κ. Μαγκριώτη.
Σκύψαµε πάνω στο ζήτηµα, σκύψαµε πάνω στο θέµα, έτσι
ώστε να µπορέσουµε να το επιλύσουµε. Το ίδιο κάναµε και στην
αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου συνεδρίασαν οι αρµόδιες
Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου. Και εκεί πραγµατικά κάναµε πολλές προσεγγίσεις,
κάναµε εξαντλητικό διάλογο για να βρούµε λύση σε αυτό το
θέµα των ταξί.
Όλοι –µηδενός εξαιρουµένου- και όλες οι πτέρυγες της Βουλής δεχθήκαµε ότι η ρύθµιση για την αγορά των ταξί δεν µπορεί
παρά να υπακούει σε αρχές και κανόνες. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτό το χάος που υπάρχει σήµερα στην αγορά των ταξί.
Θα πρέπει να ρυθµιστεί µε έναν οργανωµένο τρόπο που να σέβεται το επάγγελµα, τον επαγγελµατία, που να σέβεται αυτή τη
λειτουργία για το επιβατικό κοινό, να ρυθµιστεί µε έναν τρόπο
σύγχρονο, µε έναν τρόπο ευρωπαϊκό, µε έναν τρόπο που θα τιµά
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την ιστορία και τον πολιτισµό της χώρας µας.
Δεχθήκαµε όλοι ότι αυτό το επάγγελµα πρέπει επιτέλους να
ανοίξει µε έναν τρόπο που να προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον, που να αναβαθµίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες, να εξυπηρετείται καλύτερα το επιβατικό κοινό, να εξυπηρετείται
καλύτερα ο τουρισµός, να ανοίξει µε έναν τρόπο που να σέβεται
το νυν επαγγελµατία ιδιοκτήτη και οδηγό του ταξί και να του επιτρέπει να συνεχίσει το επάγγελµα και την εργασία του µε σεβασµό και αξιοπρέπεια, που να µην τον θέτει ούτε εκτός του
επαγγέλµατος ούτε εκτός της εργασίας του.
Με βάση αυτές τις βασικές αρχές, αυτούς τους βασικούς κανόνες, ξεκινήσαµε αυτόν τον εξαντλητικό διάλογο. Υπήρξαν
πολλά ζητήµατα στα οποία είχαµε διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Όλοι γνωρίζουν ότι είχαµε σε πολλές περιπτώσεις θέσεις
εκ διαµέτρου αντίθετες. Όλοι όµως µε υπευθυνότητα µε σοβαρότητα σκύψαµε στο πρόβληµα και είπαµε ότι θα πρέπει να το
προσεγγίσουµε. Στα περισσότερα ζητήµατα, παρά το γεγονός
ότι ήµασταν µακριά, ήρθαµε τελικά πάρα πολύ κοντά. Κατ’ αρχήν
είχαµε διαφορετική προσέγγιση στο θέµα των συντελεστών για
τον αριθµό των αδειών που θα βγαίνουν κυρίως για την Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη. Κάναµε προσπάθεια και στο τέλος καταλήξαµε και εκεί. Καταλήξαµε στους συντελεστές για Αθήνα και για
Θεσσαλονίκη, αλλά και για την υπόλοιπη χώρα: 3 για την Αθήνα,
1,8 για τη Θεσσαλονίκη και 1,5 για την υπόλοιπη χώρα.
Υπάρχει µια εκκρεµότητα, κύριε Υπουργέ, για το θέµα της
Θεσσαλονίκης, αυτό το 0,5% το δικαίωµα του περιφερειάρχη
αντί του 0,7% που σας έθεσα και χθες. Νοµίζω ότι για λόγους
ίσης µεταχείρισης και αντιµετώπισης όλων των περιοχών της
χώρας, όπως έχει το 0,5% ο περιφερειάρχης στις υπόλοιπες περιφέρειες, να έχει και της Θεσσαλονίκης.
Καταλήξαµε επίσης στο θέµα των οχηµάτων ειδικής µίσθωσης
µε την κυκλοφορία για πρώτη φορά ταξί έξι έως εννέα θέσεων.
Είπαµε στις µεγάλες τουλάχιστον πόλεις -Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα Ηράκλειο- να είναι ένας µίνιµουµ αριθµός κατ’
αρχάς για την πρώτη εφαρµογή του θεσµού και να υπάρχει επέκταση σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει ανάγκη και επιθυµία.
Νοµίζω ότι κυρίως σε τουριστικές περιοχές θα υπάρχουν επαγγελµατίες που θα µετατρέψουν τις άδειές τους από ταξί πέντε
θέσεων σε οχήµατα ειδικής µίσθωσης.
Είναι πολύ σηµαντικό που για πρώτη φορά θεσµοθετούµε ότι
ένα µέρος αυτών των αυτοκινήτων ειδικής µίσθωσης θα διαµορφώνεται µε τρόπο που να εξυπηρετεί και τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό που για πρώτη φορά ένας
ΑΜΕΑ θα µπορεί να εξυπηρετηθεί είτε είναι Έλληνας είτε είναι
τουρίστας. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρχει αυτή η διαµόρφωση.
Συµφωνήσαµε, επίσης και για το θέµα των λιµουζινών. Και εκεί
είναι σηµαντικό γιατί δεν µπορούσαν να κυκλοφορούν -και για
λόγους ασφαλείας, όπως θέσαµε- µε κίτρινες πινακίδες, µε χαρακτηριστικά των ταξί. Ας παραµείνουν να λειτουργούν µε τον
τρόπο που λειτουργούσαν. Πρόκειται για µια µικρή µειοψηφία.
Κάνουν ένα διαφορετικό επάγγελµα και λειτούργηµα µέσα στο
χώρο της προµίσθωσης. Είναι σαράντα µε σαράντα πέντε αυτοκίνητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο.
Συµφωνήσαµε, επίσης και για µια σειρά θεµάτων και ουσιαστικού και διαδικαστικού χαρακτήρα.
Το µόνο που έµεινε ανοιχτό, κύριε Υπουργέ, είναι το θέµα των
εδρών των ταξί. Εκεί υπάρχει διάσταση. Υπάρχει αρκετή απόσταση ακόµα. Θέση µας, όπως είπα και χθες, είναι οι καλλικρατικοί δήµοι. Εκεί να είναι η έδρα των ταξί. Θέση της Νέας Δηµοκρατίας, όπως την εξέφρασε ο εισηγητής της, είναι να είναι τα
τοπικά διαµερίσµατα, όπως το περιγράφει και ο νόµος που επεξεργαζόµαστε. Εµείς θεωρούµε ότι αν διατηρήσουµε το ισχύον
καθεστώς, δηλαδή τα τοπικά διαµερίσµατα, καταδικάζουµε
όλους όσους είναι στα χωριά που έχουν τα ίδια έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές µ’ αυτούς
που µένουν στην Αθήνα, αλλά έχουν πολύ µικρότερο αντικείµενο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τους καταδικάζουµε και τους θέτουµε ουσιαστικά εκτός επαγγέλµατος.
Η Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να νοµοθετεί µε βάση τη δύναµη του ισχυρού που θα επιβάλλει την
άποψή του και τη δύναµή του στον αδύνατο. Η Βουλή είναι το
τελευταίο αποκούµπι του αδύνατου, του µη ισχυρού. Η Βουλή
πρέπει να νοµοθετεί µε έναν τρόπο που να σέβεται όλους, το σύνολο των επαγγελµατιών. Αν ο αδύνατος, ο µικρός, δεν βρει το
δίκιο του εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, δεν έχει
καµµία προοπτική η ελληνική κοινωνία. Δεν µπορούµε να πάµε
πουθενά. Γι’ αυτό θα πρέπει να συγκεράσουµε όλες τις απόψεις,
έτσι ώστε να µπορέσουν όλοι οι επαγγελµατίες να µείνουν στο
επάγγελµα. Αυτή είναι η δική µας άποψη και θέση και γι’ αυτούς
που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις πρωτεύουσες των
νοµών, παντού, αλλά και για τους µικρούς που είναι στα χωριά.
Όλοι θα πρέπει να επιβιώσουν. Για όλους υπάρχει αντικείµενο.
Και αν η κρίση σήµερα τους αναγκάζει να µην έχουν µεγάλο αντικείµενο, να µη βγάζουν το µεροκάµατο που έβγαζαν και να βγάζουν ένα µικρό µεροκάµατο, δεν αποτελεί κανένα λόγο και
κανένα άλλοθι να νοµοθετήσουµε µ’ ένα διαφορετικό τρόπο.
Εµείς έχουµε φερθεί µε υπευθυνότητα ως πολιτικός χώρος,
ως κόµµα και θα φερθούµε και αυτή τη φορά. Προκειµένου να
µη δυναµιτίσουµε το όλο εγχείρηµα που όλοι µαζί κτίσαµε, βήµαβήµα, προσεκτικά όλο αυτό το διάστηµα, είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε για να γεφυρώσουµε όλες αυτές τις αντιθέσεις. Να
κάνουµε όλοι µισό βήµα πίσω για να µπορέσουµε να κάνουµε
δυο βήµατα µπροστά για να βρούµε τη λύση. Αυτά για τα ταξί.
Νοµίζω ότι θα εξαντλήσουµε το διάλογο και θα βρούµε αυτή τη
λύση που χρειάζονται όλοι οι επαγγελµατίες, έτσι ώστε να µπορέσουµε πραγµατικά να καταλήξουµε.
Θα αναφερθώ µόνο σε δυο-τρία ζητήµατα. Το ένα αφορά στο
ΙΓΜΕ. Είχα επικοινωνία µε τον κ. Παπακωνσταντίνου κατά τη
διάρκεια της συζήτησής µας στην επιτροπή. Είχε φέρει ρύθµιση
για το ΙΓΜΕ για να δώσει µια παράταση µέχρι τέλος Απριλίου.
Είχα πάρει την υπόσχεση του Υπουργού ότι συµφωνούσε τουλάχιστον για ένα δίµηνο ακόµα, για να το χειριστεί η επόµενη Κυβέρνηση. Μένει στον αέρα αυτό το πράγµα. Επικοινωνήστε ως
Κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω να επικοινωνήσω ως εισηγητής. Η Κυβέρνηση, ο αρµόδιος Υπουργός, ο Υφυπουργός να επικοινωνήσει εντός της ηµέρας, σήµερα, πριν λήξουν οι εργασίες του
νοµοσχεδίου. Να το φέρετε ως νοµοτεχνική διάταξη. Φέρτε την
ίδια ρύθµιση στη χειρότερη περίπτωση. Εµείς πιστεύουµε σε κάτι
διαφορετικό, πιο προωθηµένο.
Εν πάση περιπτώσει, το µίνιµουµ που θέλουµε γι’ αυτούς τους
ανθρώπους είναι να τους δώσουµε ένα περιθώριο µέχρι τις 30
Ιουνίου. Έχει λήξει ήδη από τέλος Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει.
Είναι στο αέρα. Είναι κρίµα. Επικοινωνήστε µε τον κ. Παπακωνσταντίνου. Θα προσπαθήσω και εγώ στη συνέχεια.
Ως προς το θέµα των ΚΤΕΟ, στην τροπολογία που έχετε είναι
πάρα πολύ σηµαντικό που εισάγουµε την πιστοποίηση κατά ISO
9001 για την πιστοποίηση δηµόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, όπως
την περιλαµβάνετε στην τροπολογία. Εµείς δεν συµφωνούσαµε
-σας είπαµε χθες και καταθέσατε και νοµοθετική ρύθµιση- µε την
τροπολογία για τα βυτιοφόρα. Καλώς κάνατε. Με τις υπόλοιπες
ρυθµίσεις των τροπολογιών σε γενικές γραµµές συµφωνούµε και
δεν έχουµε αντιρρήσεις.
Πάγια θέση δική µας είναι -όπως την εξέφρασε χθες και ο Πρόεδρός µας, Ευάγγελος Βενιζέλος- ότι οι τροπολογίες πάρα πολλών συναδέλφων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντιµετωπίζουν προβλήµατα και ζητήµατα που δεν είναι ούτε καιροσκοπικά ούτε ρουσφετολογικά. Αντιµετωπίζουν χρόνια ζητήµατα.
Επειδή όµως βρισκόµαστε σε µια προεκλογική περίοδο, η δική
µας θέση, κύριε Υπουργέ, είναι να µη γίνει δεκτή σήµερα καµµία
τροπολογία συναδέλφου, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες
απ’ αυτές, όπως τις έχω κοιτάξει, είναι και δίκαιες και αντιµετωπίζουν ζητήµατα. Είναι όµως πονηρές οι περίοδοι. Μέσα σ’ αυτές
µπορούν να εµφιλοχωρήσουν και να περάσουν και άλλους είδους τροποποιήσεις και ρυθµίσεις που µετά θα µας κάνουν να
ντρεπόµαστε ως ελληνικό Κοινοβούλιο. Νοµίζω ότι θα µπορέσουµε πραγµατικά µε την επεξεργασία αυτού του νοµοσχεδίου
και σήµερα -θα ξαναπάρουµε το λόγο και στη δευτερολογία µας-
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να τοποθετηθούµε και πάλι και να µιλήσουµε αναλυτικά για κάποια επιµέρους ζητήµατα.
Εµείς θα σταθούµε υπεύθυνα µέχρι το τέλος, όπως απαιτούν
και οι περιστάσεις και οι καιροί. Γιατί «οι καιροί ου µενετοί», αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας 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,
πενήντα τρεις µαθήτριες και µαθητές και έξι εκπαιδευτικοί από
το 4ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Απόστολος Νάνος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατά την άποψή µας, όπως τονίσαµε και χθες, το πραγµατικό
δίληµµα είναι αν η επικοινωνία είναι δικαίωµα ή εµπόρευµα. Εµείς
θεωρούµε ότι η επικοινωνία είναι δικαίωµα, είναι κοινωνικό αγαθό
και γι’ αυτό το λόγο πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος
κρατικός φορέας αποκλειστικά για συνδυασµένες λαϊκές ανάγκες επικοινωνίας. Δηλαδή, να υπάρχουν καθολικές, φτηνές και
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες µε την προστασία της ιδιωτικότητας
και των κυριαρχικών δικαιωµάτων και δεν µπορούν να ικανοποιηθούν παρά µόνο µε την επικοινωνία-δικαίωµα, µε ενιαίο κρατικό
φορέα τηλεπικοινωνιών, µε κοινωνικοποίηση των υποδοµών της
τηλεπικοινωνίας, της κατασκευής του υλικού, µε κεντρικό επιστηµονικό σχεδιασµό σε λαϊκή εξουσία.
Άρθρο 28, δικαιώµατα διέλευσης και αδειοδότησης κεραιών.
Στόχος σας είναι να ελαχιστοποιήσετε το κόστος των δικαιωµάτων διέλευσης για τους οµίλους και να καταστήσετε υποχρεωτική τη διέλευση τέτοιου εξοπλισµού σε κάθε περιοχή της χώρας.
Αντίστοιχα στην αδειοδότηση κεραιών προωθείτε διαδικασίες
που µοναδικό στόχο έχουν να επιταχύνουν την κατασκευή νέων
κεραιών σε βάρος της υγείας των λαϊκών στρωµάτων. Υλοποιείτε
τις απαιτήσεις των τηλεπικοινωνιακών οµίλων σε βάρος των
αναγκών-δικαιωµάτων των λαϊκών στρωµάτων.
Όσον αφορά τα άρθρα 80 και 81, η ψηφιακή τηλεόραση ως
νέα τεχνολογία θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες ενηµέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Στα χέρια σας, στα χέρια του µεγάλου
κεφαλαίου, θα αξιοποιηθεί για να πολλαπλασιάσει την κερδοφορία του, για να επιταχύνει τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κλάδου αφού η ένταξη στην ψηφιακή τηλεόραση συνδέεται αναγκαστικά µε την τεχνική συνένωση σε οµάδες τηλεοπτικών σταθµών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι απελευθερωµένο φάσµα –το ψηφιακό µέρισµα- το παραδίδετε στα
χέρια του µεγάλου κεφαλαίου και η χρησιµοποίησή του θα γίνει
µε γνώµονα τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας των οµίλων σε
βάρος των εργαζοµένων.
Θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση κρατικών υποδοµών, για την υλοποίηση δικτύων πρόσβασης σε πληροφορίες
κ.ο.κ..
Όσον αφορά τα ταξί, αυτό που το είπαµε και στην αρχή της
συζήτησής µας, βασική στόχευση του νοµοσχεδίου είναι η προώθηση της συγκέντρωσης και της συγκεντροποίησης των ταξί.
Επιτρέπει τις εταιρείες διαχείρισης των ταξί και την αύξηση του
αριθµού των ταξί µε τους τρόπους που ανέλυσε ο Υπουργός.
Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν στην ταχύτατη επιδείνωση
των όρων εργασίας των οδηγών ταξί, 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. Ο µοναδικός ωφεληµένος θα είναι το κεφάλαιο,
όπως είπα νωρίτερα, που επιζητά νέα πεδία κερδοφορίας, των
υπερσυσσωρευµένων κερδών. Αυτό είναι που αποκαλείτε εσείς
«δηµόσιο συµφέρον».
Ισχυρίζεστε ότι ο ανταγωνισµός θα βελτιώσει τις υπηρεσίες
και θα ρίξει της τιµές. Εδώ ξεχνάτε να εξηγήσετε γιατί ο αντα-
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γωνισµός ανάµεσα σε µερικές δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες
είναι λιγότερο οξύς απ’ ό,τι ανάµεσα σε πέντε, δέκα εταιρείες
που µπορεί να κυριαρχήσουν στην αγορά.
Επίσης, αυτό που γνωρίζει ο καθένας είναι ότι η ποιότητα συµβαδίζει µε τις τιµές. Κανένας επενδυτής δεν είναι διατεθειµένος
να αυτοκτονήσει, προσφέροντας καλύτερες και άρα ακριβότερες υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές. Μπορεί να ανέβει η ποιότητα, αλλά το ταξί θα γίνει απρόσιτο για τα λαϊκά στρώµατα. Γι’
αυτό κρύβετε µε επιµέλεια ότι ανάµεσα στον ορυµαγδό των απελευθερώσεων, φιγουράρει και η απελευθέρωση των κοµίστρων.
Ισχυρίζεστε ότι θα ανοίξουν οι θέσεις εργασίας. Το δόλωµα
απευθύνεται στους απελπισµένους ανέργους και δηµιουργεί την
αυταπάτη ότι θα βρουν δουλειά. Αν όµως δοθούν µερικές ακόµα
χιλιάδες άδειες, το αποτέλεσµα θα είναι να µοιραστεί η ίδια µίζερη πίτα σε µικρότερα κοµµάτια. Αν δηµιουργηθούν εταιρείες,
που είναι ο κύριος στόχος, σίγουρα θα γίνουν προσλήψεις.
Όµως, η εµπειρία δείχνει ότι η συνολική απασχόληση στον κλάδο
θα συρρικνωθεί.
Όσον αφορά το άρθρο 82 που αφορά τη λεγόµενη απελευθέρωση των επιβατικών οδικών µεταφορών, είµαστε συνολικά αντίθετοι µε τις διατάξεις που αφορούν τη λεγόµενη απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. Στόχος της λεγόµενης απελευθέρωσης –όπως και σε όλους τους κλάδους- είναι να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις για τον εκτοπισµό των δεκάδων χιλιάδων
αυτοαπασχολούµενων και η παράδοση του µεταφορικού έργου
σε επιχειρηµατικά συµφέροντα που ετοιµάζονται να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριµένο κλάδο.
Με το άρθρο 85 παράγραφος 6, δίνεται η 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. Και η
νέα τροπολογία που µειώνει το ποσοστό, συνεχίζει να δίνει τη
δυνατότητα κατοχής εκατοντάδων αδειών σε φυσικά πρόσωπα
και σε εταιρείες.
Το άρθρο 91 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 τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, τους σταθµούς και τα
ξενοδοχεία.
Η εφαρµογή της συγκεκριµένης ρύθµισης θα έχει σαν αποτέλεσµα να αφαιρεθεί ένα µεγάλο κοµµάτι δουλειάς από τους αυτοαπασχολούµενους σε µια περίοδο που η αναδουλειά και η
πτώση του µεταφορικού έργου, θα οδηγήσει χιλιάδες εκτός
επαγγέλµατος.
Με την τροπολογία στην παράγραφο 3 του άρθρου 111 που
χορηγεί εκατοντάδες νέες άδειες ταξί ειδικής µίσθωσης σε µεγάλες τουριστικές έδρες, ικανοποιείται η απαίτηση των ξενοδοχειακών και άλλων επιχειρήσεων που θέλουν να εισβάλουν στον
κλάδο χωρίς κόστος. Η ρύθµιση αυτή µαζί µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 85, θα συµβάλλουν στο σύντοµο εκτοπισµό των αυτοαπασχολούµενων από το πιο κερδοφόρο κοµµάτι της δουλειάς
τους.
Με το άρθρο 87 διευκολύνεται η σύσταση εταιρειών που θα
δραστηριοποιηθούν στον κλάδο µε τη µορφή της εκµετάλλευσης
επιβατικών δηµόσιας χρήσης αυτοκινήτων.
Με τις ρυθµίσεις και την τροπολογία του άρθρου 83 που διευρύνει τις περιµετρικές ζώνες σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε
αρκετές τουριστικές περιοχές και συγκοινωνιακούς κόµβους,
επιδιώκεται η διευκόλυνση των εταιρειών να πάρουν το µεταφορικό έργο σε βάρος των αυτοαπασχολούµενων. Όσοι από τους
αυτοαπασχολούµενους νοµίζουν ότι µπορούν να ωφεληθούν µε
τη διεύρυνση της έδρας, θα διαψευστούν πολύ σύντοµα.
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
αφετέρου δεν αναιρούν το βασικό ζήτηµα της λεγόµενης απε-
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λευθέρωσης. Ο µαθηµατικός τύπος από τον οποίον θα προκύπτει
ο αριθµός των αδειών σε κάθε έδρα, δίνει τη δυνατότητα έκδοσης νέων αδειών σε αρκετές περιοχές στην περιφέρεια που είναι
ήδη κορεσµένες. Η δυνατότητα µείωσης ή προσαύξησης του
συντελεστή από τον περιφερειάρχη µε βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται, δίνει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση διάφορων
σκοπιµοτήτων. Και η νέα τροπολογία κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
Το ίδιο ισχύει και µε τις ρυθµίσεις περί της µεταβίβασης των
αδειών που προβλέπει το άρθρο 102. Οι ουσιαστικές πλευρές
του ζητήµατος της µεταβίβασης παραπέµπονται σε υπουργικές
αποφάσεις που θα εκδοθούν µετά την ψήφιση του νόµου. Το
µόνο άµεσο αποτέλεσµα που θα επιφέρει είναι η αύξηση της φορολόγησης σε µια περίοδο που ο κλάδος αντιµετωπίζει µεγάλη
πτώση της δουλειάς και του εισοδήµατος.
Όσον αφορά το άρθρο 113 που αφορά τις σχολές οδηγών,
ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ».
Για τα πρατήρια καυσίµων εντός σταθµών στο άρθρο 114, που
µέχρι τώρα λειτουργούσαν παράνοµα, ψηφίζουµε «λευκό».
Όσον αφορά το άρθρο 116 για τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης,
είναι ρυθµίσεις που µετριάζουν κάποιες από τις συνέπειες του ν.
3887/2010 περί απελευθέρωσης των εµπορευµατικών οδικών µεταφορών, µε τον οποίον είµαστε αντίθετοι και παλεύουµε για την
κατάργησή του. Αφορούν επίσης τη δυνατότητα να συνεχίσουν
να δραστηριοποιούνται στον κλάδο µεµονωµένοι µεταφορείς,
που ο προηγούµενος νόµος σχεδόν το απέκλειε.
Με την παράταση της προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων µικροδιορθώσεων αυτοκινήτων και µοτοσικλετιστών,
συµφωνούµε.
Στο άρθρο 118 είναι δική µας πρόταση η κατάργηση της απαίτησης για ασφαλιστική ενηµερότητα από τα ΚΤΕΟ για τα δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα και συµφωνούµε.
Το άρθρο 119 παρέχει προνόµια στα ΚΤΕΛ -πέρα από τη χρηµατοδότηση µε τα 45 εκατοµµύρια ευρώ- και στις σχετικές επιχειρήσεις, σε βάρος της ασφάλειας των λαϊκών στρωµάτων και
των οδηγών: αύξηση του χρονικού ορίου χρήσης των λεωφορείων, δυνατότητες τοποθέτησης δεξαµενών καυσίµων µέσα στα
ΚΤΕΛ.
Το άρθρο 120 εξαιρεί ορισµένους εργαζόµενους στον ΟΣΕ
από την εφεδρεία. Όπως ξέρετε, είµαστε κατά της εφεδρείας
συνολικά. Το εν λόγω άρθρο, όµως, εισάγει την υπό όρους εξαίρεση από την εφεδρεία, αφού το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΣΕ
είναι αρµόδιο ουσιαστικά να αποφασίσει ποιος απολύεται και
ποιος όχι. Η συγκεκριµένη ρύθµιση είναι απαράδεκτη ρύθµιση,
κοµµένη και ραµµένη για να εξυπηρετήσει εκβιασµούς στον ΟΣΕ.
Η θέση µας για τον ΟΣΕ είναι κατά της απελευθέρωσης των
σιδηροδροµικών µεταφορών, κατά της ιδιωτικοποίησής του, σιδηροδροµικές µεταφορές ως κοινωνικό δικαίωµα, πλήρης και
σταθερή εργασία του προσωπικού και φυσικά πλήρης ανάκληση
όλων των απολύσεων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» για το συγκεκριµένο άρθρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο ειδικός
αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Παύλος Μαρκάκης να ανέλθει στο Βήµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συζητούµε τώρα τα άρθρα και τις τροπολογίες. Το µόνο που διαπιστώσαµε σήµερα, µάλλον από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, είναι ότι οι τροπολογίες τέρµα, για τα ρουσφέτια όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχετε ακόµα περιθώριο, κύριε Μαρκάκη.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν έχει ακόµα περιθώριο ή
αν η εντολή δεν έχει έρθει από του Μαξίµου ακόµα, αλλά φαντάζοµαι ότι όπου να’ ναι θα έρθει. Υπήρχε και µια κίνηση στο
δρόµο τώρα που ερχόµουν. Ίσως φταίει αυτό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, να µπούµε στα άρθρα και να ξεκινήσουµε από το Α’ µέρος του νοµοσχεδίου που είναι η οργάνωση
και λειτουργία του τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Είναι ένα
µεγάλο κοµµάτι, ένα σηµαντικό κοµµάτι του νοµοσχεδίου. Δύο
οδηγίες οι οποίες ήρθαν αργά και µάλιστα µε πολύ πρόχειρο και
επείγοντα τρόπο, αναπτύσσονται σε δέκα κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο Α’ υπάρχει το πεδίο εφαρµογής όπου έρχεται
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σε αντίφαση µε το άρθρο 30 για τους ραδιοερασιτέχνες. Υποθέτω η τροπολογία που κατατέθηκε να καλύπτει αυτή την αντίφαση. Δίδονται, επίσης, οι ορισµοί και καθορίζονται οι στόχοι και
οι γενικές αρχές της άσκησης αρµοδιοτήτων.
Στο Κεφάλαιο Β’ επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε τη σηµείωση
ότι αυτές είναι και αυξηµένες και µεγάλες σε αριθµό. Συστήνονται δύο επιτροπές, µία µε έντεκα µέλη, συµβουλευτική του
Υπουργού -δεν νοµίζω ότι χρειαζόταν τόσο µεγάλη επιτροπή- και
µία διακυβέρνησης και ονοµατοδοσίας του δικτύου.
Η ΕΕΤΤ καθορίζεται ως Εθνική Ρυθµιστική Αρχή και καθορίζονται θέµατα διοικητικά, λειτουργικά, αρµοδιοτήτων της και θέµατα του προσωπικού της. Εδώ βέβαια θα κάνω µία παρατήρηση
που έκανα και σε άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την ΕΕΤΤ, η
οποία έχει εξελιχθεί σε ένα µεγάλο φορέα. Έχει µεγάλο φόρτο
αρµοδιοτήτων και νοµίζω ότι η πράξη θα αποδείξει αν µπορεί να
ανταποκριθεί χωρίς να δηµιουργήσει προβλήµατα σε αυτούς
τους βασικούς τοµείς της ενέργειας, της επικοινωνίας και των
ταχυδροµικών επικοινωνιών.
Βέβαια, υπάρχει η σχέση της εθνικής αυτής αρχής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε άλλες εθνικές ρυθµιστικές αρχές.
Υπάρχει, όµως, µία πρόνοια για παράταση της θητείας του σηµερινού Προέδρου, επειδή είναι Αντιπρόεδρος σε έναν άλλο διεθνή οργανισµό. Δεν ξέρω αν είναι ρουσφετολογική αυτή η
περίπτωση του Προέδρου ή είναι κάτι το οποίο τον καθιστά αναντικατάστατο. Είναι όµως µία διάταξη που µπαίνει στη νοµοθεσία
και που προφανώς είναι φωτογραφική.
Στο Κεφάλαιο Γ’ αναφέρεται ότι η παροχή δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών επιτρέπεται υπό καθεστώς γενικής αδείας. Αναφέρονται τα δικαιώµατα των επιχειρήσεων υπό καθεστώς αδείας, η διαχείριση του φάσµατος των
ραδιοσυχνοτήτων, που αποτελεί ένα σπάνιο πόρο µε µεγάλη οικονοµική αξία -και όχι µόνο- η χορήγηση δικαιώµατος χρήσης
συχνοτήτων και κανονισµού χρήσης εκδιδόµενες από την ΕΕΤΤ,
καθώς και η διαδικασία περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης
και η προσαρµογή των υφισταµένων δικαιωµάτων χρήσης των
ραδιοσυχνοτήτων.
Το Κεφάλαιο Δ’ αναφέρεται σε δικαιώµατα διέλευσης, ρυθµίσεις σχετικά µε τις εγκαταστάσεις κεραιών. Θα αναφέρω ότι, ενώ
σε προηγούµενο νοµοθέτηµα οι κεραίες θεωρούνταν ότι δεν δηµιουργούν πρόβληµα υγείας, εδώ αναφέρεται ότι πρέπει να αποµακρύνονται από τις ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και νηπιαγωγεία ή σχολεία, κάτι που δείχνει ότι
υπάρχει µία αντίφαση µεταξύ των προηγούµενων νοµοθετηµάτων και του σηµερινού. Αναφέρεται στα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης και σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια και ακεραιότητα των δικτύων και υπηρεσιών.
Στο Κεφάλαιο Ζ’ αναφέρονται θέµατα σχετικά µε την καθολική
υπηρεσία. Εδώ η καθολική υπηρεσία έχει µια περιορισµένη δυνατότητα, όµως είναι απαραίτητη και πρέπει να παρέχει τις χρήσεις αυτές, καθόσον οι δραστηριότητες αυτές πλέον δεν είναι
ενδιαφέρουσες για τους υπόλοιπους χρήστες των δικτύων.
Στο Κεφάλαιο Η’ αναφέρονται τα δικαιώµατα των τελικών χρηστών και οι υποχρεώσεις που παρέχουν οι δηµόσιες ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Υπάρχουν θέµατα διαφάνειας και ποιότητας
παρεχοµένων υπηρεσιών, αλλαγή παρόχου και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθµός Εκτάκτου Ανάγκης, ο 112.
Στο Κεφάλαιο Θ’ αναφέρονται τα διοικητικά τέλη, τα τέλη των
δικαιωµάτων χρήσης και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Το Κεφάλαιο Ι’ είναι και το σηµαντικότερο και έχει και τις µεταβατικές διατάξεις. Εδώ στο άρθρο 79 γίνονται ρυθµίσεις για
τη µετάβαση του αναλογικού τρόπου στην επίγεια ψηφιακή εκποµπή, που είναι κρυµµένες και πρέπει να διευκρινιστούν. Πώς
θα γίνει αυτή η µετάβαση και ποιες είναι οι προθεσµίες; Πρέπει
αυτό να διευκρινιστεί χωρίς να µας παραπέµπει σε αποφάσεις
των γενικών γραµµατέων και επιτροπών.
Για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και το ραδιόφωνο γίνεται
ένας διαχωρισµός του παρόχου του δικτύου και του παρόχου
του περιεχοµένου. Απαιτείται να είναι διαφορετικά νοµικά πρόσωπα. Είναι τελικά το ίδιο ή µπορεί να υπάρχουν και διαφορετικά
νοµικά πρόσωπα, κύριε Υπουργέ; Καταλαβαίνω ότι υπάρχει µία
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εξαίρεση για την ΕΡΤ, αλλά εδώ πέρα άλλο ήρθε στο αρχικό νοµοσχέδιο, άλλο έγινε στην τροπολογία και πρέπει να διευκρινιστεί. Έχει τροποποιήσεις και καταργούµενες διατάξεις, κριτήρια
αξιολόγησης και αρκετό παρασκήνιο.
Η έλλειψη διαλόγου µε φορείς που δεν εκλήθησαν είναι ένα
θέµα το οποίο οµολογείτε. Όπως είπαµε κι από την αρχή, υπάρχει περίσσεια υπουργικών αποφάσεων και ρυθµίσεων που γίνονται µε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Είµαστε σύµφωνοι µε την
οδηγία ως πλαίσιο, αλλά δεν µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη
σε µία Κυβέρνηση και έναν Υπουργό έτσι όπως ήρθε το σηµερινό
νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό δεν µπορούµε να ψηφίσουµε τις διατάξεις
αυτού του νοµοσχεδίου, ιδίως τα άρθρα που αναφέρονται στις
µεταβατικές διατάξεις.
Όσον αφορά τα ταξί, κοντεύει να τελειώσει η διαδικασία και
παραµένει σε εκκρεµότητα ο καθορισµός της έδρας. Έχουν
ακουστεί διαφορετικές απόψεις και από τη Νέα Δηµοκρατία και
από το ΠΑΣΟΚ. Το νοµοσχέδιο έχει εξαιρέσεις σε πολλές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν συµφωνηθεί. Υπάρχει το θέµα των εξαιρέσεων της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν αντικρουόµενες
απόψεις. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί ενιαία
και θα περιµένουµε µέχρι το τέλος της συνεδρίασης για να
δούµε αν θα γίνει συµφωνία των κοµµάτων ή αν αυτό το κοµµάτι
που θα ρυθµίζει τα ταξί θα τιναχτεί στον αέρα και θα αποσυρθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς είµαστε θετικοί και νοµίζουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο
που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ταξί πρέπει να ψηφιστεί
από την παρούσα Βουλή και να µην αποτελέσει αντιπαλότητα
ρουσφετολογικών διατάξεων µεταξύ των δύο κοµµάτων.
Υπάρχει βέβαια και ο καθορισµός εκ µέρους του περιφερειάρχη της αλλαγής της έδρας, τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς µήνες, µία διάταξη η οποία θεωρείται ευνοϊκή, αν δεν
χρησιµοποιηθεί κατ’ επιλογήν και ανάλογα µε την προσωπικότητα και τις αντιστάσεις που µπορεί να έχει ένας περιφερειάρχης. Για τον αριθµό των αδειών ανά έδρα και µε τους συντελεστές, µετά από αρκετό αλισβερίσι κατέληξαν τα δύο κόµµατα
σε τρεις συντελεστές. Υπάρχει µία αδικία για τους συντελεστές
της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι αυξηµένοι σε σχέση µε τις
άλλες περιοχές, ακόµη και για το συντελεστή που καθορίζει ο
περιφερειάρχης.
Αυτοί, όµως, οι συντελεστές, µιας και δεν τεκµηριώνονται, δείχνουν ότι δεν είναι αντικειµενικά τα κριτήρια, απλώς είναι αποτέλεσµα πιέσεων και συµφωνιών.
Για την αντικατάσταση της παλαιότητας των αυτοκινήτων και
του στόλου, πρέπει επιπλέον, εκτός από την παράταση που δίνετε για οικονοµικούς λόγους, να προχωρήσουµε και σε φορολογικά κίνητρα. Τα αυτοκίνητα ειδικής µίσθωσης πρέπει να έχουν
ενιαία χαρακτηριστικά σε όλη την επικράτεια. Και φτάνουµε και
στην τιµολόγηση των υπηρεσιών, η οποία γίνεται από τον
Υπουργό. Δεν υπάρχει, όµως, διάταξη που να αποδεικνύει ποια
είναι η ωφέλεια του χρήστη από αυτό το νοµοσχέδιο. Η δε φορολόγηση παραπέµπεται στο φορολογικό νοµοσχέδιο, για να
κρατήσει η Κυβέρνηση µόνο τα ευχάριστα και τα ρουσφετολογικά.
Μπαίνουν κοινωνικά κριτήρια για τις νέες άδειες, µε τα οποία
είµαστε σύµφωνοι. Και πιστεύουµε ότι πρέπει να καθορίζεται
στην πρόσκληση ο αριθµός των αδειών που δίνονται σε κάθε περιφέρεια, διότι έτσι θα αποτελέσουν οι νέες άδειες προϊόν πιέσεων πλέον προς το περιφερειακό συµβούλιο. Υπάρχει δε και ο
αριθµός των αδειών µε ειδική µίσθωση ανά περιοχή -καθορίζεται
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα- µαζί µε τον
αριθµό αδειών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Γίνεται, όµως, µία
αδικία για τις υπόλοιπες πόλεις. Δεν ξέρω αν αυτή η κατανοµή
φτάνει για να καλύψει όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, σε πόλεις, όπως
είναι ο Βόλος και η περιοχή του, δεν υπάρχει καµµία µέριµνα.
Στο Κεφάλαιο Β’ υπάρχουν τα θέµατα των εκπαιδευτών, των
υποψηφίων οδηγών και πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης. Υπάρχει µια υπουργική απόφαση που καταργείται και πηγαίνει σε προεδρικό διάταγµα. Εµείς εκφράσαµε τις αντιρρήσεις
µας για τους εξεταστές και για τις πολύ αυστηρές ποινές. Για το
θέµα της εγκατάστασης των καυσίµων και των πρατηρίων και για
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την τροπολογία νοµίζουµε ότι η ευέλικτη µορφή που γίνεται για
τη διαπίστευση των ΚΤΕΟ είναι ουσιαστική. Το ζήτηµα, όµως,
που µπαίνει εδώ είναι η οδική ασφάλεια, πώς ελέγχονται και
πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.
Νοµίζω ότι τα θέµατα των ΚΤΕΛ που βάζετε και το πρόβληµα
που λύνεται µε τη χορήγηση 45 εκατοµµυρίων στα ΚΤΕΛ –αυτά
που χρωστούσατε από προηγούµενες προσβάσεις των οδηγών
για να ανανέωση του στόλου τους και δεν πληρώθηκαν- είναι µια
δίκαιη αποκατάσταση, που όµως γίνεται εις βάρος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι έχουµε ένα
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, το οποίο αντί να πηγαίνει
προς την αναπτυξιακή κατεύθυνση, πηγαίνει για να καλύψει παραλείψεις των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Για την « ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και τις αρµοδιότητες που δίνονται. Νοµίζω ότι είναι µια εταιρεία, η οποία έχει µεγάλες εµπειρίες. Καλό είναι να µεταβιβάσει αυτές τις εµπειρίες της σε όλη
την Ελλάδα. Πώς, όµως, να µεταβιβάσει τις εµπειρίες της όταν
η υπόλοιπη Ελλάδα έχει µηδενικά έργα, έχουν σταµατήσει τα
πάντα και µένει µόνο η τεχνογνωσία της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»,
η οποία είναι δεσµευµένη και δεν υπάρχουν επενδύσεις για να
αξιοποιηθεί;
Αγαπητοί Βουλευτές, είπαµε ότι εµείς τουλάχιστον τα άρθρα
για τα ΤΑΞΙ θα τα ψηφίσουµε. Κρατήσαµε τις επιφυλάξεις µας
µε τις προτάσεις που κάναµε. Η Κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρώσει ακόµα τη σκέψη της. Έχει προχωρήσει η διαδικασία και γίνονται συνεννοήσεις µεταξύ των κοµµάτων, οι οποίες ευχόµαστε
να µην φτάσουν σε αποτέλεσµα ανατροπής όλου του νοµοσχεδίου. Θα συνεχίσουµε αργότερα µε τη συζήτηση επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πριν
απ’ όλα να πω ότι δίνεται στους εκπροσώπους των κοµµάτων
χρόνος οκτώ λεπτών για να διεξέλθουµε µε τη διαδικασία του
επείγοντος εκατόν είκοσι δύο άρθρα. Αν αυτό δεν είναι ο αυτοεξευτελισµός της κοινοβουλευτικής νοµοθετικής διαδικασίας,
τότε τι είναι;
Μετατρέπετε, κύριε Μαγκριώτη, τη Βουλή σε πλυντήριο. Αναγκάζετε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας,
οι οποίοι δεν τολµούν να καταψηφίσουν βέβαια –ίσα, ίσα που
όσοι καταψήφισαν το µνηµόνιο, τώρα κάνουν δηλώσεις µετανοίας στη Νέα Δηµοκρατία και επανέρχονται- να ψηφίζουν πράγµατα που ακόµη δεν έχουν προλάβει να διαβάσουν. Και επειδή ο
κ. Μαρκάκης, που είναι καλής πίστης άνθρωπος, είπε: «Τέρµα οι
ρουσφετολογικές τροπολογίες, διορθώθηκε η Κυβέρνηση» -υποθέτει- εγώ σας εγκαλώ γιατί δεν βάζετε µυαλό.
Χθες αναφέρθηκα σ’ αυτήν τη φωτογραφική υπέρ των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων «τροπολογία Μπαµπινιώτη». Και σας
είπα, κύριε Μαγκριώτη, ότι επιτίθεστε -ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία- στον κ. Μπαµπινιώτη για λάθος λόγους: Για αυτό που επιχείρησε να κάνει για τη χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων, των
οποίων τα αποθεµατικά κούρεψε η Κυβέρνηση µαζί µε την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις ταµειακές ανάγκες. Αλλά την «τροπολογία
Μπαµπινιώτη», µε την οποία κάνει το χατίρι στους εργοδότεςιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, την αποσύρατε από αυτό το νοµοσχέδιο, διότι εκτιµήσατε ότι δεν περνάει σε αυτό το νοµοσχέδιο και την καταθέσατε ως Κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο του κ.
Γιαννίτση.
Δεν είναι ρουσφετολογική τροπολογία αυτή; Δεν είναι προκλητική φιλεργοδοτική τροπολογία; Δεν ξηλώνει µία ρύθµιση
τριάντα πέντε ετών, µε την οποία κατά 90%, όπως λέει η στατιστική, δικαιώνονται τα αιτήµατα απολύσεων των ιδιοκτητών,
αλλά τουλάχιστον φιλτράρονται εκείνες οι προτάσεις απόλυσης
που γίνονται για λόγους αντεκδίκησης, συνδικαλιστικής δραστηριότητας, κ.λπ.; Πού είναι, λοιπόν, το φρένο Παπαδήµου και η
εφαρµογή της «οδηγίας Σταυρόπουλου» κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού «τέρµα οι φωτογραφικές υπουργικές τροπολογίες,
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τέρµα το όργιο»; Δεν σταµατάει το όργιο. Αλλάζει αίθουσα. Δεν
περνάει εδώ; Το πάµε σε άλλο νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θέλω, κύριε Μαγκριώτη,
µόλις τελειώσω να σηκωθείτε και να πείτε: «Η τροπολογία αυτή
δεν υπάρχει, δεν θα κατατεθεί πουθενά. Απεσύρθη».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έτσι είναι.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά θέλω να το
ακούσω από εσάς εκ µέρους της Κυβέρνησης και να καταγραφεί
στα Πρακτικά.
Έρχοµαι τώρα στα συζητούµενα εκατόν δώδεκα άρθρα. Κατ’
ανάγκη θα σταθώ στα πιο ουσιώδη, διότι ο χρόνος δεν µας επιτρέπει σοβαρή συζήτηση.
Ξεκινάω από το θέµα των ταξί: Είπαµε και συζητώντας επί της
αρχής ότι η εγκατάλειψη της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας του
κ. Ραγκούση και της προηγούµενης κυβέρνησης ότι δίνοντας
αφειδώς άδειες και γεµίζοντας µε άδειες ταξί όλη την Ελλάδα
θα τονωθεί η οικονοµία και θα έχουµε ανάπτυξη, είναι θετικό, ότι
η σύνδεση της αδειοδότησης ταξί µε κριτήρια πληθυσµιακά, περιβαλλοντικά, γεωγραφικά, κ.λπ., είναι ένα βήµα αποµάκρυνσης
από µία λογική επικίνδυνη, αφελή.
Το πρώτο από τα θέµατα, στα οποία θέλω να σταθώ και στα
οποία είµαστε αντίθετοι είναι η υπερσυγκέντρωση.
Κύριε Μαγκριώτη, στο προηγούµενο νοµοσχέδιο -στο «νοµοσχέδιο Ρέππα», να το πω έτσι για να συνεννοούµαστε- υπήρχε
ένα µάξιµουµ συγκέντρωσης αδειών µε αριθµό: δέκα άδειες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αυτό ήταν του Ραγκούση. Έλεγε για 10%,
τώρα µειώνεται στο 5%.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μάλιστα. Το «νοµοσχέδιο
Ραγκούση». Είχε δέκα άδειες. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
Τώρα, λοιπόν, φεύγετε από τις δέκα άδειες και πηγαίνετε µε
τα ποσοστά. Το 3% για την περιοχή της Αθήνας-Πειραιά είναι περίπου τετρακόσιες άδειες. Είναι σαράντα φορές παραπάνω. Γιατί
τέτοια υπερσυγκέντρωση; Γιατί να πάµε µε ποσοστά; Γιατί να
µην πάµε µε αριθµούς; Όπως λέτε για τα ειδικού σκοπού –κάλυψη τουριστικών αναγκών, εκατό άδειες εδώ, πενήντα άδειες
εκεί, δέκα άδειες εκεί- αφήστε τα ποσοστά -το 3% και το 5%- και
βάλτε έναν αριθµό. Δεν σας αρέσει το δέκα; Θέλετε να το ανεβάσετε; Φέρτε µία πρόταση. Συνεννοηθείτε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία και ανεβάστε το. Αλλά βάλτε αριθµό. Διότι ο κόσµος
ακούει 3% και του φαίνεται λίγο. Όταν όµως καταλάβει ότι είναι
τετρακόσιες άδειες, θα διαπιστώσει ότι θα µαζευτούν ολιγάρχες
στα ταξί, που θα έχουν τετρακοσαριές. Και στην πραγµατικότητα
δεν θα έχουν τετρακοσαριές. Με «αχυρανθρώπους» θα µαζέψουν πολύ περισσότερες. Βάλτε ένα φρένο σ’ αυτήν την υπερσυγκέντρωση. Ξέρετε πώς λειτουργούν τα καρτέλ στην αγορά;
Κατεβάζουν τις υπηρεσίες, ανεβάζουν τις τιµές. Σ’ αυτό, λοιπόν,
είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω είναι η ηλικία του στόλου.
Εδώ, υπό την πίεση της Νέας Δηµοκρατίας και µε σύµφωνη
γνώµη του ΠΑΣΟΚ, χειροτέρεψε η πρόταση που είχε φέρει το
Υπουργείο. Το Υπουργείο έβαζε κάποια όρια για την απόσυρση,
µε στόχο ο στόλος των ταξί να είναι σχετικά καινούργιος και άρα
πιο αξιόπιστος, να ρυπαίνει λιγότερο, να καίει λιγότερα καύσιµα,
να µην ταλαιπωρεί τις πόλεις, να είναι πιο ευπρόσωπος στην τουριστική αγορά. Ξαναγυρίστε τα όρια εκεί που τα είχατε. Δεν σας
ζητάµε να υιοθετήσετε σκανδιναβικού τύπου πρότυπα, αλλά µην
το ξεφτιλίσουµε κιόλας! Γιατί τώρα τα 12 τα κάνατε 15, τα 15 τα
κάνατε 18, τα 17 τα κάνατε 20 και όλα τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει λεφτά ο κόσµος…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για αυτοκίνητα µιλώ, κύριε
Παπαδόπουλε. Μην µου λέτε για λεφτά. Τα λεφτά έπρεπε να τα
σκεπτόσασταν όταν κόβατε τον κατώτατο µισθό, την κατώτατη
σύνταξη, το επίδοµα ανεργίας κι όταν κατεβάσατε το αφορολόγητο στις 5.000 ευρώ. Τότε δεν υπήρχε θέµα χρηµάτων; Ή είσαστε ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στον κ. Μαγκριώτη να τα πείτε.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μαζί τα κόψατε.
Δεν µπορείτε να λέτε «βάζω περιορισµό και χρησιµοποιώ µαθηµατικό τύπο για τις άδειες» -σωστό- «για λόγους περιβαλλοντικούς, για να µην γεµίσουµε εξατµίσεις και ταξί στο κέντρο της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης» και την ίδια ώρα να θέλετε σακαράκες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι σωστό.
Όσον αφορά το θέµα της έδρας αντιλαµβάνοµαι ότι ακόµη δεν
έχει κάτσει η µπίλια µεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας. Είναι
κι ένα θέµα δύσκολο και δεν µπορεί κανείς να πει ότι έχει τη
λύση, κύριε Μαγκριώτη. Θέλω να είµαι ειλικρινής. Όµως εδώ
χρειάζεται να µας παρουσιάσετε µία πρόταση η οποία να έχει
κριτήρια ενιαία, πανελλαδικά, να µην είναι «κεφαλοτύρι», δηλαδή
να µην έχει τρύπες όπου υπάρχουν ισχυρά πελατειακά συµφέροντα. Δεν µπορεί να έχει εξαιρέσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί
είναι η περιφέρειά σας, αλλά να µην έχει εξαιρέσεις σε άλλη περιφέρεια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μην το λέτε αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάντε µε να µην το λέω.
Φέρτε κάποια κριτήρια, τα οποία να είναι ενιαία και να συνδέονται
µε κάποιο τρόπο, για λόγους πρακτικούς, και µε τη διοικητική
δοµή της χώρας. Αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχει µία διαµάχη ανάµεσα στην οµοσπονδία των ταξί που κυρίως έχει δύναµη στις µεγάλες πόλεις και στις έδρες των περιφερειών και στους
ιδιοκτήτες ταξί των µικρών τόπων. Πρέπει να βρεθεί µία ισορροπία. Περιµένουµε να µας δώσετε κάποια ενιαία κριτήρια στο θέµα
της έδρας -και επιφυλασσόµαστε µέχρι τότε- τα οποία να έχουν
µια λογική, να µην είναι εική και ως έτυχε.
Επανέρχοµαι, κύριε Υπουργέ, µιας και µπήκατε στην Αίθουσα,
στο θέµα της µνηµονιακής υποχρέωσης. Υπάρχει ένα θέµα τάξης
και ευθύνης απέναντι στο Κοινοβούλιο κι απέναντι στον ελληνικό
λαό. Επί δύο σχεδόν χρόνια και οι Έλληνες Βουλευτές και κυρίως οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ταξιτζήδες έχουν ακούσει
εντελώς αντίθετα πράγµατα για το τι είναι η µνηµονιακή υποχρέωση και τι ζητούσε η τρόικα στο θέµα αυτό: άλλα έλεγε ο κ. Ρέππας, άλλα ο κ. Ραγκούσης, άλλα υπαινίσσεστε εσείς επικαλούµενος και µια αλληλογραφία που έχετε στα χέρια σας. Όλοι οι
άλλοι δεν την έχουµε. Είναι κρατικό µυστικό; Καταθέστε την εδώ.
Επειδή δεν µπορεί όλοι να λένε αλήθεια, αλλά κάποιοι λένε αλήθεια και κάποιοι ψέµατα, εµείς ζητούµε να κατατεθεί στη Βουλή
όχι µόνο η αλληλογραφία επί των ηµερών Βορίδη αλλά όλη η αλληλογραφία σ’ αυτή τη διετία ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την
τρόικα, ώστε να πληροφορηθούν οι Βουλευτές, οι ταξιτζήδες κι
ο ελληνικός λαός για το αν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό το
αλαλούµ και να δούµε ποιοι έλεγαν αλήθεια και ποιοι ψέµατα.
Ένα καλοκαίρι, ενάµιση χρόνο πριν, θυµόσαστε ότι επί ένα µήνα
υπήρχε ταλαιπωρία των πάντων. Να δοθεί, λοιπόν, σ’ αυτό το
θέµα µία απάντηση.
Έρχοµαι για λίγο, για να µην καταχραστώ το χρόνο, στο θέµα
των συχνοτήτων. Δεν µπορεί να έχει κανείς αντίρρηση αρχής στο
περιεχόµενο αυτών των δύο οδηγιών ούτε µπορεί κανείς να πει
«όχι, να µην τις ενσωµατώσουµε στο εθνικό δίκαιο». Το θέµα είναι
το πώς. Και ερωτώ: Γιατί η προκήρυξη για την αδειοδότηση των
ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων προγραµµατίζεται να γίνει -«θα»
γίνει δηλαδή- το 2013; Γιατί η Ελλάδα είναι η µόνη ευρωπαϊκή
χώρα που επί είκοσι πέντε χρόνια δεν έχει ρυθµίσει µε κανόνες,
δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτό το πεδίο, για να παίζονται παιχνίδια πολιτικής δοσοληψίας; Πόσα έσοδα µαζεύει το δηµόσιο
από τις εκατόν τριάντα τέσσερις συχνότητες –αν δεν µε απατά η
µνήµη µου- που έχουν δοθεί µε τη µορφή προσωρινών αδειών
σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις; Γιατί υπάρχει η εµπειρία σε
άλλες χώρες όπου γίνεται το σωστό, µε βάση τις ίδιες οδηγίες.
Βγαίνει διαγωνισµός, παίρνουν τις άδειες µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις, µε αξιολόγηση, µε δηµόσιο έλεγχο -γιατί η άδεια είναι
δηµόσια συχνότητα- και το κράτος εισπράττει έσοδα. Στην Ελλάδα και αυτός ο συντελεστής του 2% εισπράττεται από ελάχιστους και στις προεκλογικές περιόδους το 2% γίνεται 1% και
καµµιά φορά 0,1%, µε αποτέλεσµα να χάνονται σηµαντικά φορολογικά έσοδα.
Και τέλος, ενώ υποτίθεται ότι εδώ τακτοποιείται το θέµα του
φάσµατος συχνοτήτων, ο ίδιος ο κ. Τζωρτζάκης, που είναι και άν-
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θρωπος που προέρχεται από την αγορά, από τις επιχειρήσεις
αυτού του τεχνολογικού κλάδου, µε δηλώσεις του έχει πει ότι η
µελέτη µε την οποία θα προσδιοριστούν αυτά τα πράγµατα
ακόµη είναι στο περίµενε. Εσείς δηλαδή νοµοθετείτε µε την επείγουσα διαδικασία και φτιάχνετε κανόνες µε φωτογραφικές ρυθµίσεις, για εξαιρέσεις και αναβολές, και την ίδια ώρα το
«εργαλείο», αυτή η µελέτη που θα βοηθήσει σ’ αυτήν την εφαρµογή, παραµένει στα «θα».
Καταλήγω µε το εξής. Όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας,
επειδή υπάρχουν ορισµένες διατάξεις τις οποίες θεωρούµε θετικές ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι αρνητικές, όπως κάποιες
ρυθµίσεις για τους οδηγούς ταξί, για µεµονωµένους µεταφορείς,
για θέµατα αντιγραφειοκρατικά στο θέµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας σε σχέση µε τα ΚΤΕΟ, επιφυλασσόµαστε να δώσουµε
µία λίστα -γιατί είναι εκατόν είκοσι δύο άρθρα- για το ποια άρθρα
καταψηφίζουµε και σε ποια λέµε «ΠΑΡΩΝ». Και υπάρχουν και
ορισµένα στα οποία θα δώσουµε θετική ψήφο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
µε συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Η κίνηση ήταν υπερβολική.
Σκεφθείτε λοιπόν να κάναµε αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ πέρυσι,
να δώσουµε κι άλλες άδειες ταξί. Δεν θα είχαµε έρθει ούτε µέχρι
τώρα!
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μέρος Α’,
όπως είπαµε, είναι µια διεθνής υποχρέωση της χώρας µας για
την ενσωµάτωση δύο οδηγιών και συµφωνούµε απόλυτα.
Επειδή ο χρόνος, απ’ ό,τι λένε όλοι οι εισηγητές, είναι ελάχιστος και πραγµατικά βρισκόµαστε σε µία δυσχερή θέση και δεν
µπορούµε να αναπτύξουµε ένα τέτοιο τεράστιο νοµοσχέδιο, θα
µπω επί της ουσίας και θα αναφέρω δύο διαφοροποιήσεις που
έχω.
Η µία είναι στο άρθρο 6, που λέει ότι ο τρόπος επιλογής των
µελών της ΕΕΤΤ καθορίζεται µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής. Θέλω να τονίσω ότι η ΕΕΤΤ δεν είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή. Άρα, κύριε Υπουργέ, δεν
χρειάζεται να περάσει µέσα από τη Διάσκεψη των Προέδρων.
Εάν θα κατάφερνε να περάσει µέσα από τη Διάσκεψη των Προέδρων το µόνο το οποίο θα έφερνε ως αποτέλεσµα είναι ότι πολύ
πιθανόν να είχε ένα συµβούλιο, το οποίο δεν θα µπορούσε να
συνεννοηθεί ποτέ.
Το δεύτερο που θέλω να πω αναφέρεται σε µια προσθήκη στο
τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 80 -και το είπα και χθεςότι «τηλεοπτικοί σταθµοί που συµµετέχουν µε πλήρεις φακέλους
–και το τονίζω αυτό- στους διαγωνισµούς αδειοδότησής τους
ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας για τη χορήγηση αδειών περιεχοµένου ψηφιακής
εκποµπής».
Νοµίζω ότι είναι γενικότερα κατανοητό ότι η διαφοροποίηση
των διαδικασιών χορήγησης αδειών περιεχοµένου ψηφιακής εκποµπής µε την κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 14
του ν. 3592/2007 παραβιάζει την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης
του Συντάγµατος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα κουβεντιάσουµε το απόγευµα τις τροπολογίες.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να γίνει µία συζήτηση και
νοµίζω ότι θα ήταν χρήσιµο να είναι και ο κ. Καψής εδώ, ο οποίος
ουσιαστικά έφερε εδώ αυτήν την τροπολογία και να µας εξηγήσει και να µας ενηµερώσει, διότι υπάρχει και µία σκέψη να αποσυρθεί όλη αυτή η τροπολογία. Το αφήνω για συζήτηση και για
διαβούλευση τις επόµενες ώρες.
Όσον αφορά στα ταξί, είπαµε και χθες ότι επιτέλους θα σταµατήσει αυτή η ταλαιπωρία. Είπαµε και χθες ότι επιτέλους θα
οριοθετηθεί ένα νοµοσχέδιο, ένα σχέδιο νόµου, το οποίο σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να πει κανείς ότι είναι δίκαιο, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να πει κανείς ότι εξασφαλίζει τους
πάντες, γι’ αυτό κιόλας βάζουµε την παράµετρο αυτή που λέει
«ας αφήσουµε τις τοπικές κοινωνίες διά µέσου της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρώτου βαθµού και δεύτερου βαθµού να έχουν
τη δυνατότητα να µεταφέρουν στον Υπουργό την άποψή τους
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και τη γνώµη τους». Ακούστηκε από τον κ. Βαρβαρίγο.
Οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα – κύριε Μαρκάκη και κύριε Παπαδηµούλη, ούτε µπίλια είναι ούτε παιχνίδι γίνεται- ότι γίνεται µία προσπάθεια να πλησιάσουµε όσο γίνεται περισσότερο το πραγµατικό και το εφικτό
και αυτό το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό.Νοµίζω ότι αυτή είναι
η διαδικασία του Κοινοβουλίου και των κοµµάτων µεταξύ τους.
Έχει αποδειχθεί ότι εάν δεν υπάρξει συνεννόηση και συναίνεση σε κάποια πράγµατα, ο µόνος που είναι χαµένος είναι ο Έλληνας πολίτης. Ο µόνος που είναι χαµένος είναι κάποιοι κλάδοι,
εκεί έξω, οι οποίοι σήµερα πραγµατικά είναι σε µία δυσχερή
θέση.
Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο ειπώθηκε από κάποιους για την αύξηση των ετών των αυτοκινήτων, ήταν µία πρόταση
της Νέας Δηµοκρατίας. Και γίνεται για δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος είναι διότι ήδη έγινε αύξηση των ετών στα
φορτηγά.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όσον αφορά στα αυτοκίνητα αυτά,
όπως αναγνωρίζετε όλοι και όλα τα κόµµατα, η δουλειά η οποία
κάνουν πλέον έχει πέσει ήδη κάτω από το 50%.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι η οδική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου
και η περιβαλλοντική ρύπανση που κάνει, δεν κρίνεται από τα
χρόνια κυκλοφορίας του και κατασκευής του, αλλά κρίνεται από
τον έλεγχο ο οποίος γίνεται στο αυτοκίνητο αυτό και κρίνεται κυρίως από το πόσα χιλιόµετρα κάνει κάθε χρόνο.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι έχω ένα αυτοκίνητο του 1989,
χιλίων εξακοσίων κυβικών και το έχω ακόµη και είναι ένα αυτοκίνητο που έχει κάνει ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα. Ας έρθει κάποιος που έχει ένα καινούργιο αυτοκίνητο να το συγκρίνουµε αν
θέλει και να δούµε πώς αποδίδει το ένα και πώς αποδίδει το
άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Είστε τυπικός Έλληνας και είστε συναισθηµατικός.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
οι έδρες οι οποίες υπάρχουν, διατηρούνται. Και το λέµε αυτό
διότι η γνώµη µας είναι ότι δεν πρέπει να ερηµώσουν οι κοινότητες και να αισθανθούν οι κάτοικοι αυτοί αποµονωµένοι.
Είπα και χθες ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχηµο σε ένα επόµενο
νοµοσχέδιο, µετά από κάποια χρόνια ξεπερνώντας την κρίση η
οποία υπάρχει σήµερα, αφού πρώτα το προτείνουν και το θέλουν
η κοινωνία και ο νοµός, τα σωµατεία των ταξί να µπούµε σε µία
λογική ενοποίησης όλων των εδρών. Δεν µπορεί να γίνει σήµερα
αυτό όµως. Αλλά και όταν θα γίνει –αν κάποια στιγµή γίνει- θα
είναι στη λογική ότι τα ταξί των χωριών θα πρέπει να διανυκτερεύουν στην έδρα τους.
Με τα σηµερινά δεδοµένα δεν µπορούµε να µπούµε σε µία τέτοια λογική. Αυτό ενοχλεί κάποιους, στεναχωρεί κάποιους,
εκνευρίζει κάποιους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, όµως.
Η Νέα Δηµοκρατία ποτέ δεν έκρυψε αυτό το οποίο πίστευε,
δεν την καθοδήγησε κανένας. Μπήκαµε σε µία λογική συνεννόησης µε την πλειοψηφία του κλάδου. Και ο στόχος µας είναι ότι
ό,τι γίνεται σήµερα, να έχει τη δυνατότητα να βελτιωθεί µετά από
κάποιον καιρό όταν διαµορφωθούν οι ανάλογες συγκυρίες και
συνθήκες.
Στο άρθρο 85 που αφορά τον αριθµό και έκδοση των αδειών
ταξί, το άρθρο αυτό όπως διαµορφώθηκε µετά από έντονες συζητήσεις, µε βρίσκει σύµφωνο.
Εκείνο που θα παρακαλούσα να δείτε, κύριε Υπουργέ, είναι η
παρατήρηση του νοµοτεχνικού χαρακτήρα και είναι η τετραµερής επιτροπή που θα συσταθεί. Κατά πάγια πρακτική οι επιτροπές συνήθως είναι µε µονό αριθµό. Απλά το επισηµαίνω µήπως
δηµιουργεί προβλήµατα στη λήψη των αποφάσεων.
Και θέλω επίσης να τονίσω ότι συµφωνώ µε την πρόταση του
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ για µείωση του συντελεστή που µπορεί να
αυξήσει ο αρµόδιος περιφερειάρχης στη Θεσσαλονίκης από 0,70
σε 0,50. Είναι µία πρόταση, την οποία είχαµε διατυπώσει και στην
επιτροπή ως Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ το αύξησε και συµφωνήσαµε για να µπούµε σε µία λογική συναίνεσης και συνεννόησης.
Στο άρθρο 89 θα ήθελα να κάνω µόνο µία παρατήρηση.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, στην περίπτωση α’ της παραγρά-
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φου 1, να προστεθεί ότι «τα συµβατικά ταξί να µπορούν δε να
είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους». Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό στην ορεινή Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα να
βγάλει ένας για ταξί ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι τετρακίνητο, το οποίο θα είναι τζιποειδές για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού του και των πολιτών.
Στο άρθρο 92 όσον αφορά στα χαρακτηριστικά ειδικής µίσθωσης των ταξί, πρέπει να διορθωθεί γιατί και πάλι έχει παραµείνει
το λάθος και από «πέντε έως εννέα θέσεων» να γίνει «έξι έως
εννέα θέσεων».
Το πειθαρχικό συµβούλιο: Όλα τα πειθαρχικά συµβούλια όταν
λειτουργούν έχουν δευτεροβάθµια συµβούλια. Εάν συµφωνείτε,
θα µπορούσατε να προσθέσετε στην παράγραφο 5 και να γίνει
ως εξής: «Συνιστάται στην έδρα του κάθε νοµού της περιφέρειας
δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο
για την εξέταση των ενστάσεων και των αποφάσεων του πρωτοβαθµίου πειθαρχικού συµβουλίου».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κλείνοντας, γιατί δυστυχώς ο χρόνος από ό,τι είδατε µου επέτρεψε να αναφερθώ µόνο σε τρία άρθρα, θέλω να πω το εξής,
ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να δώσουµε τη δυνατότητα -και
το επαναλαµβάνω για µία φορά ακόµα- στα σωµατεία των ταξί
να εκφράσουν τη γνώµη τους, να εκφράσουν τις προθέσεις τους.
Να δώσουµε τη δυνατότητα στη τοπική κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, να µπορέσουν
να προτείνουν -γιατί εκείνοι πραγµατικά ζουν το πρόβληµα, δεν
το ζει στην Αθήνα κάποιος, ούτε ο Υπουργός, οι τοπικές κοινωνίες ζουν το πρόβληµα κι εµείς είµαστε απόλυτα σύµφωνοι να
µπούµε σε µία τέτοια λογική- ούτως ώστε οι έδρες να διαµορφώνονται µε τις ανάγκες αλλά και τη συγκυρία που υπάρχει κάθε
φορά.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Ιωάννης Αµοιρίδης,
έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι η Βουλή
έχει διαδρόµους, ώστε οι τροπολογίες να φεύγουν από το ένα
νοµοσχέδιο και να πηγαίνουν στο άλλο. Από ό,τι φαίνεται δεν
µπορεί να σταµατήσει αυτό. Η επιµονή και η επιλογή σε θέµατα
τα οποία δεν αφορούν ούτε το µνηµόνιο, ούτε τη λειτουργία του
κράτους, να έρχονται τροπολογίες από εµµονές Υπουργών, να
µην µπορούν να περάσουν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο –γιατί εδώ δηµιουργήθηκε το θέµα των τροπολογιών, θα το δείτε στο επόµενο
νοµοσχέδιο- και να µπαίνουν σε ένα άλλο νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι
αναδεικνύει τη νοοτροπία του πώς µπορεί να λειτουργήσει µία
κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές. Εκεί που απαιτείται ακριβώς η σοβαρότητα για να πείσουµε για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος και της πολιτικής, εκεί ακριβώς εµείς τα
γκρεµίζουµε όλα.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα νοµίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο,
στις ενστάσεις των οδηγιών, είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
Βέβαια, το θέµα των αδειών των τηλεοπτικών σταθµών µεταφέρεται πάλι στο 2013, που πιθανότατα θα έρθει ένας Υπουργός
να το πάει µέχρι το 2015, εκτός αν βέβαια υπάρξει µία ανατροπή
του σηµερινού πολιτικού και ιδεολογικού µοντέλου και µπορέσει
πλέον αυτή η χώρα να ανασάνει µε πολιτικές, οι οποίες θα είναι
κάθετες, θα εξυπηρετούν τους πολίτες και µόνο αυτούς και θα
εξυπηρετούν την ενηµέρωση και µόνο αυτή.
Η φιλοξενία σταθερά πολιτικών προσώπων σε σταθερές συχνότητες και βέβαια πάντα της περιοχής της Α’ Αθήνας αναδεικνύει και αποδεικνύει αυτά που καταθέτω εγώ τώρα.
Μέσα από το νοµοσχέδιο και από την πρόταση νόµου βγαίνει
ενισχυµένη η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, αφού ενδυναµώνεται σαν ανεξάρτητη αρχή και αποκτά πολύ περισσότερες
αρµοδιότητες. Συµφωνούµε σε αυτό.
Είναι θετικό ότι διευκρινίστηκε το θέµα των ραδιοερασιτεχνών,
για τους οποίους δεν απαιτείται να καταβληθεί κάποιο κόστος
για την έκδοση άδειας. Νοµίζω ότι αυτό είναι αίτηµα ανθρώπων
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που προσφέρουν µέσα από τον εθελοντισµό και θα ήταν πραγµατικά µια αδικαιολόγητη επιβάρυνση γι’ αυτή την τάξη ανθρώπων που παγκόσµια –και στην Ελλάδα- έχουν πάρει µεγάλες
πρωτοβουλίες και έχουν βοηθήσει τη χώρα σε πάρα πολλά προβλήµατα.
Να περάσουµε στο καίριο θέµα των ταξί. Μέσα από τη σπέκουλα που έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα αναδείχθηκαν οι
αδυναµίες του πολιτικού συστήµατος και των πολιτικών προσώπων που το υπηρετούν.
Υπάρχει σύγκρουση προσωπικών απόψεων, έξω και πέρα από
κάθε λογική, µε άλλοθι το µνηµόνιο και την τρόικα. Σωστά ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να κατατεθούν όλα τα έγγραφα
και η αλληλογραφία για να µάθουµε επιτέλους τι συνέβη αυτό
το χρονικό διάστηµα γιατί ταλαιπωρήθηκε η κοινωνία, όπως και
το ίδιο το Κοινοβούλιο.
Σειρά και βροχή προτάσεων υπάρχουν πάνω στις προτάσεις
των Υπουργών. Ακόµη και σήµερα δεν µπορούν να τα βρουν µεταξύ τους οι δυο δυνάµεις που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Έχουν
διαφορετικές προτάσεις. Ακόµα και οι ίδιοι οι ταξιτζήδες δεν
µπορούν να τα βρουν µεταξύ τους.
Έχουµε συµφωνήσει σε κάποια πράγµατα και θεωρώ ότι το
ζήτηµα αντιµετωπίστηκε επί της αρχής οριζόντια απέναντι σ’ όλο
τον κλάδο των ταξί, είτε αυτά είναι στην περιφέρεια ή στα αστικά
κέντρα. Οι άνθρωποι αυτοί µε ενωµένες τις δυνάµεις τους πάλεψαν για το αυτονόητο, για τα πληθυσµιακά κριτήρια.
Συµφωνήσαµε και δικαιώθηκε ο αγώνας τους και για τα χωροταξικά, αλλά και για τη δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης
να έχει την αρµοδιότητα που της ανήκει, ώστε να µπορεί να ρυθµίζει τα του οίκου της αφού κάθε περιοχή έχει ιδιαιτερότητες.
Βέβαια, η κεντρική κατεύθυνση δίνεται από την κεντρική πολιτική
ηγεσία.
Το κράτος θα πρέπει να έχει έσοδα και αυτό αναγνωρίστηκε
και από τα δυο µέρη. Άρα, έχουµε την αντικειµενικοποίηση της
αξίας και την ελευθερία της µεταβίβασης ενός περιουσιακού
στοιχείου, όπως γίνεται σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχουν
οι πολίτες. Στόχος είναι η καταπολέµηση της µαύρης αγοράς. Σε
αυτό πρέπει να βοηθήσει όχι µόνο ο πολιτικός κόσµος, αλλά και
οι ίδιοι οι επαγγελµατίες.
Σε συζήτηση που έκανα µε το Προεδρείο, οι παράνοµες ενέργειες των ιδιοκτητών ή όσων οδηγούν ένα ταξί, δηλαδή οι ενέργειες παρέµβασης στους σταθµούς µε ωµό τρόπο, θέλοντας να
επιλέγουν πελάτες ενώ η πιάτσα είναι δίπλα και το γεγονός ότι
δεν µιλάει κανείς άλλος επαγγελµατίας, δείχνουν ότι υπάρχει
τροµοκρατία σε αυτό το χώρο.
Ειπώθηκε ότι υπάρχουν επώνυµες καταγγελίες στη δικαιοσύνη, καιρό τώρα. Δεν έχει διερευνηθεί καµµία; Δεν υπάρχει καµµία τιµωρία; Προβλέπουµε τον κώδικα τιµωρίας και επιβολής
ποινών σήµερα; Αυτό υπήρχε. Κάνουµε λοιπόν ένα νοµοσχέδιο
και προβλέπουµε ποινές απλά και µόνο για τα χαρτιά, για τη γραφειοκρατία. Δεν έχουµε κανένα αποτέλεσµα.
Όταν σε ένα κράτος µιλάµε για ανταγωνιστικότητα και µειώνουµε τους µισθούς για την ανταγωνιστικότητα, αλλά δεν κάνουµε κάτι για τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, για την ταχύτερη
απονοµή δικαιοσύνης, από εκεί και πέρα λογικό είναι ότι οι µισθοί
θα κατέβουν κι άλλο, θα κατέβουν στους µισθούς Βουλγαρίας.
Ποια είναι η διαφορά µε τη Βουλγαρία όµως; Η Βουλγαρία
µπορεί να δίνει 150 ευρώ το µήνα, σε ένα χρόνο δίνει 160 ευρώ,
µετά 180 ευρώ κ.ο.κ. Έχει αυξητική τάση. Επίσης, έχει προσαρµόσει τον τρόπο και το κόστος ζωής στα σηµερινά δεδοµένα.
Σκεφτείτε ότι εµείς πρέπει να κατεβούµε τέσσερις µε πέντε
κλίµακες. Ξαφνικά σε ένα χρόνο το ΑΕΠ µειώθηκε 25% και συνεχίζει να µειώνεται. Πώς θα προσαρµόσουµε λοιπόν αυτούς τους
µισθούς τόσο βίαια, µέσα σε ένα χρόνο, σε ένα διαφορετικό
τρόπο και κόστος ζωής; Εκτιµώ λοιπόν ότι σε αυτή τη χώρα όλα
γίνονται υπό τις επιταγές take it or leave it των εταίρων µας,
χωρίς να υπάρχει καν διαπραγµάτευση σε κανένα τοµέα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τα ταξί. Αν κάποιος αγοράσει ένα ΙΧ ταξί και έχει απαλλαγή από φόρους, αλλά
έχει και όλα τα δικαιώµατα ενός ιδιοκτήτη ταξί, ποιος µας λέει
ότι αυτός δεν θα το χρησιµοποιεί ως ΙΧ, θα πάρει και µια λιµουζίνα –θα έχει τις απαλλαγές από φόρους και επιβαρύνσεις- και
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θα το χρησιµοποιεί για προσωπική χρήση; Μας διαβεβαιώνει κανείς γι’ αυτό; Το προστατεύετε αυτό; Νοµίζω ότι πρέπει να το
προστατέψετε.
Όσον αφορά τις έδρες υπάρχει απόλυτη διαφωνία µεταξύ των
κοµµάτων. Εγώ απευθύνοµαι στους ιδιοκτήτες. Κάνατε έναν
ωραίο αγώνα, αντισταθήκατε και δικαιώνεστε σήµερα. Υπάρχουν
όµως και σήµερα δυο πλευρές που αντιµάχονται. Όλος ο πολιτικός κόσµος έφτασε σε µια κοινή συνισταµένη για να λύσει το
πρόβληµα και έρχονται οι ίδιοι οι επαγγελµατίες να ανοίξουν
ξανά το θέµα, να θέσουν τα κόµµατα απέναντι στο πρόβληµα. Ο
πρώτος στόχος είναι η καλύτερη γρηγορότερη και φθηνότερη
εξυπηρέτηση για τους πολίτες. Με βάση αυτό το κριτήριο πρέπει
να κάνουµε την πρότασή µας.
Ποιος γνωρίζει καλύτερα τη λειτουργία µας κοινωνίας, όπου
υπάρχουν και τα ΚΤΕΛ και τα αστικά λεωφορεία; Η περιφέρεια ή
οι πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ. Άρα, δίνοντας µια κεντρική κατεύθυνση,
πάντα µε κριτήριο το καλύτερο, το φθηνότερο για τους πολίτες
–γιατί µιλάµε για µονές και διπλές ταρίφες- πρέπει να οριοθετήσει τα υπόλοιπα η τοπική αυτοδιοίκηση, που γνωρίζει τα θέµατα
γιατί κάθε τόπος έχει τα δικά του προβλήµατα. Άλλο πρόβληµα
υπάρχει στα νησιά, άλλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, άλλο στα τουριστικά µέρη, άλλο στα αποµονωµένα χωριά. Οι πολίτες πρέπει
να εξυπηρετούνται.
Πρέπει λοιπόν οριζόντια όλοι να έχουν τα οφέλη, και οι επαγγελµατίες, αλλά κυρίως οι πολίτες και όχι κάποιοι να έχουν τις
γόνιµες γραµµές και κάποιοι τις άγονες. Πρέπει να είµαστε δίκαιοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα µπορεί να απονείµει κατά τόπους τη δικαιοσύνη.
Για τις εισηγητικές επιστολές κατέθεσα, κύριε Υπουργέ, την
πρότασή µας. Προτείνουµε να είναι ενιαίες και στα υπόλοιπα νοµοσχέδια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το δείτε.
Υπάρχει επίσης το θέµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των
τριτέκνων και πολυτέκνων. Στην επιτροπή καταθέσαµε την παρατήρηση να αφαιρεθεί η λέξη «δύναται». Να είναι δηλαδή υποχρεωτικό ένα ποσοστό αυτών των αδειών να πηγαίνει στις
ευαίσθητα κοινωνικές οµάδες. Δεν ξέρω αν το έχετε αφαιρέσει,
κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το έχουµε βγάλει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αυτή ήταν η πρότασή µας. Άρα συµφωνούµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Την υιοθετήσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Όσον αφορά τα πρατήρια, είπατε
χθες ότι θα πρέπει να µειωθούν οι αποστάσεις. Είναι επιταγή της
τρόικας, ότι πρέπει να µειωθούν στα τριάντα µέτρα από ογδόντα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι, ακριβώς. Η µείωση της αποστάσεως…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, αλλού θα είναι τριάντα και
αλλού ογδόντα.
Το ζητούµενο είναι η ποιότητα ζωής της πόλης. Αν αναβιώσουν
οι παλιές άδειες πριν από το ’80, θα δείτε ότι λειτουργούσε διαφορετικά η πόλη. Σήµερα ο στόχος είναι να µεταφερθούν έξω
από τις πόλεις δράσεις που δηµιουργούν επικινδυνότητα.
Εµείς δεν θέλουµε να καταστρέψουµε κανένα επαγγελµατία.
Απλώς πρέπει να δοθούν κίνητρα για να βγουν τα πρατήρια έξω
από τις πόλεις. Αν ξαναγεµίσετε όµως τις πόλεις µε σταθµούς
αυτοκινήτων, που έχουν και υγραέριο και βενζίνη, καταλαβαίνετε
ότι αυτό θα φέρει τεράστια προβλήµατα, πρώτα απ’ όλα κυκλοφοριακά.
Σε ένα πολυκατάστηµα που έχει την υποδοµή του σε ένα χώρο
που δεν έχει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά για να µπορεί να
γίνει κόµβος ώστε να είναι δυνατό να λειτουργήσει και πρατήριο,
εσείς τι λέτε; Φτάνει ο κόµβος που θα εισέρθει κάποιος στο πολυκατάστηµα και θα λειτουργήσει µε τον ίδιο κόµβο και το πρατήριο. Σε όλους τους άλλους επαγγελµατίες λέτε ότι θα κάνουν
κόµβο, στα δε πολυκαταστήµατα λέτε ότι φτάνει ο κόµβος για
να µπει µέσα να ψωνίσει. Μιλάµε για χιλιάδες κόσµου, για νέους
ανθρώπους για µικρά παιδιά.
Μιλάµε για τεράστια βυτία που θα µπαίνουν και θα βγαίνουν,
που χρειάζονται ειδικές διαστάσεις για να µπορούν να µπαίνουν
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και να βγαίνουν. Εσείς όµως καταργείτε τον κόµβο για να δηµιουργήσετε επιπλέον χώρους για πρατήρια, σε ανταγωνισµό και
µε τους ιδιοκτήτες πρατηρίων.
Τι άλλο θα κάνουν τα σούπερ µάρκετ, τα πολυκαταστήµατα σε
αυτή τη χώρα; Θα πουλάνε δηλαδή αυτοκίνητα, θα έχουν µπακάλικα, µανάβικα κ.ο.κ.. Και εκεί που η χρήση γης απαγορεύεται
και είναι αµιγής κατοικία, τους δόθηκε η δυνατότητα για κάθε κατάστηµα µέσα στο πολυκατάστηµα να υπάρχει ξεχωριστή άδεια
και όχι να είναι σε άλλο πολυκατάστηµα. Κάνουν δηλαδή ένα ψαράδικο, ένα φούρνο που στο σύνολο απαγορεύεται στην αµιγή
κατοικία, γιατί στην αµιγή κατοικία πρέπει να εξυπηρετεί µόνο τη
γειτονιά.
Μέσα στο πολυκατάστηµα έχουν µπει όλες οι χρήσεις µε την
αιτιολογία ότι κάθε µαγαζί είναι ξεχωριστό και εξυπηρετεί τη γειτονιά. Αυτή η χώρα έχει γίνει χώρα των πολυκαταστηµάτων. Ό,τι
θέλουν µπορούν να περάσουν σε οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Ό,τι
πρόταση γίνεται, περνάει. Και αυτό µε την προϋπόθεση του ανταγωνισµού.
Οι µικρές επιχειρήσεις σ’ αυτήν τη χώρα δεν έχουν κανένα δικαίωµα ούτε fast track. Είναι αυτές που ο ιδιοκτήτης ακόµα και
αν σήµερα καταστρέφεται, θα µείνει µέσα µε την οικογένειά του
και θα δουλέψει. Τα είδαµε τα fast track. Είδαµε τις επιχειρήσεις
που σηκώθηκαν και έφυγαν. Κανένας µικροεπιχειρηµατίας, µικροµεσαίος ο οποίος έχει µια επιχείρηση δεν την αφήνει όσο
µέσα και αν είναι. Δουλεύει συνεχώς και δεν απολύει. Ζει µε αυτό
το πράγµα. Η µικροµεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της
Ελλάδας. Και εσείς ό,τι δυνατότητες έχει, που προστατεύονται
από τις χρήσεις γης, τις τροποποιείτε, τις µεταµορφώνετε και δίνετε το δικαίωµα στα πολυκαταστήµατα.
Για τα ΚΤΕΟ η πεποίθηση είναι ότι πρέπει να κλείσουν τα δηµόσια ΚΤΕΟ. Μας το είπατε χθες. Και σας είπα ότι το κράτος
είναι ίσως το µοναδικό δηµόσιο εργαλείο που µπορεί να παράγουµε πολιτική και να ελέγξουµε. Και βέβαια ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση, ούτε ο προηγούµενος Υπουργός, αλλά και
εσείς µέχρι σήµερα δεν φροντίσατε να εκσυγχρονιστούν τα κρατικά ΚΤΕΟ. Και µε το 9001 γυρίζουµε χρόνια πίσω ως προς την
ποιότητα του ελέγχου που γίνεται από τα ΚΤΕΟ.
Δεν διαφωνούµε µε τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, να λειτουργήσουν. Όχι,
όµως, να κλείσουν και τα δηµόσια ΚΤΕΟ. Η εµπειρία όλων αυτών
των χρόνων είναι ότι είναι µικρότερο το κόστος για τους ιδιοκτήτες, έχει έσοδα η αυτοδιοίκηση και εσείς αφαιρείτε έσοδα από
την αυτοδιοίκηση υπέρ των ιδιωτών την ώρα που η τοπική κοινωνία ψάχνει για έσοδα. Αφήστε να υπάρχει ανταγωνισµός και
να υπάρχει ο έλεγχος του κράτους. Είναι υπηρεσίες που µπορεί
να προσφέρει το κράτος.
Θεωρώ θετικό ότι για τα ΚΤΕΛ µπαίνει ένα ποσό 45 εκατοµµυρίων ευρώ από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Αυτά τα
45 εκατοµµύρια, όµως, µπαίνουν εδώ και τρία χρόνια στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ίσως, είναι άλλη µία υπόσχεση
που γίνεται µε νοµοσχέδιο. Μπαίνουν µέσα 45 εκατοµµύρια στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων να αποκατασταθούν αυτοί
που αντικατέστησαν τα λεωφορεία εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια
να πάρουν τα χρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κουρεύεται και πετσοκόβεται συνεχώς για να βγει η χώρα εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις και είναι το µοναδικό πρόγραµµα που κόβεται
συνεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, αγαπητέ Πρόεδρε.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι πάρα πολλές από αυτές τις διατάξεις που
έχουµε σήµερα, µπαίνουν γιατί πρέπει να τηρηθούν οι υποσχέσεις ξεκινώντας από τις ραδιοσυχνότητες και ότι το ’13 ότι θα
δοθούν άδειες στους σταθµούς, µέχρι και στα 45 εκατοµµύρια
που θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία
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παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το ‘Ιδρυµα της Βουλής είκοσι τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και µία εκπαιδευτικός από το ιδιωτικό δηµοτικό σχολείο
εκπαιδευτήρια «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
ΆΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το δράµα
της χώρας µας είναι ότι τις αγκυλώσεις, τις παλινωδίες και την
αναποφασιστικότητα των κυβερνώντων, την πληρώνουν πάντα
οι πολίτες και οι επαγγελµατικές οµάδες. Χαρακτηριστική είναι
η περίπτωση των επαγγελµατιών ταξί.
Έχει πέσει ένας «κεραυνός» σε αυτή την τάξη, καθώς πάνω
στην πιο δύσκολη οικονοµική συγκυρία που οδήγησε στη συρρίκνωση µέχρι και 70% των εισοδηµάτων των ιδιοκτητών ταξί, έρχεται η Κυβέρνηση και εµπαίζει επί ενάµιση χρόνο αυτούς τους
ανθρώπους µε τα ήξεις αφήξεις του εκάστοτε αρµοδίου Υπουργού, απαξιώνοντας µε τους πειραµατισµούς την περιουσία τους.
Αυτό που βλέπω στην πόλη µου, τη Θεσσαλονίκη, είναι δεκάδες ταξί να περιµένουν µε τις ώρες στις πιάτσες και επιπλέον να
υφίστανται και το κυνηγητό από την τροχαία και τη δηµοτική
αστυνοµία, επειδή τα σταθµευµένα ταξί καταλαµβάνουν µεγάλο
µέρος του οδοστρώµατος των κεντρικών δρόµων της πόλης, περιµένοντας τον πελάτη. Απλώς δεν βγαίνει πλέον το µεροκάµατο.
Σήµερα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυκλοφορούν χίλια εννιακόσια είκοσι πέντε ταξί. Ο αριθµός αυτός
θεωρείται υπερβολικός από όλους τους καθ’ ύλην αρµοδίους φορείς. Με τον προτεινόµενο νόµο, ενώ η αρχική πρόταση ήταν να
ισχύσει και για τη Θεσσαλονίκη ό,τι ισχύει σε όλη την περιφέρεια,
στη συνέχεια ήρθε µια τροπολογία που αλλάζει την ποσόστωση
ειδικά για τη Θεσσαλονίκη. Ο συντελεστής υπολογισµού, δηλαδή, από 1,5 γίνεται 1,8 και η προσαύξηση του αριθµού των
αδειών ταξί που δικαιούται ο περιφερειάρχης από 0,5 γίνεται 0,7.
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, τι σας έκανε να αλλάξετε γνώµη ή
ποιοι σας συµβούλευσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ, όµως,
συντελείται ένα µεγάλο λάθος. Θα πρέπει κατά την άποψή µου
να το επανεξετάσετε. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς συγκοινωνιολόγος για να καταλάβει ότι η Θεσσαλονίκη δεν χωράει τόσο
µεγάλο αριθµό ταξί, ειδικά υπό τις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες. Προκαλείτε εκ νέου µεγάλη αναστάτωση και οδηγείτε σε
οικονοµικό αδιέξοδο δύο χιλιάδες οικογένειες. Πιστεύω ότι θα
πρέπει να λυτρώσετε αυτές τις οικογένειες από ένα επαπειλούµενο βορίδειον άγος.
Ένα άλλο θέµα που χρήζει της προσοχής σας, είναι η απόφασή σας για έκδοση πενήντα αδειών για αυτοκίνητα ειδικής µίσθωσης τα οποία θα προκύψουν από µετατροπή παλαιών
αδειών. Και εάν αυτό δεν γίνει, θα εισέρθουν τρίτοι να πάρουν
τις άδειες αυτές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κατ’ αρχάς ο αριθµός αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός δεδοµένου
ότι η Αθήνα µε τον πενταπλάσιο πληθυσµό από τη Θεσσαλονίκη
και πολλαπλάσιο τουρισµό θα δεχθεί µόλις εκατό άδειες αυτοκινήτων ειδικής µίσθωσης. Αναλογικά, λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη
ο αριθµός αυτών των αυτοκινήτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
δεκαπέντε.
Επιπλέον, πρέπει κατά την άποψή µου να δοθεί και ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν
και σε αυτή την πρόκληση οι ιδιοκτήτες ταξί που το επιθυµούν.
Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα επανεξετάσετε το όλο ζήτηµα,
ειδικότερα το θέµα των ποσοστώσεων, διατηρώ την αισιοδοξία
ότι δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη κάτι το οποίο ίσως σας υποχρεώσει κάποτε να µην µπορείτε καν να επισκέπτεσθε τη λεγόµενη συµπρωτεύουσα. Εµείς οι δηµοσιογράφοι αποφεύγουµε να
την ονοµάζουµε έτσι, γιατί µε τα όποια µέτρα παίρνονται κάθε
φορά µόνο συµπρωτεύουσα δεν την έχετε καταστήσει.
Τελειώνοντας, θα καταθέσω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, τις
απόψεις των ιδιοκτητών ταξί της Θεσσαλονίκης και θα δώσω και
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σε εσάς αυτήν την ανακοίνωση, ώστε να επανεξετάσετε το όλο
ζήτηµα.
Ευχαριστώ θερµά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κολοκοτρώνη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι χθες δώσατε ένα ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας στην Αίθουσα. Είπατε ότι αποσύρατε
τη σχετική τροπολογία µε τα βυτιοφόρα λόγω της καλής θέλησης, της καλής διάθεσης που θέλετε να επιδείξατε, προκειµένου
τα συγκυβερνώντα κόµµατα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, να
συλλειτουργήσουν.
Γιατί δεν µας είπατε την αλήθεια; Γιατί δεν µας είπατε ότι ο κ.
Παπαδήµος σας τράβηξε το αυτί; Γιατί δεν µας είπατε ότι σας
διεµηνύθη αρµοδίως από το Μέγαρο Μαξίµου να αποσύρετε την
τροπολογία και κάνατε ένα ολόκληρο σενάριο χθες -που παραλίγο να µας πάρουν τα κλάµατα- για τις δυνατότητες συλλειτουργίας σας µε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εσείς πού το ξέρετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί δεν είπατε την αλήθεια ότι ο κ.
Παπαδήµος σας τράβηξε το αυτί και έπρεπε να αποσύρετε την
τροπολογία; Απλά πράγµατα, για να τελειώνουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα,
κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθεί ο κύριος Υπουργός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, θα ξηµερώσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έχει δικαίωµα ο Υπουργός να τοποθετείται, κύριε Βελόπουλε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, δεν
προσδιορίζετε εσείς πότε θα τοποθετηθεί ο Υπουργός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ζητά το λόγο. Εγώ δεν έχω πρόβληµα να τοποθετηθεί, αρκεί να κρατηθεί ο χρόνος µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κύριε Ροντούλη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ας µας πει ο κ. Ροντούλης αν επικοινώνησε µε τον
Πρωθυπουργό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε το προνόµιο αυτό. Εµείς δεν έχουµε το προνόµιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, θα
παρακαλέσω ούτε εσείς να κάνετε τον Πρόεδρο της Έδρας ούτε
ο Υπουργός. Θα παίρνετε µε βάση τον Κανονισµό την άδεια για
να µιλήσετε.
Συνεχίστε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εντάξει. Συνεχίζω, λοιπόν.
Αφού, όµως, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θέλετε τόσο πολύ να
συλλειτουργήσετε, προφανώς θα έχετε σηµειώσει ότι το ΠΑΣΟΚ,
ακολουθώντας το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, θέλει όσον
αφορά το ζήτηµα της έδρας των ταξί της υπαίθρου να περάσουµε σε επίπεδο τουλάχιστον καλλικρατικού δήµου. Το έχετε
σηµειώσει αυτό. Άρα, λοιπόν, ελπίζω σήµερα να µην αποδειχθείτε εκτός από υποκριτής και αναξιόπιστος. Χθες ήσασταν υποκριτής. Σήµερα, ας µην φανείτε αναξιόπιστος. Προσπαθώ να σας
προστατεύσω, όσο µπορώ.
Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα που θέλω να ακούσετε
πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε γνώστης του θέµατος αυτού και δώσατε και υποσχέσεις σε ανθρώπους. Αναφέροµαι στο ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι, των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης δηµοσίων έργων. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό ζήτηµα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι εργολήπτες δη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

λαδή που παίρνουν δηµόσια έργα, όταν το ποσοστό έκπτωσης
που δίνουν υπερβαίνει το εύλογο όριο του 12%, τότε κλιµακώνουν αντιστοίχως και τις πρόσθετες εγγυήσεις που δίνουν στο
ελληνικό δηµόσιο. Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι επειδή
δεν υπάρχουν νέα έργα και επειδή υπάρχει µεγάλη πίεση, προκειµένου να επιβιώσουν οι εταιρείες αυτές, οι επιχειρήσεις αυτές
των εργοληπτών, δίνουν και πάρα πολύ υψηλές εκπτώσεις.
Το αποτέλεσµα είναι να κλιµακώνονται αντιστοίχως και οι πρόσθετες εγγυήσεις. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι καταφεύγουν
στις τράπεζες και οι τράπεζες τότε βρίσκουν εύκολα θύµατα. Θεωρούν τις πρόσθετες εγγυήσεις ως ένα είδος δανεισµού, ζητούν
πάρα πολλές εγγυήσεις, υποθήκες κ.λπ. και ζητούν αυξηµένα
επιτόκια. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το σύστηµα αυτό που τώρα
βρίσκεται εν ισχύ, οδηγεί σε αφανισµό εκατοντάδες µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων έργων. Το σύστηµα
µπορεί να ευνοεί τους δυο, τρεις µεγάλους, αλλά εκατοντάδες
µικρές επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιµο. Πρέπει το σύστηµα
αυτό να αλλάξει αµέσως.
Ένα άλλο θέµα που απασχολεί πολύ κόσµο είναι το ζήτηµα
των ΚΤΕΟ. Εδώ, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε; Εδώ κάνετε το εξής.
Ενώ από το 2001, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, την ισχύουσα
νοµοθεσία, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ εν Ελλάδι είχαν µπει σε διαδικασία
διαπίστευσης, εσείς τώρα προτείνετε να πέσουµε βαθµίδα και να
πάµε σε διαδικασία πιστοποίησης, στο πρότυπο 9001.
Για να δούµε τώρα γιατί το κάνετε αυτό το πράγµα, γιατί υποβαθµίζετε το πρότυπο. Υπάρχουν οι εξής ερµηνείες. Πρώτον, θέλετε να βοηθήσετε τα δηµόσια ΚΤΕΟ. Δεν µπορούν να φθάσουν
στο υψηλό επίπεδο της διαπίστευσης και λέτε «ας πάµε σε µία
πιστοποίηση». Εσείς, όµως, εµφανίζεστε ως αντικρατιστής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Νεοφιλελεύθερος.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι είστε; Νεοφιλελεύθερος; Αντικρατιστής; Κρατιστής; Ρουσφετολόγος; Τι τελικά είστε; Βλέπω οβιδιακές µεταµορφώσεις από άρθρο σε άρθρο του νοµοσχεδίου.
Δεύτερον, γιατί µπορεί να το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ;
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, γιατί θα αρχίσουν σιγά-σιγά να πέφτουν και οι µάσκες τώρα. Υπάρχει µία εταιρεία µόνο στον ελληνικό χώρο µε τη µητρική της στη Γαλλία που µπορεί να δώσει
αυτό το πρότυπο πιστοποίησης, δηλαδή να δώσει συµβούλους
στα ιδιωτικά ελληνικά ΚΤΕΟ -και στα δηµόσια ΚΤΕΟ βεβαίως- για
να ρίξουν το επίπεδο, από τη διαπίστευση να πάµε στην πιστοποίηση. Τι «κονέ» έχετε µε αυτήν την εταιρεία; Μία είναι, κύριε
Υπουργέ. Να µας πείτε εδώ, για να καταλάβουµε και εµείς την
πρεµούρα που σας έπιασε να ρίξετε το επίπεδο και να πάµε στην
πιστοποίηση.
Τρίτον, δεν σκεφθήκατε τις επιπτώσεις ασφαλείας που µπορεί
να έχουν οι ρυθµίσεις αυτές στο επιβατικό κοινό; Μα, εδώ θέλουµε να αυξήσουµε την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη κατά τις
µετακινήσεις και εσείς πάτε και τη µειώνετε; Βεβαίως, είµαι σίγουρος –γιατί σας θεωρώ λογικό άνθρωπο- ότι συµφωνείτε απολύτως µε αυτά που σας λέω τώρα. Γιατί δεν κάνετε αυτό που
πρέπει να κάνετε; Γιατί έχει υπογράψει γραµµάτιο η Νέα Δηµοκρατία και δυστυχώς, σας πήρε η µπάλα και εσάς τώρα. Πρέπει
να πληρώσετε το γραµµάτιο της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτή είναι
η αλήθεια.
Πρώτη φορά, όµως, βλέπουµε στην Ελλάδα από το 2001 να
έχουµε υψηλότατες διαπιστευµένες υπηρεσίες και Υπουργός και
Κυβέρνηση να κάνουν το πρότυπο απλή πιστοποίηση.
Ξέρετε, η ρεµούλα, η αδιαφάνεια και η διαφθορά στο χώρο
των ΚΤΕΟ θα πάει σύννεφο από εδώ και πέρα υπό το περιτύλιγµα των ποιοτικών υπηρεσιών, θα είναι µια φούσκα δηλαδή.
Πρέπει να το αλλάξετε αυτό. Είναι ανέντιµο.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα των ΚΤΕΛ. Σωστές είναι οι ρυθµίσεις, γιατί δίνεται ένα ευέλικτο νοµοθετικό πλαίσιο –σωστό- δίνεται δυνατότητα ενισχύσεων –σωστό- γιατί προσφέρουν και
δηµόσια υπηρεσία. Οι δηµόσιες συγκοινωνίες εκτελούνται µέσω
των ΚΤΕΛ. Βεβαίως και θα πρέπει να ενισχυθεί και να ανανεωθεί
ο στόλος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
Όµως, υπάρχει ένα ζήτηµα, ότι στα ΚΤΕΛ δεν είναι µόνο οι
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ιδιοκτήτες. Είναι και προσωπικό που εργάζεται εκεί και οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται µία τεράστια πίεση. Καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και κινδυνεύουν να µείνουν στο
δρόµο. Κάποιοι, υπό το πρόσχηµα της οικονοµικής κρίσεως,
χωρίς οι ίδιοι να την υφίστανται, όµως και να τη βιώνουν –γιατί η
δηµόσια µεταφορά είναι δηµόσια µεταφορά, θέλει, δεν θέλει κάποιος, θα µετακινηθεί- προσπαθούν να πιέσουν το κόστος του
εργατικού τους δυναµικού, απολύοντας, πετώντας κυριολεκτικά
στο δρόµο εκατοντάδες εργαζόµενους στα ΚΤΕΛ. Αυτό θα το
δείτε; Γιατί δεν βάζουµε µία αντιρρόπηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων που φέρνετε, δηλαδή µία ρύθµιση η οποία θα λέει «βεβαίως, θα δώσουµε κρατικές ενισχύσεις, θα δώσουµε δυνατότητες ανανέωσης στόλου κ.λπ., όλα αυτά που πάτε να κάνετε και
τα επικροτούµε, αλλά από την άλλη πλευρά, θα υπάρξει και µία
µέριµνα για το προσωπικό που εργάζεται στα ΚΤΕΛ». Γιατί δεν
το κάνετε αυτό; Πρέπει να ολοκληρωθεί µία σωστή ρύθµιση ή
µία ρύθµιση που κινείται τουλάχιστον προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτοί οι άνθρωποι θα µείνουν στο πεζοδρόµιο; Έχουν οικογένειες από πίσω.
Έρχοµαι σε ένα θέµα που νοµίζω ότι θα σας έχει απασχολήσει
και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αναφέροµαι, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ, στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας Δικτύων
και Πληροφοριών που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι
ένας πάρα πολύ σηµαντικός ευρωπαϊκός οργανισµός. Πείτε µου
τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Γιατί
εκεί γνωρίζετε πολύ καλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχει το
Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένας
υποβοηθητικός µηχανισµός που επιτρέπει την εγκατάσταση στην
Ελλάδα και δη στο Ηράκλειο του ευρωπαϊκού αυτού φορέα.
Εδώ, όµως, µαθαίνουµε ότι άρχισαν διαδικασίες µετακίνησης
του ογανισµού από το Ηράκλειο πρώτα στην Αθήνα και µέσω
Αθηνών να βρεθεί στη Βόρεια Ευρώπη. Γιατί το προσωπικό φεύγει από το Ηράκλειο και εγκαθίσταται στην Αθήνα; Τι µεθοδεύσεις είναι αυτές; Έχουµε κάποιους σοβαρούς ευρωπαϊκούς
οργανισµούς στην Ελλάδα -µεταξύ αυτών και τον ENISA- και από
εκεί και πέρα εµείς θέλουµε να τον διώξουµε, διευκολύνοντας
µεθοδεύσεις τρίτων που γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας ερωτώ, λοιπόν…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για την ισότητα,
σας παρακαλώ πάρα πολύ, των οµιλητών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εντεκάµισι λεπτά
έχετε ήδη µιλήσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όταν, λοιπόν, από οκτώ λεπτά κάποιος φτάνει να µιλάει δεκαπέντε, χωρίς να τον διακόπτει κανείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όσο είµαι εγώ στην
Έδρα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όταν είναι στο Βήµα της Βουλής συνάδελφος του ΛΑΟΣ, τότε βρίσκετε ευκαιρία να εφαρµόσετε τον
Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μα, δώδεκα λεπτά µιλάτε. Τι να κάνω, δηλαδή;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία. Δεν τελείωσα. Είπα ότι τελειώνω µε αυτό το ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τελειώστε, λοιπόν.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα µου δώσετε και ένα λεπτό. Δεν
έγινε τίποτα.
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, προκαταβολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το «ευχαριστώ» τι να
το κάνω;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και εγώ τι να κάνω που πρέπει να
πω αυτά που θέλω να πω; Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ολοκληρώσετε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να τα κάνετε σε όλους αυτά, όχι
µόνο στο ΛΑΟΣ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε όλους.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι µόνο στο ΛΑΟΣ. Σε όλους!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε όλους. Κανείς δεν
σας αφαιρεί το λόγο. Και παραπάνω σας δίνουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Φαίνεται πως δεν παρακολουθήσατε
την προηγούµενη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, ολοκληρώστε
σε ένα λεπτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Λέω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι
είναι πολύ σοβαρό το θέµα.
Αυτή τη στιγµή έχουµε την υποδοµή στο Ηράκλειο. Ίσως ο κ.
Στρατάκης θα σας τα πει και καλύτερα. Έχουµε, λοιπόν, τα κτήρια, έχουµε την υποδοµή, έχουµε το Ίδρυµα Έρευνας και Τεχνολογίας. Πολύ φοβάµαι ότι στον επόµενο έλεγχο που θα γίνει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθουν και θα πουν ότι, εφόσον κάνετε αυτή τη διαδικασία µετακίνησης προς Αθήνα -γιατί αυτό γίνεται τώρα- ήρθε η ώρα ο φορέας να περάσει, για παράδειγµα,
στη Μεγάλη Βρετανία, στη Φινλανδία κ.λπ.
Εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν
πολυεθνικές της πληροφορικής.
Μήπως εξυπηρετείτε συµφέροντα πολυεθνικών υπό το πνεύµα
του νεοφιλελευθερισµού, του οποίου είστε κήρυκας, κύριε
Υπουργέ; Βέβαια, εµένα µε έχετε µπερδέψει, διότι σας είπα για
οβιδιακές µεταµορφώσεις από µέρα σε µέρα και από άρθρο σε
άρθρο. Όµως, σε κάθε περίπτωση, όταν έχουµε να κάνουµε µε
την αξιοπιστία της χώρας σε επίπεδο Ευρώπης, πρέπει να είµαστε περισσότερο προσεκτικοί.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα κινηθείτε στη σωστή κατεύθυνση.
Εµείς θα συνεχίσουµε να πιέζουµε, γιατί η χώρα έχει ανάγκη τη
διεθνή της αξιοπιστία και το κύρος της λειτουργίας τέτοιων οργανισµών επί του ελληνικού εδάφους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Εµµανουήλ Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν διακρίνω ποιο από τα δυο αυτιά σας είναι
κόκκινο από το τράβηγµα του Πρωθυπουργού. Διαβλέπω, όµως,
ότι θα κοκκινίσουν και τα δυο από το τράβηγµα των πολιτών εξαιτίας των αδικιών που διαµορφώνονται µε αυτό το σχέδιο νόµου.
Θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί, αν δεν το προσέξετε, αφήνουµε να διαχέεται ένα κλίµα στην κοινωνία ότι νοµοθετούµε σε
µια λάθος βάση, ενδεχοµένως εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιµότητες, κοµµατικές σκοπιµότητες, πελατειακές σχέσεις και
αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα µπορούσε να συµβεί, ιδιαίτερα σε
αυτή τη φάση που περνά το πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Με αυτή, λοιπόν, τη λογική θα ήθελα να επισηµάνω ορισµένα
πράγµατα, ξεκινώντας από εκεί που σταµάτησε ο κ. Ροντούλης,
που έχουν να κάνουν µε τις τηλεπικοινωνίες, µε τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες γενικότερα. Βέβαια, το Α’ Μέρος είναι γνωστό ότι
προσαρµόζεται σε οηγίες που υπήρχαν και που έχουν αναθεωρηθεί από το 2009. Βεβαίως, πρέπει να πούµε ότι εκείνα που ιδιαίτερα διαλαµβάνονται στο άρθρο 37 για την ασφάλεια και την
ακεραιότητα των δικτύων και των υπηρεσιών, είναι ένα από τα
σηµαντικότερα ζητήµατα τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο.
Παρακολούθησα µία απ’ αυτές τις εκδηλώσεις, τις ηµερίδες
που κάνει η αρµόδια Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και διαπίστωσα και
εγώ που ήµουν παρών, αλλά και όλοι οι πολίτες που παρευρέθηκαν εκεί τα εξής. Ήταν µια αίθουσα γεµάτη στο Ηράκλειο της
Κρήτης προχθές. Ξέρω ότι αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται σε όλη
την Ελλάδα από το διευθυντή, τους υπαλλήλους και τους αρµόδιους φορείς της υπηρεσίας. Φάνηκαν ποια είναι τα τεράστια
προβλήµατα που µπορεί να διαµορφώνονται σήµερα στο γενικό
πληθυσµό εξαιτίας µιας άλογης ή άµετρης, θα έλεγα, χρήσης
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κυρίως του διαδικτύου.
Άρα, λοιπόν, η ασφάλεια των δικτύων των πληροφοριών είναι
κάτι το οποίο αποκτά βαρύνουσα σηµασία στις µέρες µας και νοµίζω ότι πρέπει µε κάθε τρόπο να την περιφρουρήσουµε.
Λέω δε το εξής, αναφερόµενος σε αυτά που είπε ο κ. Ροντούλης, διότι έχουµε καταθέσει και µια σχετική ερώτηση σχεδόν όλοι
οι Βουλευτές της Κρήτης. Σας λέµε ότι η τακτική που ακολουθείται από το Υπουργείο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Το αν, δη-
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λαδή, επιτρέψουµε µετά από την απόφαση της Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξουν γραφεία στην Αθήνα
από το Ηράκλειο και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, βάζουµε
πραγµατικά νάρκη στα θεµέλια του οργανισµού, ο οποίος στην
πράξη αδυνατίζει για να δηµιουργηθεί ένας άλλος οργανισµός
για το ηλεκτρονικό έγκληµα, το έγκληµα στον κυβερνοχώρο.
Αυτόν να ξέρετε ότι δεν θα τον έχουµε εµείς.
Αντιθέτως, µας δίνεται µια πολύ καλή ευκαιρία, εάν στο πλαίσιο της απαίτησής µας ενδυναµωθεί ο υφιστάµενος οργανισµός
ENISA, τότε µπορούµε να παίξουµε καθοριστικό ρόλο σε επίπεδο
Ευρώπης ως στο κέντρο ενός οργανισµού που µπορεί να συµβάλει σε αυτό το πολύ σηµαντικό ζήτηµα που αφορά την ασφάλεια των δικτύων των πληροφοριών και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει
σχέση µε το διαδίκτυο.
Θέλω να τα τονίσω αυτά, κύριε Υπουργέ, διότι πραγµατικά διακυβεύονται σηµαντικά συµφέροντα και της χώρας µας, αλλά γενικότερα των πολιτών της Ευρώπης, όταν αφήσουµε κάποιοι να
ενεργήσουν για λογαριασµό συγκεκριµένων εταιρειών, συγκεκριµένων συµφερόντων, που δεν είναι πάντα -και το ξέρετε και
εσείς πολύ καλά- για το συµφέρον των πολλών.
Περνάω, όµως, αυτό το θέµα, γιατί θέλω να αναφερθώ και στα
υπόλοιπα ζητήµατα, όσον αφορά ιδιαίτερα το Β’ Μέρος και κυρίως αυτό που έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον στα ταξί, µιας
και υπήρχε αυτή η προηγούµενη ανακατωσούρα, η προηγούµενη
διαµάχη ή, αν θέλετε, η προηγούµενη σύγκρουση.
Θέλω να πιστεύω ότι έχουµε κατανοήσει όλοι µας ότι σήµερα
τα µεταφορικά µέσα δεν είναι για να πάρουν έναν πελάτη από
ένα αποµακρυσµένο χωριό να τον πάνε στην πόλη και να τον περιµένουν να φύγει το απόγευµα να γυρίσει στο χωριό. Θα πρέπει
εµείς να δώσουµε στην εποχή µας τη διαφορετική διάσταση που
έχει κυρίως σχέση µε την ανάπτυξη.
Άρα, λοιπόν, την κινητικότητα που πρέπει να υπάρχει σε αυτούς τους χώρους, θα πρέπει όχι µόνο να την επιτρέψουµε,
αλλά, ει δυνατόν, να την επιβάλουµε. Πώς µπορούµε να το κάνουµε; Όχι µε το να υποχρεώνουµε κάποιον να έχει έδρα σε ένα
χωριό που δεν έχει κατοίκους. Νοµίζω ότι µπορούµε να το κάνουµε, αν συνδράµουµε τις προσπάθειες ενοποίησης όλων
αυτών να δηµιουργήσουν εταιρείες, να δηµιουργήσουν συνεταιρισµούς που θα µπορούν, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες,
να εξυπηρετούν τους πολίτες.
Σας πληροφορώ ότι στο Ηράκλειο υπάρχει µια τέτοια εταιρεία
ταξί η οποία κάνει πραγµατικά άριστη δουλειά. Έχει ένα συγκεκριµένο αριθµό ταξί, έχει αξιοποιήσει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος µας, να παρέχονται υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες απ’ όλους όσους εµπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Αυτό, βέβαια, δεν µπορεί να γίνει,
επειδή θα υπάρχει η έδρα σε ένα αποµακρυσµένο χωριό, όπου
αυτός θα είναι υποχρεωµένος να σταµατήσει τη λειτουργία του
ταξί, γιατί δεν θα µπορεί να τα βγάλει πέρα ούτε να πληρώσει το
ΤΣΑΥ ούτε τα υπόλοιπα έξοδα που έχει. Θα πρέπει να δώσουµε
τη δυνατότητα κινητικότητας.
Εγώ τι λέω; Ότι θα πρέπει να δεχθείτε ως έδρα να είναι αν όχι
ο καλλικρατικός δήµος, που είναι ίσως το σωστό, γιατί αυτή είναι
η σύγχρονη δοµή οργάνωσης, διοικητικής διαίρεσης της χώρας,
τουλάχιστον ο καποδιστριακός δήµος. Έχει µια έννοια αυτό, είναι
συνδεδεµένο µε τη διοικητική δοµή της χώρας.
Αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι κάτι το εντελώς ξεπερασµένο, διότι υπάρχουν έδρες ταξί που είναι σε αποµακρυσµένα χωριά και δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος για να
µεταφέρουν. Αυτοί, λοιπόν, είναι καταδικασµένοι εκ των προτέρων.
Το ξεπερνώ, όµως, αυτό γιατί πιστεύω ότι και εσείς έχετε την
ίδια αντίληψη και θέλω να φτάσω στο επόµενο. Θέλετε να ορίσετε εδώ µε ρουσφετολογικό τρόπο τις ενιαίες διοικητικές περιφέρειες.
Είναι λάθος, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει αυτό το πράγµα, την
κινητικότητα, δηλαδή, που πρέπει να παρατηρείται στις περιφέρειες, να την προσδιορίζουν τα εντεταλµένα γι’ αυτό τον σκοπό
αρµόδια όργανα, τα εκλεγµένα από τους πολίτες, όπως είναι τα
περιφερειακά συµβούλια, ο περιφερειάρχης. Αυτοί θα πρέπει να
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έχουν την αρµοδιότητα να δουν προς τα πού θα πρέπει να στρέψουν την εξέλιξη των πραγµάτων και την ανάπτυξη της περιοχής
τους.
Δεν πρέπει να περιοριστούµε σε µια ανεπτυγµένη ήδη περιοχή
και να προσπαθούµε να λύσουµε µόνο αυτής το πρόβληµα,
χωρίς να δώσουµε διέξοδο σε αυτή την περιοχή, να κινηθούµε
και προς άλλες κατευθύνσεις. Φανταστείτε, για παράδειγµα,
κύριε Υπουργέ, έναν τουρίστα που θα έρθει στο Ηράκλειο και θα
θέλει να πάει µετά στην Κνωσό και στη Φαιστό. Θα πρέπει να
ψάξει άλλο ταξί ή θα πρέπει να πληρώσει τα διπλάσια µεταφορικά µέσα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί, δηλαδή; Δεν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί στο πλαίσιο της ίδιας περιφερειακής
ενότητας, του νοµού, όπως λέγαµε στο παρελθόν, µε το ίδιο µεταφορικό µέσο ή πρέπει να πληρώσει τα διπλά;
Έτσι θα πάµε στον ανταγωνισµό; Έτσι θα προωθήσουµε την
ανάπτυξη στην ενδοχώρα και σε άλλες περιοχές που έχουν τη
δυνατότητα να αναπτυχθούν;
Σας λέω απλώς σαν παράδειγµα ότι υπάρχουν πάρα πολλά,
τα οποία πρέπει να αξιολογήσετε ανάλογα και να δείτε πώς µπορούµε να ξεπεράσουµε προβλήµατα.
Άρα, δώστε αρµοδιότητα στις περιφέρειες, προκειµένου να
προσδιορίζουν κάθε φορά τις υφιστάµενες ανάγκες, που διαφοροποιούνται από νοµό σε νοµό, από περιοχή σε περιοχή -αν είναι
ορεινή, αν είναι τουριστική, αν είναι νησιωτική, ο,τιδήποτε άλλοώστε πραγµατικά να υπάρχει µία ισόρροπη ανάπτυξη και να σταµατήσουν να υπάρχουν αδικίες που διαµορφώνονται µε αυτό το
πλαίσιο που προβλέπει το νοµοθέτηµα που θέλετε να διαµορφώσετε.
Θα έρθω και σε άλλα θέµατα που αφορούν τους οδηγούς των
ταξί. Εδώ, όσον αφορά το προηγούµενο, θέλω να καταθέσω και
µία άποψη των πέντε δηµάρχων της ενδοχώρας του Νοµού Ηρακλείου -και θέλω να υπάρχει στα Πρακτικά αυτό- που αναφέρονται σ’ αυτό το ζήτηµα. Θεωρώ ότι είναι καθοριστικής σηµασίας
γιατί και αυτοί ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν οι περιοχές τους
και αυτοί ενδιαφέρονται να υπάρχει µία οµαλή κινητικότητα στο
χώρο τους.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι, όµως, και σε κάποιο άλλο θέµα που αφορά τους
οδηγούς των ταξί.
Οι οδηγοί των ταξί, κύριε Υπουργέ, έχουν θέσει κάποια θέµατα, που θεωρώ ότι είναι σηµαντικά.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει στο άρθρο 85 παράγραφος 3, να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του σωµατείου, που υπήρχε πάντα και τον
οποίο τώρα βγάζετε βάζοντας έναν επιπλέον διευθυντή από τις
περιφέρειες. Ας µπει ο γενικός διευθυντής της περιφέρειας ή ας
βάλετε έναν παραπάνω. Δεν χάλασε ο κόσµος. Δηλαδή, αν τα
πέντε γίνουν έξι και έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση διαφωνίας
ο πρόεδρος να έχει διπλή ψήφο, είναι πρόβληµα; Είναι η πρώτη
φορά που λειτουργούν έτσι τα όργανα; Δεν νοµίζω.
Καταθέτω, λοιπόν, και αυτό µαζί µε τα άλλα θέµατά τους που
αφορούν τις διαδικασίες για τους πολύτεκνους, οι οδηγοί θα
πρέπει να ενταχθούν στην ίδια διαδικασία, έχοντας ως οδηγοί
ταξί προϋπηρεσία, γιατί θέλω να τα λάβετε υπ’ όψιν σας, καθώς
είναι πάρα πολύ σηµαντικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να πω κάτι για τα πειθαρχικά συµβούλια και θέλω να µε
προσέξετε, κύριε Υπουργέ. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι σηµαντικά όργανα. Θυµάµαι από τη θητεία µου στο Υπουργείο ότι
λειτουργούσε -και, µάλιστα, έστειλα µία περίπτωση στον εισαγγελέα- ένα σύστηµα, ένα κύκλωµα. Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσετε
ένα µεγάλο ποσοστό από αυτά τα έσοδα που θα εισπράττονται
στις περιφέρειες, ώστε να υπάρχει το ενδιαφέρον να αξιοποιούνται και να αξιοποιούνται σωστά αυτά τα πειθαρχικά συµβούλια
και, βέβαια, µε τη σύσταση, µε την υπόδειξη –αν θέλετε, πείτε το
όπως θέλετε- να υπάρξει και ένα δευτεροβάθµιο όργανο. Αυτό
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ίσως ως νοµικός εσείς το ξέρετε καλύτερα ότι για όλα τα όργανα
που υφίστανται θα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου.
Έρχοµαι στα τελευταία που θέλω να πω σε σχέση µε τα πρατήρια. Θεωρώ ότι είναι λάθος –και θέλω να καταθέσω και ένα έγγραφο πάνω σ’ αυτά- να προσπαθούµε µε δεδοµένα, ενδεχοµένως, δεκαετιών πριν, να καταλήξουµε σε εξελίξεις που αφορούν το παρόν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορεί, δηλαδή, µία κυκλοφοριακή άδεια που δόθηκε σε
ένα δρόµο πριν από είκοσι χρόνια να ισχύει και µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, που έχουν αλλάξει τα πάντα και η κίνηση και ο
φόρτος κ.λπ.. Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρχει µία δικαιοσύνη και
γι’ αυτό µίλησα για αδικίες. Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή ένας καινούργιος, προκειµένου να ανοίξει ένα πρατήριο ή ένα σούπερµάρκετ, να έχει την ίδια υποχρέωση και αυτός, που έχει παλιά
άδεια. Πρέπει να την προσαρµόζει στα σηµερινά δεδοµένα.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο σε σχέση µε τις αποστάσεις.
Θυµάµαι από τότε που κάναµε την προηγούµενη ρύθµιση γι’
αυτά τα θέµατα, ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε κάνει
µία µελέτη που προσδιόριζε ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που
πρέπει να υπάρχει για λόγους ασφαλείας. Αν θυµάµαι καλά ήταν
τα εβδοµήντα µέτρα.
Εν πάση περιπτώσει, αν έχουν αλλάξει τα δεδοµένα αυτά, αλλάξτε το κι εσείς. Όµως, τα τριάντα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο
είναι πολύ µικρό. Ίσως δηµιουργεί πρόβληµα. Δείτε το ξανά.
Θεωρώ ότι είναι χρήσιµο να µην αφήνουµε την αίσθηση στους
πολίτες και σε αυτούς που εκφράζουν τους συλλόγους, τα συνδικάτα τους, ότι αδικούνται και, εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχουν δύο µέτρα και δύο σταθµά. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα
µπορούσε να συµβεί και για το πολιτικό σύστηµα, αλλά και για
εµάς αυτήν τη στιγµή που νοµοθετούµε εδώ και έχουµε τις τύχες
κάποιων ανθρώπων στα χέρια µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν πολυνοµοσχέδιο
ρυθµίζονται µία σειρά από ζητήµατα του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων που αφορούν κυρίως την οργάνωση και
λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της χώρας στα επιβατηγά δηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα και άλλες ρυθµίσεις του
τοµέα µεταφορών, καθώς και τροποποιήσεις του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ενώ στο τελευταίο του µέρος εισάγονται διατάξεις µε στόχο την απλοποίηση και διευκόλυνση
τουριστικών επενδύσεων.
Οι διατάξεις του Α’ µέρους του παρόντος σχεδίου νόµου συµβάλλουν στη διασφάλιση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
και δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επενδύσεις, την καινοτοµία και τη διασφάλιση των χρηστών και της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Οι διατάξεις αυτές επιχειρούν τη διαµόρφωση ενός ορθολογικού θεσµικού πλαισίου για τη λειτουργία της σχετικής αγοράς
µε την ενσωµάτωση στην εθνική µας νοµοθεσία δύο ευρωπαϊκών
οδηγιών και, ως εκ τούτου, επί της αρχής αποτελεί αναγκαιότητα
η υιοθέτησή τους.
Προσωπικά, θα εστιάσω στο Β’ µέρος του νοµοσχεδίου, που
αφορά σε ρυθµίσεις θεµάτων για τα ταξί, το οποίο είναι και το
πιο νευραλγικό. Άλλωστε, αυτό που λέω επιβεβαιώνεται και από
τη γνωστή σύγχυση, τις παλινωδίες και τις «κοκοροµαχίες» πρωτοκλασάτων Υπουργών της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, οι οποίες και
τους επαγγελµατίες του χώρου έφεραν στα όριά τους, αλλά και
την κοινωνία, µε αποκορύφωµα το περσινό καλοκαίρι, όπου το
πλήγµα στον τουρισµό από τις απεργίες των ταξί ήταν ιδιαίτερα
σοβαρό και η χώρα εκτέθηκε για µια ακόµα φορά.
Δεν ήταν, όµως, το µοναδικό πλήγµα. Η Κυβέρνηση και οι
Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ ήταν οµολογουµένως εκτός ορίων. Δεν
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είχαν καµµία αίσθηση του timing. Νευραλγικά νοµοσχέδια τα
έφερναν προς συζήτηση και διαβούλευση µέσα στο καλοκαίρι,
στην «καρδιά» της τουριστικής περιόδου, χωρίς να προϊδεάζονται για τις αρνητικές συνέπειες που αυτά επιφέρουν.
Μέσα στα δύο χρόνια, η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και το καλοκαίρι
του 2010 και το καλοκαίρι του 2011 στιγµατίστηκε από το «αλαλούµ», που δηµιούργησε η προχειρότητα και η ανακολουθία νοµοσχεδίων του τοµέα µεταφορών, τα οποία εισήχθησαν στη
Βουλή, χωρίς σοβαρή προετοιµασία.
Το καλοκαίρι του 2010 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ άνοιξε το θέµα
των οδικών µεταφορών και οι δρόµοι έκλεισαν από φορτηγά και
βυτιοφόρα. Το καλοκαίρι του 2011 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ άνοιξε
το ζήτηµα των ταξί και οι δρόµοι έκλεισαν µε τους τουρίστες να
περιµένουν απεγνωσµένοι και αβοήθητοι πάνω από τα µπαγκάζια
τους σε λιµάνια, αεροδρόµια, σταθµούς και ξενοδοχεία. Οι εικόνες είναι λίγο-πολύ γνωστές σε όλους µας.
Πέραν, όµως, της αίσθησης του timing, της χρονικής συγκυρίας, οι αρµόδιοι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε ότι είχαν
και έλλειψη σοβαρότητας, ειλικρίνειας και διατήρησης ακόµα και
του λόγου τους. Δεσµεύονταν για άλλα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς και έφερναν άλλα
προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Πώς, λοιπόν, να µη βραχυκυκλώσει το σύστηµα; Πώς να µην
φθάσουν οι επαγγελµατίες και η κοινωνία σε απόγνωση;
Οι αλλοπρόσαλλες αυτές πολιτικές και οι εντάσεις που είχαν
ως επακόλουθο ήταν αναµενόµενο ότι δεν θα οδηγούσαν µε οµαλότητα στο ποθητό αποτέλεσµα.
Επιτέλους, σήµερα πίσω από όλα αυτά τα πισωγυρίσµατα είµαστε σε θέση να συζητούµε µε υπευθυνότητα και ουσιαστικό
διάλογο ζητήµατα που αφορούν στα επιβατηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσης. Οι αυτοκινητιστές της χώρας δεν µπορεί να παραµένουν επί δυόµισι χρόνια εγκλωβισµένοι στα αδιέξοδα
αλλοπρόσαλλων πολιτικών εφαρµογών. Περιµένουν µία ορθολογική και αποτελεσµατική κατάληξη στα ζητήµατά τους. Θέλουν
να ξέρουν πού βαδίζουν, σε ποιες συνθήκες και µε ποια δεδοµένα, κάτι που ισχύει και για όλους τους Έλληνες πολίτες, που
θέλουν συγκεκριµένες απαντήσεις και ξεκάθαρο όραµα για την
επόµενη µέρα.
Για να διαλυθεί η οµίχλη που υπάρχει στη χώρα και η σύγχυση
που επικρατεί στους πολίτες, πρέπει κάποιος να πάρει την ευθύνη και να τους δείξει ξεκάθαρα το δρόµο. Πιστέψτε µας, οι Έλληνες θα τον ακολουθήσουν αγόγγυστα όσο δύσβατος και αν
είναι, αρκεί να προκρίνεται πάντα η ειλικρίνεια και να λέγεται
πάντα η αλήθεια. Όλοι γνωρίζουνε τις δυσκολίες και τη δουλειά
που απαιτείται.
Τη γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, µεταξύ των οποίων και οι επαγγελµατίες αυτοκινητιστές, που πληρώνουν ήδη το τίµηµα της κρίσης, του φόβου και της ανασφάλειας. Η δυσχερής οικονοµικόκοινωνική συγκυρία δεν τους έχει αφήσει αλώβητους. Το αντίθετο έχει συµβεί. Τους έχει κάνει να παραµιλούν στις πιάτσες µε
τη γνωστή σε όλους µας εικόνα των σταθµευµένων ταξί, που
σχηµατίζουν τεθλασµένες γραµµές ουρών µε το µάτι τελικά να
χάνεται.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατάσταση που επικρατεί µε τα ταξί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ουρά αναµονής στην πιάτσα της Μητρόπολης συνεχίζεται µε διπλοπαρκαρισµένα ταξί κατά µήκος της Αγίας Σοφίας και της Τσιµισκή
για να πάρουν µία κούρσα και να βγει ένα πενιχρό µεροκάµατο.
Το ίδιο γίνεται στις γνωστές πιάτσες της πόλης, στην πιάτσα
της Αριστοτέλους, στις πιάτσες της Βασιλίσσης Όλγας, του
ΚΤΕΛ, του σιδηροδροµικού σταθµού ή του αεροδροµίου. Όλοι
κάθονται και περιµένουν. Από την άλλη, έχουν και τη δηµοτική
αρχή να τους απειλεί για τα διπλοπαρκαρίσµατά τους, που
αδιαµφισβήτητα εντείνουν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα της
πόλης.
Καταλαβαίνετε όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που πάει
το πράγµα. Η κατάσταση γίνεται εκρηκτική µέρα µε τη µέρα. Τα
αναφέρω όλα αυτά για να κατανοήσουµε ότι ο τρόπος χορήγησης νέων αδειών ταξί απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο προβλέπει τη χορήγηση νέων
αδειών για τις οποίες οι αρµόδιοι περιφερειάρχες θα πρέπει να
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λάβουν σαν παραµέτρους αφ’ ενός µεν τον πληθυσµό της περιοχής, στην οποία θα δοθούν και αφ’ ετέρου τις διανυκτερεύσεις
της περιοχής.
Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την πρωτεύουσα της ανεργίας και των «λουκέτων», δεν θεωρώ δόκιµη την αύξηση από 1,5
σε 1,8 άδειες ανά χίλιους κατοίκους στον υπολογισµό του µαθηµατικού τύπου, που έγινε την τελευταία στιγµή. Κατά τη γνώµη
µου, ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να επανέλθει στην 1,5 άδεια
ανά χίλιους κατοίκους, όπως προβλεπόταν αρχικά στο νοµοσχέδιο.
Αυτό θα πρέπει να το δεχθείτε, κύριε Υπουργέ, όπως πολύ
σωστά δεχθήκατε τη µείωση του επιπλέον συντελεστή του µαθηµατικού τύπου, που αφορά στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε περιφερειάρχη, ο οποίος µε βάση κυκλοφοριακές,
περιβαλλοντικές και λοιπές µελέτες, µπορεί να συνεκτιµά τις
ανάγκες της περιοχής που επιβάλουν, για παράδειγµα, την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων.
Ορθώς λοιπόν ο συντελεστής αυτός που αρχικά στο σχέδιο
νόµου προβλεπόταν από µηδέν έως ένα ταξί ανά χίλιους κατοίκους, οριοθετήθηκε πλέον από µηδέν έως µισό, µισή άδεια ανά
χιλίους κατοίκους ως άνω όριο. Μ’ αυτή την προτεινόµενη λογική
το ποσοστό των εκδιδόµενων αδειών συνολικά µπορεί να φτάσει
στα δύο ταξί ανά χιλίους κατοίκους, κάτι που επιτρέπει κατά την
άποψή µου την έκδοση νέων αδειών στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα την ίδια στιγµή δεν λειτουργεί καταστροφικά απέναντι
στους υφιστάµενους αυτοκινητιστές, δεδοµένου του κορεσµού
και της κατάστασης που ήδη επικρατεί σήµερα στην πόλη την
οποία προσπάθησα να σας εκθέσω µε ιδιαίτερα παραστατικό
τρόπο.
Επίσης, είναι σηµαντική η πρόβλεψη οι νέες εκδιδόµενες
άδειες να είναι αµεταβίβαστες τουλάχιστον για µία πενταετία
γιατί δεν µπορεί να παίρνει ένας µία νέα άδεια και να µπορεί την
επόµενη µέρα να τη µεταβιβάζει.
Αναφερόµενος ειδικότερα στο άρθρο 83, θεωρώ ότι πρέπει να
ενισχυθεί η νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε τη Θεσσαλονίκη
την οποία εισηγήθηκε και ο κ. Παπαδόπουλος. Συγκεκριµένα,
ενώ σ’ όλες τις περιπτώσεις αναφέρονται αναλυτικά οι περιοχές
που αποτελούν την ενιαία διοικητική µονάδα για τη Θεσσαλονίκη,
αναγράφονται οι περιοχές που δεν περιλαµβάνονται στην ενιαία
διοικητική µονάδα. Γι’ αυτό το λόγο εγώ προτείνω η υποπερίπτωση ββ’ της περιπτώσεως α’ της παραγράφου 2 του 83 του
παρόντος να αντικατασταθεί ως εξής: «Η περιοχή Θεσσαλονίκης
περιχώρα που περιλαµβάνει τους καποδιστριακούς δήµους-δηµοτικές ενότητες της Θεσσαλονίκης Τριανδρίας, Σπηλιάς, Πανοράµατος, Χορτιάτη, Πεύκων, Συκεών, Νεάπολης, Άγιου Παύλου,
Σταυρούπολης, Νέας Ευκαρπίας, Πολίχνης, Ευόσµου, Αµπελοκήπων, Ελευθερίου, Κορδελιού, Μενεµένης, Καλαµαριάς και
Ωραιοκάστρου, Θερµαϊκού, Θέρµης, Επανοµής, Μηχανιώνας και
Μίκρας». Προτείνεται δηλαδή η έδρα της ενιαίας διοικητικής µονάδας της Θεσσαλονίκης να παραµείνει ως έχει σύµφωνα µε το
ν. 3109/03 άρθρο 2 παράγραφος 2β’ µε µοναδική προσθήκη τον
καλλικρατικό πλέον Δήµο Θερµαϊκού, ο οποίος απαρτίζεται από
τις δηµοτικές ενότητες Θερµαϊκού, Επανοµής, Μηχανιώνας και
Μίκρας. Η συγκεκριµένη µοναδική προσθήκη προτείνεται µε δεδοµένο ότι στις ανωτέρω δηµοτικές ενότητες εδρεύουν µόνο είκοσι οκτώ άδειες επιβατικών δηµοσίας χρήσης και παρατηρείται
το φαινόµενο της απουσίας ταξί από τις αποµακρυσµένες τοπικές κοινότητες, µε αποτέλεσµα τη µη ορθολογική εξυπηρέτηση
του τοπικού πληθυσµού και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καταβολή ακριβού κοµίστρου για τους πολίτες των εν λόγω αποµακρυσµένων περιοχών, αφού για να εξυπηρετηθούν αναγκάζονται
να καλέσουν ταξί από τη Θεσσαλονίκη, µε δεδοµένο ότι τα ταξί
της έδρας τους είναι περιορισµένα και δεν καλύπτουν άµεσα τις
ανάγκες τους.
Τέλος, όσον αφορά τα ταξί ειδικών µισθώσεων των έξι έως
εννέα θέσεων προτείνεται να τεθεί και για τη Θεσσαλονίκη κατώτερο πλαφόν εκδόσεως δεκαπέντε τέτοιων αδειών µε χρονικό
ορίζοντα έως το 2015. Προτείνεται οι άδειες αυτές να δίνονται
σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ταξί ή εταιρείες ραδιοταξί µε αντικατάσταση οχήµατος, µε δεδοµένο ότι σε περιπτώσεις αποκλειστικά τουριστικών επιχειρήσεων ήδη ισχύει για έκδοση µεταφο-
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ράς προσώπων δέκα θέσεων και άνω.
Τέλος, αναφορικά µε άλλες ρυθµίσεις του τοµέα µεταφορών
οι οποίες εµπεριέχονται στο παρόν σχέδιο νόµου, θα πρότεινα,
κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσετε δύο ζητήµατα, πρώτον το ζήτηµα της αναβίωσης µετά από σαράντα χρόνια παλαιών χορηγηθεισών αδειών και παντοειδών εγκρίσεων όσον αφορά την
ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίµων, γιατί δεν ξέρω αν
θεωρείται δόκιµο να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης σε πρατήριο του
οποίου η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εγκαταστάσεων
έγινε µε όρους προηγούµενων δεκαετιών. Προτείνω να επανεξεταστεί αυτή η διάταξη του άρθρου 114 παράγραφος 3.
Επίσης προτείνω να επανεξεταστούν οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του 114 όπου προβλέπεται η δυνατότητα ύπαρξης δεξαµενών υγραερίου σε ισόγειους, υπόγειους και υπέργειους σταθµούς αυτοκινήτων. Γνωρίζουµε ότι οι σταθµοί αυτοκινήτων χωροθετούνται επί τον πλείστον σε πυκνοκατοικηµένες
περιοχές και αυτό το ζήτηµα αναφορικά µε το θέµα της ασφάλειας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.
Ελπίζω οι προτάσεις που σας εξέφρασα να ληφθούν σοβαρά
υπόψη και να συνεκτιµηθούν προς την κατεύθυνση βελτίωσης
των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόµου στις οποίες αναφέρθηκα. Εύχοµαι η εφαρµογή τους να καταστεί αποτελεσµατική,
ικανοποιώντας τόσο τους εκάστοτε επαγγελµατίες του κλάδου
των µεταφορών όσο και τις απαιτήσεις της αγοράς και εν γένει
της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ .
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από πολλά χρόνια ο Λένιν
είχε πει κάτι πολύ εύστοχο, ότι η αλήθεια είναι µία µικροαστική
εµµονή, όµως η πραγµατικότητα, Υπουργέ µου, δεν είναι, γιατί
άλλο αλήθεια, άλλο πραγµατικότητα.
Εδώ έχουµε µία πραγµατικότητα. Οι ανεύθυνοι του χθες που
χρεοκόπησαν την Ελλάδα, σήµερα θέλουν να γίνουν υπεύθυνοι
για τη διάσωσή της, κύριε Υπουργέ, και δυστυχώς συµµετέχετε
στο σχήµα των υπευθύνων-ανεύθυνων που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Αναφέροµαι και στη Νέα Δηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Είναι
µία πραγµατικότητα. Γι’ αυτή την πραγµατικότητα λοιπόν την
οποία δεν θέλουµε να δούµε γιατί έχουµε στενά κοµµατικά «γυαλιά», έχουµε στενές ιδεολογικές αγκυλώσεις, πρέπει κάποια
στιγµή να γίνει από το Βήµα της Βουλής ένα ιδεολογικό ξεκαθάρισµα για το τις πταίει επιτέλους. Ποιος φταίει που φτάσαµε
µέχρι εδώ; Έχουµε νέα παιδιά στα θεωρεία και αναρωτιέµαι,
κύριε Υπουργέ, πώς µπορούµε να τα κοιτάµε στα µάτια εµείς, οι
υπεύθυνοι-ανεύθυνοι ή οι ανευθυνοϋπεύθυνοι της κατάντιας της
χώρας όπου η Ελλάδα σήµερα είναι επαίτης του κάθε λογής δανειστού.
Επειδή είστε µια Κυβέρνηση-µπάχαλο, είστε µια Κυβέρνηση
που –ειλικρινά το λέω- µόνο Κυβέρνηση δεν είναι, θα σας το αποδείξω µ’ ένα απλό επιχείρηµα που έχει να κάνει µε τον κ. Ρέππα.
Μπορεί να τον εκτιµώ προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι αυτό που
έκανε χθες και σήµερα είναι προσβλητικό για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι έκανε;
Έχω µιλήσει για «Βοναπάρτες» µέσα στην Κυβέρνηση. Ξέρετε,
ο Βοναπάρτης, κύριε Υπουργέ µου, φίλε Μάκη Βορίδη, είχε πει
το εξής: «Νόµιζα ότι είχα κατορθώσει κάτι σπουδαίο. Ξεγελάστηκα. Το µεγαλειώδες από το γελοίο δεν απέχει παρά ένα
βήµα».
Τι έκανε ο Ρέππας λοιπόν, κύριε Υπουργέ; Έκανε εισπήδηση,
κύριοι συνάδελφοι. Θα σας πω τι εισπήδηση έκανε. Ο ίδιος ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης απάντησε σε ερώτηση
συναδέλφου Βουλευτού για τις γερµανικές αρχαιότητες. Λέω
εγώ: Tι Κυβέρνηση είναι αυτή όπου ο αρµόδιος Υπουργός, ο κ.
Αλιβιζάτος, ο πολύ καλός και εκλεκτός Υπουργός δεν απαντά και
τον «καπελώνει» ο Ρέππας; Ποιος είναι ο Ρέππας; Ο Ρέππας
απαντά για τον Βορίδη, ο Ρέππας απαντά για τον Αλιβιζάτο, ο
Ρέππας απαντά για τον Ραγκούση, ο Ρέππας απαντά για όλους.
Αν έχουµε Πρωθυπουργό τον Ρέππα, πείτε το µου. Γιατί είµαι
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έξαλλος µε τον κ. Ρέππα; Διότι στην απάντησή του δεν µιλάει για
γερµανικές αρχαιότητες που εκλάπησαν, κύριε Υπουργέ. Βγάζει
τρία κοµµατάκια και λέει «έγινε αυτό, αυτό κι αυτό». Ποιος είσαι,
κύριε Ρέππα; Πώς απαντάς για τον Υπουργό Πολιτισµού εσύ, εκθέτοντας τον Υπουργό, εκθέτοντας την Ελλάδα; Θα το πάρει η
Γερµανία αυτό το έγγραφο, κύριοι συνάδελφοι, και θα λέει «ο
Υπουργός Ρέππας λέει ότι τρία αγάλµατα εκλάπησαν» και στην
έκθεση έχουµε οκτώ χιλιάδες αγάλµατα και αντικείµενα.
Εγώ όµως αντιλαµβάνοµαι την αγωνία του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας για περίεργες µεθοδεύσεις και εισπηδήσεις
στο θέµα των αρχαιοτήτων και των αποζηµιώσεων, γιατί όταν τη
δεκαετία του ’70 και του ’80 τα βαλιτσάκια της «SIEMENS» πηγαινοέρχονταν στα κοµµατικά γραφεία, κύριε Υπουργέ, της
«SIEMENS» που εσείς –όχι προσωπικά, αλλά κι εσείς- ουσιαστικά
τη βάλατε στην «κολυµβήθρα του Σιλωάµ» µε µία διάταξη για να
µας κάνουν σεµινάρια για το πώς θα µας κάνουν µη διεφθαρµένους, ενώ θα έπρεπε η «SIEMENS» να πληρώσει δισεκατοµµύρια
ευρώ για αποζηµιώσεις, υπήρξε σιωπή για γερµανικές επανορθώσεις και αποζηµιώσεις και βγαίνει ο Ρέππας και ο κάθε Ρέππας
εδώ και απαντάει, χωρίς να είναι αρµόδιος, για τα κλεµµένα αντικείµενα. Ο κατάλογος των κλεµµένων αντικειµένων υπάρχει στη
Βουλή, αγάλµατα, εικόνες, και βγαίνει ο Ρέππας και απαντάει και
λέει «τρία-τέσσερα αγαλµατάκια έφυγαν από τα οποία µερικά
επεστράφησαν σε κιβώτια». Αυτή είναι η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Βέβαια, επειδή ο χρόνος πιέζει, κύριε Υπουργέ µου, παλαιότερα, όταν ήµασταν στο ίδιο µετερίζι, συζητούσαµε µαζί για τα
πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Ήσασταν απ’ αυτούς που δεν πιστεύατε στην ιστορία, κύριε Υπουργέ, και δεν είναι τυχαίο που
δεν πιστεύατε στην ιστορία διότι εδώ µέσα, όταν πιστεύεις σ’
αυτές τις ιστορίες, γίνεσαι στόχος του συστήµατος. Όταν πιστεύεις λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει φυσικό αέριο, έχει πετρέλαιο,
έχει ορυκτό πλούτο, είσαι ο στόχος του συστήµατος. Επειδή
πάντα ήσασταν εκτός στόχων του συστήµατος, δεν το πιστεύατε.
Έρχεται λοιπόν η Νέα Δηµοκρατία σήµερα και ενώ εµείς εδώ,
ένας κακός Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έλεγε για ΑΟΖ στον Κώστα Καραµανλή, αναφέρονται και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαµαράς για
ΑΟΖ και φυσικό αέριο. Εάν χρειαστήκατε σαράντα χρόνια για να
σκεφθείτε αυτό που υπάρχει, φανταστείτε πόσα χρόνια θα χρειαστείτε για να τα βγάλετε κιόλας. Και όταν µιλάω για φυσικό
αέριο και για πετρέλαιο, αναφέροµαι σε διακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Το λέω αυτό διότι φαίνεται, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο Λαϊκός
Ορθόδοξος Συναγερµός στοχοποιήθηκε από το σύστηµα για
δυο-τρεις επιλογές του. Πρώτη επιλογή η διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και επανορθώσεων και των αρχαίων αντικειµένων, των κλαπέντων από τους ναζί. Δεύτερη στόχευση
είναι γιατί µιλήσαµε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, που είναι η
απαγορευµένη λέξη στο ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και πάρα
πολλές δεκαετίες. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος είναι η ανάπτυξή µας. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Σταµατήστε τα νεοφιλελεύθερα περί διαρθρωτικών αλλαγών, περί δοµικών αλλαγών που
το µόνο που συνιστούν είναι οµιχλώδεις λεκτικούς τύπους και
οδηγούν κυρίως σε περικοπές µισθών, συντάξεων και σε απολύσεις στο δηµόσιο. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό οδηγεί στην
ανεργία.
Πάµε στη ντροπή µας, γιατί για µένα είναι ντροπή. Κύριε
Υπουργέ µου, όποιος είναι απρόσεκτος µε την αλήθεια σε µικρά
ζητήµατα, δεν µπορεί να είναι αξιόπιστος στα µεγάλα. Ξεκινώ
έτσι διότι εσείς είστε νεοφιλελεύθερος. Φιλελεύθερος θέλετε;
Φιλελεύθερος. Εγώ πιστεύω ότι είστε νεοφιλελεύθερος, αλλά αυτοπροσδιοριστείτε µόνος σας. Συζητούσαµε λοιπόν για µη κρατική παρέµβαση, µη κρατικό παρεµβατισµό.
Έρχεστε εσείς µε τα βυτιοφόρα και τι κάνετε; Το ανοιχτό επάγγελµα που επαγγέλλεστε, το ξανακάνατε κλειστό. Βέβαια µε το
τράβηγµα των αυτιών, δεν ξέρω αν έµειναν αυτιά, αλλά εν πάση
περιπτώσει κάποια στιγµή όταν η ιδεολογία σας είναι νεοφιλελεύθερη ή φιλελεύθερη, είστε εναντίον του παρεµβατισµού, του
κρατικού παρεµβατισµού.
Γιατί παρεµβαίνετε εκεί και δεν παρεµβαίνετε στις τράπεζες,
οι οποίες έχουν πιεί το αίµα του ελληνικού λαού; Γιατί δεν κόβετε
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τα δάνεια; Γιατί δεν κάνετε περικοπές τοκοχρεολυσίων;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Γιατί δεν κάνετε ουσιαστικά πόλεµο µε τους τραπεζίτες; Αλλά
είστε όµηροι των τραπεζιτών; Όµηροι των τραπεζιτών είστε όλοι
δυστυχώς.
Ξέρετε, µου αρέσει που λέει η Κυβέρνηση του κ. Βορίδη, η
επόµενη, η συγκυβέρνηση –γιατί έχουν συµφωνήσει να συγκυβερνήσουν και πάλι- ότι «εµείς θα δώσουµε λύσεις». Κύριε
Υπουργέ, τα κόµµατά σας είναι χρεωµένα στις τράπεζες, στους
τραπεζίτες.
Ξέρετε ότι χρωστάτε και ΔΕΗ; Κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ
και η Νέα Δηµοκρατία χρωστούν στη ΔΕΗ, δεν πληρώνουν το
ρεύµα τους και θέλουν από τον ελληνικό λαό να πληρώνει και το
χαράτσι µέσω της ΔΕΗ και τους οδηγούν στα δικαστήρια για τα
χρέη αυτά ενώ οι ίδιοι δεν πληρώνουν το ρεύµα τους. Αυτό το
κατήγγειλε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ, ο κ. Ασλάνογλου. Και το λέω εδώ µέσα, έχουµε ανθρώπους µπαταχτσήδες, κόµµατα που δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ τους. Αν αυτό λέγεται
σοβαρή πολιτική, φανταστείτε ποιος µας κυβερνούσε τα προηγούµενα χρόνια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Πάµε στο νόµο σας, κύριε Υπουργέ. Είστε νοµικός, κύριε
Υπουργέ, εξαίρετος νοµικός, αυτό δεν το συζητώ έτσι κι αλλιώς.
Ένας κακός νόµος, κύριε Υπουργέ, είναι ίσως ανεκτός. Ίσως.
Ένας άδικος νόµος όµως, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να είναι
ανεκτός. Και ο νόµος µε τα ταξί έχει πάρα πολλές αδικίες. Δεν
θα µπω στην ουσία. Ξέρετε για ποιο λόγο; Γιατί θα µου πείτε –
και ίσως να έχετε δίκιο- ότι µπορεί να έχω κι εγώ ψηφοθηρικές
τάσεις. Το λένε κάποιοι.
Θα σας πω, όµως, το εξής: Αν εσείς πιστεύετε ότι είναι δίκαιος
ο νόµος που φτιάξατε, θέλω να το πείτε εδώ, στο Βήµα της Βουλής και να καταγραφεί. Να πείτε: «είναι δίκαιος ο νόµος που
έφτιαξα». Μην µου αρχίσετε, «έχει µερικά κενά, υπάρχουν µερικές ασάφειες». Είναι ο νόµος δίκαιος ή είναι άδικος; Εδώ είναι η
ουσία, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που κάνατε το κρέας ψάρι.
Αυτά είναι απίστευτα που γίνονται εδώ µέσα.
Πάµε βέβαια στο µπαράζ των ρουσφετιών. Ντρέποµαι. Άκουγα
χθες στα κανάλια αυτούς που εκθρέψατε τα δύο µεγάλα κόµµατα, τους µεγαλοδηµοσιογράφους και µεγαλοπαράγοντες, να
τα βάζουν µε όλους εµάς εδώ µέσα, γιατί εµείς –λέει- κάνουµε
ρουσφέτια, εµείς κάνουµε βοµβαρδισµό ρουσφετιών. Και δεν
κοιτάνε ποιοι από αυτούς χρωστάνε στο ΙΚΑ. Και δεν κοιτάνε
ποιοι από αυτούς στα µεγάλα κανάλια -που πολεµούν ουσιαστικά
όλους τους υπόλοιπους- χρωστούν στην εφορία. Ας ψάξουµε
τους δηµοσιογράφους, ας ψάξουµε τους εκδότες να δούµε
πόσοι από αυτούς είναι συνεπείς, που όλοι τους δίνουµε γη και
ύδωρ για να βγούµε µισή ώρα σε ένα κανάλι. Είναι ντροπή µας
ουσιαστικά.
Φταίει όµως και η Βουλή που έχει ένα κανάλι το οποίο δεν το
χρησιµοποιεί σωστά, έχει εργαζόµενους που δεν τους χρησιµοποιεί σωστά. Να βάλουµε βήµα εµείς, οι Βουλευτές στο κανάλι
της Βουλής, για να αποδείξουµε ότι κάποιοι άλλοι που τα παίρνουν καταγγέλλουν εµάς, που δήθεν κάνουµε ρουσφέτια.
Πρέπει να σταµατήσει αυτή η ιστορία. Δώδεκα και ένα ή δώδεκα παρά ένα ουσιαστικά τροπολογίες δεν πρέπει να γίνονται.
Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο όντως. Κι εδώ έχει δίκιο το σύστηµα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, γιατί είναι σύστηµα.
Μην τους δίνουµε αφορµή µε «ντροπολογίες» και λαβή, ουσιαστικά να τα βάζουν µε όλους εµάς, γιατί δεν φταίνε οι περισσότεροι εδώ µέσα. Νέοι άνθρωποι είναι οι περισσότεροι. Ούτε ο
Μουσουρούλης φταίει –να το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε- ούτε ο Ανατολάκης ούτε ο Κολοκοτρώνης ούτε ο Μαρκάκης ούτε ο Πολατίδης ούτε ο κ. Τσούκαλης. Δεν φταίµε όλοι
εµείς. Φταίει το σύστηµα των εβδοµήντα της Βουλής. Εβδοµήντα
είναι, κύριε Μουσουρούλη, στη Βουλή αυτοί που θεωρητικά και
ουσιαστικά είναι διαπλεκόµενοι, που φιλοξενούνται στα κανάλια
γιατί το σύστηµα τους προωθεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα ήθελα να σας πω και το εξής: Κύριε Υπουργέ, θα πάµε σε
εκλογές λέτε, αλλά το PSI τελείωσε; Εγώ δεν µπορώ να κατα-
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λάβω, αυτή η Κυβέρνηση βγήκε για να κάνει ένα PSI και έχει µία
εµπλοκή το PSI από χθες το απόγευµα. Γιατί να πάµε σε εκλογές;
Τελείωσε το PSI; Όχι. Αφού λοιπόν αυτή η Κυβέρνηση βγήκε για
το PSI -το καταλαβαίνω- κλείστε την υπόθεση αυτή ως Κυβέρνηση και µετά πάτε σε εκλογές. Γιατί αυτή η πρεµούρα; Γιατί θέλετε να κυβερνήσετε και να ξαναγίνετε Υπουργός; Θα ξαναγίνετε
Υπουργός εσείς ειδικά. Μην αγχώνεστε, άγχος να µην έχετε,
Υπουργός θα είστε ξανά, στη συγκυβέρνηση όµως. Γιατί δεν
βγαίνουν τα νούµερα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Άρα, λοιπόν,
προς τι περνάµε σωρηδόν νοµοσχέδια όταν ο βασικός άξονας
αυτής της Κυβέρνησης, είναι το PSI που δεν τελείωσε;
Δεν θα πω για την ανεργία. Αφήστε την ανεργία, την ανάπτυξη
και όλα αυτά που συζητάµε. Θα σας πω, κύριοι συνάδελφοι, γιατί
θεωρώ ότι είναι µείζον θέµα, ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα του
ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους -γιατί έθνος κράτος
είναι η άποψή µου ότι πρέπει να υπάρχει- είναι το δηµογραφικό,
κύριε Τσούκαλη. Όση ανεργία και να µειώσεις, αν δεν έχεις ανθρώπους να εργαστούν -γιατί το 2045 δεν θα υπάρχουν Έλληνες, θα είµαστε γέροι οι περισσότεροι, δεν θα υπάρχουν παιδιάαν δεν δώσουµε κίνητρα για να γεννηθούν Έλληνες για να δουλεύουν, θα έχουµε και πρόβληµα εισφορών και πρόβληµα ανεργίας. Θέλω να το καταλάβουµε αυτό, γιατί τα πράγµατα είναι
πολύ πιο απλά απ’ ό,τι τουλάχιστον ο νεοφιλελευθερισµός τα
προτάσσει.
Κλείνοντας εδώ να πω στην καλή Νέα Δηµοκρατία ότι ο Αρχηγός της είπε να ανακαταλάβουµε τις πόλεις µας. Εξ εφόδου; Ειλικρινά δεν ξέρω που ζείτε. Δεν είναι το θέµα να ανακαταλάβουµε τις πόλεις µας. Το θέµα είναι να ανακαταλάβουµε τη χώρα
µας. Η χώρα µας έχει 2 εκατοµµύρια λαθροµετανάστες και
τώρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο άλλος Βοναπάρτης, ο Ναπολέων, θυµήθηκε το θέµα των λαθροµεταναστών, πώς θα τους διώξει από
την Αθήνα, από το κέντρο, για να τους πάει, κύριε συνάδελφε,
στην Κοζάνη σας, στο Λαγκαδά, γιατί εκεί θεωρούν ότι είναι χωµατερές, αποθήκες ψυχών.
Αυτά τα λέω γιατί; Για να δείτε πόσο κοντά είναι η βλακεία, η
ανοησία από τη σοβαροφάνεια. Οι άνθρωποι είναι και σοβαροφανείς και το τονίζω, επικίνδυνοι για την τοπική κοινωνία. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης ένα µήνα πριν τις εκλογές αποφάσισε να διώξει
τους λαθροµετανάστες. Είναι απίστευτοι, τέτοιο θράσος, τέτοια
υποκρισία.
Το ξαναλέω ακόµα µια φορά, αν θες να διασφαλίσεις την Ελλάδα, κλείνεις τα σύνορά σου. Δεν µπορεί να µπάζεις από τον
Έβρο και εσύ να διώχνεις στην Κοζάνη τους λαθροµετανάστες.
Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε συνάδελφε, µε αυτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θεωρώ ότι είναι ντροπή, γιατί δεν
ερωτήθηκαν και οι κάτοικοι. Είναι η µεγαλύτερη ντροπή. Δεν
ερωτούνται οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι δηλαδή είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες; Συµπτωµατικά τώρα αρχίζουν και σχεδιάζουν την
Πανεπιστηµίου, όπως λέγεται, να την κάνουν µία πολύ ωραία περιοχή. Πρέπει να φύγουν όµως οι λαθροµετανάστες. Κάποιοι οικονόµησαν από αυτήν την ιστορία, από την πτώση των τιµών. Αν
τους ψάξετε λοιπόν αυτούς που οικονόµησαν πάνω στην πλάτη
της Ελλάδας και των λαθροµεταναστών, γιατί απαξιώθηκε το
κέντρο, θα καταλάβετε ποιοι έχουν συµφέρον να διώξουν από
την Αθήνα τους λαθροµετανάστες και να τους πάνε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Επειδή ο ελληνικός λαός είναι απελπισµένος, κύριε Υπουργέ
και αντιλαµβάνοµαι ότι έχετε µία δυσκολία, όχι µόνο εσείς, αλλά
όλη η Κυβέρνηση, κάντε µας µία χάρη. Επειδή είπε ο Ευάγγελος
Βενιζέλος «αρχίζουµε», αρχίστε να φεύγετε γρήγορα, γιατί τα
πράγµατα είναι τόσο δύσκολα όσο δεν φαντάζεστε.
Κλείνοντας να πω γιατί εσείς είχατε σηµαία το λαθροµεταναστευτικό µία δήλωση θέλω για τους λαθροµετανάστες εδώ, για
τη λαθροµετανάστευση. «Έξω οι ξένοι, έξω οι µετανάστες, έξω
οι λαθροµετανάστες», πείτε µας κάτι: Τι έγινε ξαφνικά; Η µετάλλαξή σας δεν µε απασχολεί. Με απασχολεί ότι δεν θα υπάρχει
Έλληνας µετά το 2040. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες, καταλάβετέ
το. Και αυτό είναι το µείζον. Αν δεν µπορείτε, φύγετε να ησυχάσουµε, να αναλάβουν κάποιοι άλλοι.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο περισσότερο για να θέσω
ορισµένα θέµατα αρχής µε αφορµή το νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε και ιδίως µε αφορµή το ζήτηµα των ταξί. Παίρνω το λόγο,
δηλαδή γιατί ο τρόπος µε τον οποίο φτάσαµε εδώ που φτάσαµε
ως προς τη συγκεκριµένη ρύθµιση δείχνει µία συγκεκριµένη νοοτροπία η οποία καλλιεργήθηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου
και από ορισµένους Υπουργούς της κυβέρνησης εκείνης. Υπουργοί οι οποίοι πίστεψαν ότι µπορούν να κάνουν πολιτική καριέρα
δηµιουργώντας ένα πεδίο που θεωρούσαν προνοµιακό, λειτουργώντας µέσα από κανόνες κοινωνικού αυτοµατισµού. Όµως
αυτοί οι κανόνες αποτελούν όνειδος για την κοινωνική συνοχή
και για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Θέλω να ξεκαθαρίσω και τούτο: Το όλο θέµα των ταξί δηµιουργήθηκε εκ του µη όντος και µε πλήρη διαστρέβλωση της
πραγµατικότητας ως προς το τι σηµαίνει το ταξί και ποιο είναι το
θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί. Γιατί έγινε αυτό;
Κύριοι συνάδελφοι, ορισµένοι Υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου, που εξακολουθούν και σήµερα να µετέχουν στην Κυβέρνηση Παπαδήµου, ακολούθησαν τον εύκολο δρόµο του να
κάνουν µεταρρυθµίσεις που στην πραγµατικότητα είναι απλώς
ονόµατα, «πουκάµισα αδειανά», για να το πω µε ποιητικούς όρους. Δηµιούργησαν µέσα από κοινωνικούς αυτοµατισµούς «εχθρούς» για να γίνουν στρατηγοί νίκης επειδή θεώρησαν ότι αυτοί
οι «εχθροί» ήταν εύκολοι αντίπαλοι. Αυτό συνέβη και µε τα ταξί.
Κάποιοι θεώρησαν, νοµίζοντας ότι κάνουν απελευθέρωση ότι
απελευθέρωση, και µε βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κοινοτικού κεκτηµένου, είναι µια άναρχη απελευθέρωση
η οποία «βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Έτσι ξεκίνησε το θέµα
των ταξί. Σας θυµίζω ότι ύστερα από αρκετή συζήτηση ο κ. Ρέππας είχε καταλήξει σε ένα σχέδιο προεδρικού διατάγµατος το
οποίο πράγµατι κινείτο προς τη σωστή κατεύθυνση. Περίπου
εκείνο είναι που σήµερα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των ρυθµίσεων που ψηφίζουµε.
«Ξαφνικά», ο διάδοχός του στο Υπουργείο Υποδοµών ανακάλυψε µια απελευθέρωση η οποία γινόταν, υποτίθεται, εν ονόµατι
της απελευθέρωσης των µεταφορών γενικά, εφαρµόζοντας τις
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Βρήκε πρόθυµους συµπαραστάτες την εποχή εκείνη σχεδόν από όλο το φάσµα των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης του γραπτού και του ηλεκτρονικού τύπου.
Μάταια κάποιοι έλεγαν –και όταν το έλεγαν µάλιστα κατηγορούντο ότι υπερασπίζονται δήθεν συντεχνίες- ότι άλλο το θέµα
των µεταφορών γενικά και άλλο το θέµα των ταξί. Γιατί τα ταξί,
όπως ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, είναι κλάδος των αστικών συγκοινωνιών. Άλλο η µεταφορά γενικά, άλλο η αστική συγκοινωνία
υπό την ευρεία του όρου έννοια, που όταν τη δει κανείς νοµικά,
στην ουσία είναι δηµόσια υπηρεσία την οποία ασκούν ιδιώτες.
Περί αυτού πρόκειται. Γι’ αυτό και η κοινοτική οδηγία κάνει σαφή
διαχωρισµό. Και γι’ αυτό η απελευθέρωση δεν µπορεί παρά να
γίνεται µε κριτήρια. Δεν µπορεί να είναι η απελευθέρωση που γίνεται στους άλλους κλάδους ιδιωτών, οι οποίοι µπορούν να κάνουν µεταφορές ελευθέρως. Οι κανόνες αυτοί δεν µπορεί παρά
να ήταν κανόνες που σχετίζονται µε το ίδιο το αντικείµενο της
συγκοινωνίας το οποίο φυσικά γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, πρωτίστως κοινωνικά, περιβαλλοντικά και κριτήρια που
αφορούν και το κυκλοφοριακό.
Κάποιοι, έτσι, θέλησαν να κάνουν µεταρρυθµίσεις και βρήκαν
πρόθυµους συµπαραστάτες πλήρους απελευθέρωσης των ταξί,
ταυτίζοντας τον µεταφορέα ενός φορτηγού που µεταφέρει εµπόρευµα και τον ταξιτζή, ο οποίος µεταφέρει ανθρώπινες ψυχές,
µικρά παιδιά στα σχολεία. Και σκεφθείτε την εποχή εκείνη όταν
οι ταξιτζήδες επιχειρούσαν να πουν το αυτονόητο, ότι άλλο το
ένα, άλλο το άλλο, υπήρχε πλήρης συσκότιση της αλήθειας. Τότε
κατηγορήθηκαν σαν «συντεχνία».
Πρώτα- πρώτα δεν µπόρεσα να καταλάβω ποτέ πώς γίνεται,
αν χρησιµοποιήσουµε και θεσµικούς όρους, να θεωρείται συντεχνία µια ένωση ελευθέρων επαγγελµατιών. Βλέπετε, η Κυβέρνηση Παπανδρέου τα έβαλε µε τους ταξιτζήδες και άλλες κατη-
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γορίες ελευθέρων επαγγελµατιών, αλλά τις πραγµατικές συντεχνίες, κύριε Υπουργέ, τις άφησε στο απυρόβλητο. Δηλαδή τις
συντεχνίες των ΔΕΚΟ και όλες εκείνες οι οποίες οδήγησαν τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στο κατάντηµα που βρίσκεται. Φυσικά
ο κ. Παπανδρέου και οι Υπουργοί του, µεταξύ των οποίων και
εκείνοι που εµφανίζονται ως «µεταρρυθµιστές» στην πορεία, που
να αγγίξουν αυτές τις πραγµατικές συντεχνίες; Μαζί διαφέντευαν
τον τόπο τόσα χρόνια. Μαζί εξόντωσαν τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα και τον έφεραν εκεί που τον έφεραν. Μαζί διεκδικούσαν
εκλογές. Μαζί τις παραµονές των εκλογών το 2009 καταλάµβαναν τη ΔΕΗ και έκαναν «πάρτι». Αυτές οι συντεχνίες µένουν
πάντα στο απυρόβλητο. Εχθρός ο ταξιτζής! Συντεχνία ο ταξιτζής! Κατά πλήρη παραχάραξη του κοινοτικού δικαίου. Αυτό
οφείλω να το πω µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το ωραιότερο ξέρετε ποιο είναι; Ότι πρόθυµοι συµπαραστάτες
ήταν Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ας δείτε τι γινόταν προ του
2009. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ήταν οι κυριότεροι υποστηρικτές όλων των πραγµατικών συντεχνιών. Ήταν τα µέσα εκείνα
που δεν επέτρεπαν την παραµικρή µεταρρύθµιση. Το έζησα ως
Υπουργός. Όταν πήγαινες να κάνεις µια µεταρρύθµιση δεν τολµούσες να αγγίξεις αυτές τις πραγµατικές συντεχνίες που και
τώρα είναι στο απυρόβλητο. Είναι ντροπή, πραγµατικά, αυτή η
τακτική Υπουργών του ΠΑΣΟΚ που σας είπα. Κάνουν ακόµη και
σήµερα καριέρα εν ονόµατι µεταρρυθµίσεων που δεν έκαναν
ποτέ, που είναι σε πήλινα πόδια, που δε θα αποδώσουν τίποτα.
Επίσης, στόχευσαν «εχθρούς» µέσω του κοινωνικού αυτοµατισµού. Απλούς ανθρώπους τους θεώρησαν εύκολους στόχους
για να τους παραδώσουν βορά στην οργή της κοινωνίας.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα τον κ. Βελόπουλο προηγουµένως να
λέει γιατί να κάνουµε εκλογές τώρα. Το συντοµότερο, κύριε
Υπουργέ, πρέπει να γίνουν. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
Γιατί και αυτό που συµβαίνει τούτη την ώρα είναι η διαιώνιση της
κυβέρνησης Παπανδρέου. Δεν πάει άλλο. Δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Βλέπετε τις επιπτώσεις στο κοινωνικό
σύνολο. Βλέπετε τι συµβαίνει. Είναι αδιανόητο να ανεχόµαστε
στα Υπουργεία ανθρώπους που κατέστρεψαν τον τόπο και οι
οποίοι εξακολουθούν και τώρα, στο απυρόβλητο πολλές φορές,
να προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι µπορούν από την πολιτική
τους καριέρα µοιράζοντας ευθύνες από εδώ και από εκεί. Ως
εδώ.
Το θέµα των ταξί αποτελεί χαρακτηριστικά παραδείγµατα του
πως το κοινωνικό σύνολο έφτασε στα όριά του µόνο και µόνο
γιατί κάποιοι –µε τη συµπαράσταση πολλών άλλων βεβαίως- θέλησαν να διαµορφώσουν, σας είπα, πολιτικές καριέρες.
Αλλά όπως και να το κάνουµε ο λαός είναι σοφός. Η κοινωνία
η ίδια αντέχει. Οι ίδιοι δε που τους υποστήριζαν έφτασαν στο σηµείο σήµερα να λένε «καλά, ήταν δυνατόν να δηµιουργηθεί όλος
αυτός ο τραγέλαφος για πράγµατα τα οποία δεν ήταν υπαρκτά»;
Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Μας είπαν ότι ήταν µνηµονιακή υποχρέωση, όταν η τρόικα δεν µας είχε ζητήσει τίποτα απ’ όλα αυτά.
Κάποιοι πολιτικοί έστησαν ανύπαρκτους εχθρούς για να φτιάξουν καριέρες πάνω σ’ αυτό. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο.
Μιας και µιλάµε για το θέµα των ταξί, σας προτείνω κάτι για
το θέµα των εξαιρέσεων. Νοµίζω ότι για λόγους συνταγµατικής
ισότητας, από τη στιγµή κατά την οποία προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης αδειών για εξαθέσια-εννιαθέσια σε ορισµένες περιοχές, οι οποίες πληθυσµιακά είναι αρκετά µεγάλες ώστε να το
δικαιολογούν –και σωστά το βάζετε- στις ίδιες πρέπει να ισχύουν
και οι εξαιρέσεις που έχετε βάλει στα υπόλοιπα και όχι µόνο στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αν το κριτήριο είναι αυτό τότε πρέπει
να ισχύσει και για τις δυο περιπτώσεις. Σκεφτείτε το. Και ίσως
αυτό δώσει µια λύση που θα εκτονώσει την κατάσταση, αν και
τονίζω ότι τα πράγµατα είναι πολύ πιο ήρεµα από εκεί που τα
άφησε όχι ο κ. Ρέππας αλλά ο προκάτοχός σας.
Με αφορµή τις τροπολογίες θα ήθελα να θίξω ένα ακόµα ζήτηµα. Δεν είναι τρόπος νοµοθέτησης αυτό που ζούµε και το ξέρουµε όλοι. Γι’ αυτό σας είπα ότι πρέπει να πάµε το συντοµότερο
δυνατό σε εκλογές. Δεν είναι τρόπος νοµοθέτησης αυτός που
ζούµε µέσα στη Βουλή. Νοµοσχέδια µε απίστευτη έκταση, leges
saturae, για να χρησιµοποιήσω την έκφραση των Ρωµαίων: «νό-
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µοι φρουτιέρες» που µέσα περιέχουν τα πάντα. Αλλά αυτό γίνεται γιατί φτάσαµε εδώ που φτάσαµε, όταν οι εκλογές έπρεπε να
έχουν γίνει από το Νοέµβριο του 2011, όπως είναι γνωστό, κύριε
Υπουργέ.
Άκουσα να γίνεται κριτική για τις τροπολογίες, που φυσικά
είναι απαράδεκτο φαινόµενο. Να µη µιλάµε όµως µόνο για τις
τροπολογίες των Βουλευτών, αλλά να µιλάµε για τις τροπολογίες
των Υπουργών. Εδώ έχουν γίνει πασαρέλα τα νοµοσχέδια όπου
κάθε Υπουργός βάζει ό,τι νοµίζει. Όταν κάνουµε κριτική, λοιπόν,
να την κάνουµε γενικά, αλλά κυρίως για Υπουργούς. Διότι εκείνοι, τουλάχιστον, απέναντι στον ανυπεράσπιστο Βουλευτή ο
οποίος κάνει εδώ υπ’ αυτές συνθήκες τη δουλειά του, οφείλουν
να προγραµµατίζουν το νοµοθετικό τους έργο. Και όχι όπου
βρουν νοµοθέτηµα να βάζουν και σχετική τροπολογία. Το έχουµε
ζήσει και θα το ζήσουµε µέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη που θα κλείσει
η Βουλή.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι στο δικό σας νοµοσχέδιο η
τροπολογία του κ. Χρυσοχοΐδη. Συµφωνούµε ότι πρέπει το θέµα
να ρυθµιστεί. Αλίµονο αν δε ρυθµιστεί αυτό το θέµα εκεί που
έφτασε η Ελλάδα αυτή τη στιγµή σε ό,τι αφορά στους όρους υγιεινής που πρέπει να ισχύσουν για να µη µεταβληθεί -αν δεν έχει
ήδη µεταβληθεί- το τεράστιο ζήτηµα των λαθροµεταναστών, κυρίως στην Αθήνα, σε µια πραγµατική υγειονοµική βόµβα.
Ναι, είµαστε υπέρ. Αλλά τώρα το θυµήθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης;
Προεκλογικά; Αλλά µιας και µιλάµε για τροπολογίες, θέλουµε να
αναδείξουµε και τούτο: Και µιλάµε για τον κ. Χρυσοχοΐδη, ο
οποίος ιδίως στο θέµα της λαθροµετανάστευσης, όταν ανέλαβε
Υπουργός, κατέστρεψε στην κυριολεξία όλο το πρόγραµµα που
η κυβέρνηση Καραµανλή είχε διαµορφώσει την εποχή εκείνη. Η
κυβέρνηση Καραµανλή, δι’ εµού ως Υπουργού Εσωτερικών,
έφερε την FRONTEX, σταµάτησε κατά µεγάλο βαθµό η εισροή
λαθροµεταναστών, είχαµε οργανώσει τέσσερα κέντρα λαθροµεταναστών, προγραµµατίσαµε άλλα τέσσερα κι έρχεται ο κ. Χρυσοχοΐδης και τα αφήνει όλα στην τύχη τους, στην κυριολεξία. Οι
δηλώσεις του είναι εδώ. «Παίζουν» στο διαδίκτυο. Κι έρχεται παραµονές των εκλογών να φτιάξει κέντρα λαθροµεταναστών!
Θέλει µάλιστα να τα φτιάξει µέσα σε είκοσι µέρες, όταν ξέρει ότι
όλα αυτά ακολουθούν κοινοτικούς κανόνες, για να χρηµατοδοτηθούν! Όπως άλλωστε του είπε χθες η κ. Μάελστροµ, η αρµόδια επίτροπος, για να χρηµατοδοτηθούν αυτά τα κέντρα
λαθροµεταναστών, πρέπει να πληρούν τους κοινοτικούς όρους.
Και πρέπει η νοµοθεσία, που ήδη ισχύει και που την είχε κάνει εν
µέρει και ο προκάτοχός του κ. Παπουτσής, να εφαρµοστεί. Δεν
το ξέρει; Νοµίζει ότι αυτά γίνονται σε είκοσι µέρες;
Έρχεται, λοιπόν, τούτη τη στιγµή -γι’ αυτό σας είπα ότι υπάρχουν Υπουργοί που φτιάχνουν καριέρες σε ανύπαρκτες µεταρρυθµίσεις και µε επικοινωνιακά τρικ- να λύσει δήθεν το πρόβληµα
των λαθροµεταναστών µε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πρόβληµα
που, στο µεγαλύτερο βαθµό, δηµιουργήθηκε ακριβώς γιατί αφέθηκε αθωράκιστος ο Έβρος επί των ηµερών του κι επειδή όλο
το πρόγραµµα των κέντρων λαθροµεταναστών αφέθηκε στην
τύχη του.
Ήθελα να κάνω αυτή την παρατήρηση, κύριε Υπουργέ -και
ιδίως σε σας, κύριε Πρόεδρε- για τις τροπολογίες. Καταλήγω,
λοιπόν, και λυπάµαι που έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου κι ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή.
Δεν είναι συνθήκες αυτές, µε τις οποίες νοµοθετούµε σήµερα.
Η παράταση του βίου αυτής της Βουλής θα σηµατοδοτήσει πολύ
περισσότερα φαινόµενα από αυτά που βλέπουµε τώρα, δυστυχώς. Πρέπει να πάµε σε εκλογές το συντοµότερο δυνατό. Αδιανόητο να υπάρξει θέµα αναβολής των εκλογών. Και επιπλέον,
όταν κάνουµε κριτική, θα την κάνουµε δικαίως σε όλους.
Ναι, είναι απαράδεκτο το φαινόµενο των τροπολογιών και από
Βουλευτές. Αλλά µην ξεχνάµε ότι οι Βουλευτές δεν έχουν άλλον
τρόπο να νοµοθετήσουν σε νοµοσχέδια τεράστια. Αν είναι πολλές οι τροπολογίες που φέρνουν, είναι γιατί µιλάµε για τεράστια
νοµοσχέδια που έρχονται βροχηδόν. Αλλά αυτό που πρέπει να
στηλιτεύσουµε περισσότερο, αφού στηλιτεύουµε τις τροπολογίες των Βουλευτών, είναι οι τροπολογίες των Υπουργών, οι
οποίοι φαίνεται δεν έχουν τίποτε απολύτως µέσα στο µυαλό
τους, κανέναν απολύτως προγραµµατισµό. Απλώς βρίσκουν ευ-
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καιρία µέσα σε νοµοσχέδια, τα οποία ψηφίζονται όπως ψηφίζονται αυτήν τη στιγµή, να βάλει ο καθένας εκείνο, το οποίο νοµίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Παυλόπουλε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, τονίζω ότι
πρέπει οι ίδιοι να υπερασπιστούµε το νοµοθετικό έργο εδώ. Ελπίζω η επόµενη Βουλή, µε τη σύνθεση που θα έχει, να υπερασπισθεί καλύτερα από ό, τι το κάναµε εµείς το νοµοθετικό έργο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, επτά µαθήτριες και µαθητές και µία εκπαιδευτικός από το 4ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλ- λού.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Σάββας Αναστασιάδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω και εγώ, παίρνοντας αφορµή από τον προλαλήσαντα συνάδελφο για ένα θέµα που αυτήν την περίοδο ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία. Αναφέροµαι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των λαθροµεταναστών. Ένα θέµα, το οποίο ήρθε πολύ
πρόχειρα και πολύ ξαφνικά από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοΐδη, χωρίς να διαβουλευθεί, χωρίς να προετοιµαστεί, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να έχει τη σύµφωνη γνώµη
των τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στο Νοµό
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του Υπουργού, έξι
στρατόπεδα θα γίνουν κέντρα συγκέντρωσης λαθροµεταναστών.
Τα περισσότερα από αυτά είναι µέσα σε κατοικηµένες περιοχές.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι ένα µείζον ζήτηµα για τις τοπικές
κοινωνίες. Όλοι µας βεβαίως θέλουµε –και είναι βούληση της πολιτείας και του Κοινοβουλίου- να δοθεί µία λύση ή, τέλος πάντων,
να δοθεί µία ανάσα στις κοινωνίες από το θέµα των λαθροµεταναστών. Αλλά εκτιµώ και νοµίζω ότι µε τον τρόπο που γίνεται θα
φέρει περισσότερη σύγχυση, µεγαλύτερη αναστάτωση και µεγαλύτερα προβλήµατα στις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται προγραµµατισµός, συζήτηση, συναίνεση. Και χρειάζεται να έχει και
τη σύµφωνη γνώµη της κοινωνίας.
Όσον αφορά τώρα το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, τα
είπαµε και χθες. Είναι ένα νοµοσχέδιο τεράστιο, πολύ δύσκολο
να µελετηθεί και να αναλυθεί σε όλες του τις πτυχές, κύριε
Υπουργέ. Το γνωρίζετε κι εσείς. Μέσα, όµως, σε αυτό το πλαίσιο
και του χρόνου τοποθέτησής µας, αλλά και του χρόνου µελέτης
του νοµοσχεδίου, θα προσπαθήσουµε να είµαστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρήσιµοι.
Ξεκινώ από το πρώτο κεφάλαιο και αναφέροµαι στο άρθρο 6
-αφού είµαστε στη συζήτηση επί των άρθρων- το οποίο αφορά
την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείου. Αναφέρεται στο άρθρο 6 ότι η επιλογή της Αρχής πρέπει να γίνει από
τη Διάσκεψη των Προέδρων. Αυτή, όµως, η διάταξη, όπως ανέφεραν κι άλλοι συνάδελφοι και όπως και ο εισηγητής µας, ο κ.
Παπαδόπουλος, ανέφερε, είναι αντισυνταγµατική. Η επιλογή
αρχής από τη Διάσκεψη των Προέδρων γίνεται µόνο αυτή που
είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Και η συγκεκριµένη δεν είναι
συνταγµατικά κατοχυρωµένη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Στο ίδιο κεφάλαιο, στο άρθρο 80, αναφέρονται οι αδειοδοτήσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών και ειδικά των περιφερειακών που έχουν ψηφιακή εµβέλεια. Αυτοί που έχουν πλήρη
φάκελο και είναι αδειοδοτηµένοι, πρέπει να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά και τα ίδια δικαιώµατα µε τους άλλους σταθµούς
εθνικής εµβέλειας, για να υπάρχει και µία αίσθηση ισότητας και
ισονοµίας µεταξύ των πολιτών.
Το θέµα που ταλαιπώρησε επί δύο χρόνια την κοινωνία και το
Κοινοβούλιο είναι το θέµα των ταξί. Στο θέµα αυτό αναφερθήκαµε και χθες. Αναφέρθηκε διεξοδικά και ο εισηγητής µας. Και
αναφέρθηκα κι εγώ προσωπικά, καταθέτοντας τις απόψεις µου
στο άρθρο 85. Κι επανέρχοµαι ως µία ύστατη έκκληση και προ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

σπάθεια.
Περιορίζοµαι πάλι στο νοµό µου, το Νοµό Θεσσαλονίκης, στο
θέµα της έδρας. Βλέπω ότι είµαι µόνος. Νιώθω µοναξιά. Βλέπω
ότι και τα κόµµατα, αλλά και εσείς, κύριε Υπουργέ, µένετε στη
θέση σας, όπως την έχετε καταθέσει. Δηλαδή, οι τρεις δήµοι να
είναι έξω από την ενιαία έδρα στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Εγώ
θεωρώ ότι αυτό δεν είναι το δικαιότερο και πιστεύω –κι έτσι πρέπει να είναι- ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να νοµοθετεί µε δικαιοσύνη. Δέχοµαι, όµως, την άποψη της πλειοψηφίας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς το υπερασπιστήκαµε και χθες
αυτό. Δεν το ακούσατε; Γιατί µας εξαιρείτε;
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Εντάξει. Άµα το υπερασπιστήκατε,
ακούστηκε. Μην έχετε κανένα πρόβληµα. Ακουστήκατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να λέµε τα πράγµατα όπως είναι.
Δεν είστε µόνος.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Καλό είναι αυτό, ότι δεν είµαι
µόνος.
Όσον αφορά τώρα τα θέµατα των επαγγελµατιών της πόλης,
κύριε Υπουργέ, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι και στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις, τα ταξί σήµερα
διέρχονται τη χειρότερη περίοδό τους.
Είναι πολύ δύσκολο να µπορέσουν να βγάλουν µεροκάµατο.
Οι κεντρικοί δρόµοι των πόλεων έχουν γεµίσει από ουρές µε ταξί
και οι ίδιοι οι άνθρωποι βέβαια, οι ίδιοι οι επαγγελµατίες, οι ίδιοι
οι ιδιοκτήτες εναγωνίως, προσπαθούν να βρουν τρόπους να αντεπεξέλθουν και στις υποχρεώσεις τους, αλλά να δουν και το
µέλλον και την προοπτική τους µέσα σε αυτό το επάγγελµα. Δεν
νοµίζω ότι λέω κάτι καινούργιο αν αναφέρω την πλατεία Συντάγµατος, αν αναφέρω την οδό Τσιµισκή, τη Μητροπόλεως και την
Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και άλλους δρόµους και κεντρικά σηµεία σε όλη την Ελλάδα.
Στο θέµα των διαδικασιών που προβλέπονται για τα ταξί της
Θεσσαλονίκης νοµίζω ότι υπάρχει δεν θα έλεγα αδικία, γιατί δεν
θεωρώ ότι θέλετε να αδικήσετε κάποιον, αλλά τέλος πάντων µία
αστοχία. Ενώ σε όλες τις άλλες περιφέρειες και στην Αττική η
αύξηση του συντελεστή για την έκδοση νέων αδειών σε σχέση
µε τους κατοίκους είναι 0,10 έως 0,50, στη Θεσσαλονίκη αυτός
ο συντελεστής είναι αυξηµένος κατά 0,20 µονάδες, δηλαδή στο
0,70.
Εκτιµώ ότι αυτό πρέπει να εναρµονιστεί για να είµαστε δικαιότεροι και σωστότεροι -και να εµπνέουµε και αυτό το αίσθηµα
στους πολίτες- όπως είναι και στις άλλες πόλεις, δηλαδή να γίνει
0,50 και στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Με το δίκιο τους οι επαγγελµατίες της Θεσσαλονίκης ζητούν αυτή την ίση µεταχείριση.
Θέµα, επίσης, υπάρχει και µε τα ειδικά αυτοκίνητα, τα εξαθέσια µέχρι εννιαθέσια, τα γνωστά ΒΑΝ. Στην Αθήνα των πέντε εκατοµµυρίων κατοίκων δίνονται εκατό νέες άδειες, ενώ στη
Θεσσαλονίκη του ενός εκατοµµυρίου κατοίκων δίνονται πενήντα
άδειες. Νοµίζω ότι κι αυτό πρέπει να επανεξεταστεί για να έχει
µία αναλογία, γιατί εκτιµώ ότι όλα αυτά δίνονται σε σχέση µε τον
πληθυσµό.
Θα αναφερθώ βέβαια και σε ένα θέµα που αναφέρθηκα και
χθες, στο θέµα της πιστοποίησης των ΚΤΕΟ. Κύριε Υπουργέ,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε το 2001 τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ έπρεπε να
έχουν διαπίστευση ISO 17020 που είναι ένας προχωρηµένος τρόπος ελέγχου των ιδιωτικών ΚΤΕΟ και µε το παρόν νοµοσχέδιο
καταργείται αυτή η διαπίστευση και επανερχόµαστε σε ένα παλαιότερο σύστηµα, το ISO 901, µία πιστοποίηση η οποία απαιτεί
χαλαρότερα µέτρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Πιστεύω ότι όσο προχωράει η απελευθέρωση του τεχνικού
ελέγχου οχηµάτων, δηλαδή όσο αυτό το κοµµάτι ξεφεύγει από
το δηµόσιο και πάει στον ιδιωτικό τοµέα, τόσο πιο πολύ πρέπει
τα µέτρα να γίνονται αυστηρότερα, έτσι ώστε και καλύτερη οδική
ασφάλεια να έχουµε, αλλά και να περιορίζουµε τις πιθανότητες
αυθαιρεσίας.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ και στις τροπολογίες. Νοµίζω
ότι αυτό που είπε και ο προηγούµενος συνάδελφος είναι σωστό
και έχει δίκιο. Η διαδικασία αυτή των τροπολογιών µε τον τρόπο
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που έρχονται είτε από Βουλευτές είτε από Υπουργούς δεν τιµά
το Κοινοβούλιο, δεν τιµά εµάς. Εµείς πρέπει να υπερασπιστούµε
και την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και τη δική µας και νοµίζω
ότι πρέπει να έρχονται στη Βουλή όσα είναι απαραίτητα και όσα
πρέπει αυτή τη χρονική στιγµή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πυθαγόρας Βαρδίκος.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, χθες σας πρότεινα
-θα το έχετε πληροφορηθεί από τους συνεργάτες σας- δύο προτάσεις: Τις έδρες στα νησιά να τις καθορίζουν οι δήµοι, για να
είµαστε σύµφωνοι και µε την αρχή της επικουρικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µια που ο δήµος στα νησιά είναι η πλησιέστερη στους πολίτες αρχή και είναι γνωστό ότι µε τον «Καλλικράτη» είναι νησί και δήµος.
Το δεύτερο και αυτό παρακαλώ πολύ να το προσέξετε -γιατί
το προηγούµενο το άκουσα να το υποστηρίζουν πολλοί συνάδελφοι, αυτό που θα πω τώρα δεν το άκουσα- αφορά τα λεωφορεία.
Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ στη στεριά ανανεώνονταν στα είκοσι
τρία χρόνια, σε εµάς στα νησιά στα είκοσι επτά γιατί τα χιλιόµετρα εκεί είναι πολύ λιγότερα. Τώρα σωστά το πάτε στα είκοσι
επτά χρόνια της στεριάς, πρέπει όµως να πάνε και τα νησιά στο
συν τέσσερα χρόνια, δηλαδή στα τριάντα ένα.
Υπάρχει µία φοβερή δυσκολία στους ανθρώπους αυτούς να
ανανεώσουν τα οχήµατά τους, κυρίως γιατί στους δρόµους µας
και στο µεταφορικό µας έργο χρησιµοποιούνται σαράντα θέσεων
λεωφορεία. Τέτοια δεν βρίσκεις πια στις µάντρες της Ελλάδας,
όπου βρίσκεις άφθονα πενηντάρια µε 15.000-20.000 ευρώ για να
ανανεώσεις τα οχήµατά σου. Τέτοια σαραντάρια βρίσκεις στις
µάντρες του εξωτερικού αλλά κοστίζουν 50.000-60.000 ευρώ.
Εποµένως τους ανθρώπους αυτούς τους στέλνουµε στην κυριολεξία στην ανεργία. Πρέπει να πάτε στα άλλα τέσσερα χρόνια
για τα λεωφορεία των νησιών. Σε αυτά αναφέρθηκα επί της
αρχής αναλυτικότερα.
Τώρα θέλω να αναφερθώ σε ένα θέµα το οποίο έχει έρθει στο
νοµοσχέδιο αυτό σαν τροπολογία. Ακούστηκε έντονη κριτική για
τις τροπολογίες και θα συµφωνήσω για τις περισσότερες από
αυτές, γιατί υπάρχουν τροπολογίες και τροπολογίες. Θα συµφωνήσω ότι δεν πρέπει να έρχονται, όχι µόνο τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, αλλά σε κάθε περίοδο τροπολογίες οι οποίες
ευνοούν κάποιους. Αλλά τροπολογίες οι οποίες αποκαθιστούν
αδικίες πρέπει να έρχονται οποιαδήποτε εποχή, ας είναι και προεκλογικά, ας είναι και κλειστή η Βουλή, µε πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Άλλωστε, οι τροπολογίες που µπορούν και καταθέτουν οι Βουλευτές είναι η πεµπτουσία του κοινοβουλευτικού
τους έργου.
Εδώ πρόκειται για µία τροπολογία –αναφέροµαι σε αυτή που
αφορά το Υπουργείο Παιδείας- που αποκαθιστά µία εγκληµατική
ανισότητα. Ασχολούµαι µε το θέµα όχι τώρα προεκλογικά, αλλά
έχω καταθέσει την πρώτη ερώτησή µου από τον Ιούνιο του 2012,
όταν είδαµε τα αποτελέσµατα του καινούργιου νόµου µε τον
οποίο βασικά συµφωνώ, γιατί από πιο µπροστά καθορίζει τον
αριθµό των φοιτητών που θα µετεγγραφούν και εποµένως τα πανεπιστήµια γνωρίζουν και µπορούν να προγραµµατίσουν και από
την άλλη η τοποθέτηση και οι µετεγγραφές γίνονται αξιοκρατικά
ανάλογα µε τα µόρια των φοιτητών. Και αυτό είναι σωστό.
Όµως, µε το να µπει η δυνατότητα µετεγγραφής στον τόπο
κατοικίας των γονέων δηµιουργήθηκε µία εγκληµατική –όπως
είπα και χθες και το λέω και σήµερα- ανισότητα. Γιατί για τους
Αθηναίους, για τους Θεσσαλονικείς και για τους φοιτητές ειδικών
κατηγοριών, τρίτεκνους, πολύτεκνους, µε αδέλφια που σπουδά-
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ζουν, εκεί όπου υπάρχουν οι σχολές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στης πανεπιστηµιουπόλεις µπορούν να τύχουν αυτού
του ευεργετήµατος, αλλά για τα άλλα, τα υπόλοιπα µέρη και για
τα δικά µας τα νησιά, όπου δεν υπάρχουν σχολές, αυτό απαγορεύεται.
Εποµένως πρέπει αυτό να αποκατασταθεί και όπως είπα και
προηγούµενα δεν είναι σωστό να βάζουµε αυτή την τροπολογία
στο ίδιο τσουβάλι µε όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες, δεν είναι
σωστό να λέµε ότι έρχεται επειδή είναι προεκλογική περίοδος.
Επαναλαµβάνω ότι από τον Ιούνιο απασχολούµαι εγώ και πολλοί
συνάδελφοι µε το θέµα αυτό. Είναι πράγµατα τα οποία σας είπα
ότι έστω και µε κλειστή Βουλή θα έπρεπε να ρυθµίζαµε, πόσω
µάλλον τώρα που η Βουλή είναι ανοιχτή και εποµένως µπορούµε
να το διορθώσουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχει απασχολήσει πάρα πολύ το Σώµα κυρίως το
Β’ µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο αφορά στα ταξί. Θα έλεγα
ότι εδώ υπάρχει ένα άνισο ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι αυτές
οι διατάξεις οι οποίες είναι πραγµατικά αναπτυξιακές και αυτές
οι διατάξεις οι οποίες είναι πραγµατικά κρίσιµες, είναι κυρίως οι
διατάξεις που αναφέρονται στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών –και µπορώ να πω ότι κριτικά έδωσε την αξία που τους
αξίζει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ανεξαρτήτως αν διαφωνεί και έτσι δόθηκε η σωστή κατανοµή βάρους- καθώς και οι
διατάξεις που θα συζητήσουµε το απόγευµα οι οποίες αφορούν
τις απαλλοτριώσεις και τα δηµόσια έργα. Αυτές είναι κατ’ εξοχήν
αναπτυξιακές διατάξεις, γιατί αφορούν στην οργάνωση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία είναι πραγµατικά αναπτυσσοµένη αγορά και η οποία µας φέρνει χρήµατα και θέσεις
εργασίας. Κυρίως είναι µεγάλη η αγορά των κινητών γιατί είναι
εξαιρετικά αναπτυσσόµενη, αλλά και γιατί θέτει µια σειρά από
προκλήσεις οι οποίες δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Η βασική
πρόκληση που θέτει η αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι η
διαχείριση του φάσµατος.
Στη διαχείριση του φάσµατος στην πραγµατικότητα υπάρχουν
τρία ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν. Πρώτον, ποιο κοµµάτι
του φάσµατος θα κρατήσει το ελληνικό δηµόσιο -γιατί το φάσµα
είναι ένας δηµόσιος χώρος- προκειµένου να εξυπηρετήσει δικές
του ανάγκες, παραδείγµατος χάριν αµυντικές επικοινωνιακές
ανάγκες. Δεύτερον, ποιο κοµµάτι θα αποδώσει στις τηλεπικοινωνίες και ιδίως σ’ αυτούς που κάνουν αναµετάδοση περιεχοµένου,
δηλαδή στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, µε όλες όµως τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τα προϊόντα που συνδέονται µε αυτό
το κοµµάτι. Και, τρίτον, ποιο κοµµάτι θα αποδώσει στις κινητές
τηλεφωνίες, που είναι το εµπορικά πιο ισχυρό τµήµα και που ζητάνε όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι για να µπορέσουν και αυτές
να αναπτυχθούν µε όλα τα αναπτυξιακά παρακολουθήµατα που
συνδέουν αυτήν τη δράση.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα του νοµοσχεδίου. Ενσωµατώνονται οι δύο οδηγίες, εναρµονίζεται η νοµοθεσία µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαµορφώνεται, στρώνεται
αν θέλετε το χαλί για τη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή για την
αξιοποίηση του φάσµατος.
Θα σας πω το εξής, γιατί το ακούω ως κριτική και για να έχετε
το σύνολο της πληροφόρησης που χρειάζεται …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Χαµηλώσατε τους τόνους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αναφέροµαι τώρα σε τεχνικά θέµατα και νοµίζω
ότι δεν θα σας συγκινήσουν τόσο πολύ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρουµε από τηλεόραση…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η µετάβαση στην ψηφιακή εποχή η οποία διαµορφώνεται και της οποίας το περιβάλλον δηµιουργείται εδώ, θα θέλαµε να γίνει το συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Έχουµε έναν
αρχικό προγραµµατισµό να γίνει τον Ιούνιο του 2013. Αλλά ξαναλέω ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος έως ανέφικτος
στόχος τεχνικά. Όσο γρήγορα και να πάµε, ενδέχεται να µην το
καταφέρουµε το 2013.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σηµαντικό ρόλο στην αγορά αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο παίζει
ο ρυθµιστής. Ο ρυθµιστής εδώ είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Οφείλω να πω ότι ο ρυθµιστής έχει πάντοτε έναν πάρα πολύ
δύσκολο ρόλο, γιατί πρέπει να ρυθµίσει σύνθετα ζητήµατα.
Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα και σχεδόν ποτέ
τα µέρη τα οποία ρυθµίζονται δεν είναι ευτυχή, ακριβώς γιατί
υπάρχει αυτή η σύγκρουση συµφερόντων.
Είµαι ευχαριστηµένος και γιατί ψηφίστηκε κατ’ αρχήν το νοµοσχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες –δείχνει ότι πάµε προς τη σωστή
κατεύθυνση- αλλά και γιατί η κριτική εστιάστηκε σε ένα ειδικό
σηµείο και αυτό είναι η παράταση της θητείας της ΕΕΤΤ.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο επιλέξαµε να παρατείνουµε τη
θητεία της ΕΕΤΤ είναι ο εξής: Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, της Ελληνικής Ρυθµιστικής Αρχής, έχει εκλεγεί Πρόεδρος του BEREC. Ο
BEREC είναι το συντονιστικό όργανο των ρυθµιστών της ένωσης.
Έχουµε, λοιπόν, την τιµή –και αυτό είναι µια σηµαντική επιθυµία
της Ελλάδας- να έχουµε τον πρόεδρο όλων των ρυθµιστών. Η
θέση αυτή όµως κατά το καταστατικό, είναι προσωποπαγής -δεν
είναι πραγµατοπαγής- δεν την παίρνει η Ελλάδα, αλλά την παίρνει το συγκεκριµένο πρόσωπο που τη συγκεκριµένη στιγµή είναι
ο Έλληνας ρυθµιστής.
Είπαµε µέχρι να λήξει η θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου, να υπάρξει µια παράταση. Υπάρχει αυτή η επιφύλαξη από
την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Θέλει να ξαναδεί το θέµα µετεκλογικός.
Θα δούµε, λοιπόν, αυτό θέµα µετεκλογικός.
Εγώ επιµένω ότι δεν πρέπει να αφήσουµε να χαθεί για την Ελλάδα µια προσωποπαγής θέση. Εφόσον είναι Έλληνας ο Πρόεδρος του BEREC πρέπει να βρεθεί µια λύση ώστε µετά το
πέρας της θητείας του να γίνει αντιπρόεδρος.
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση, για να καλύψω τις απόψεις των κοµµάτων. Ξαναλέω όµως
πως θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κρατήσει αυτές τις θέσεις. Είναι σηµαντικές αυτές οι θέσεις γιατί ο BEREC θα παίξει
ένα σηµαντικό ρόλο στο συντονισµό που είναι απαραίτητος µεταξύ των χωρών, για την αξιοποίηση του φάσµατος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Οι επενδύσεις….
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όσον αφορά τις επενδύσεις για τη µετάβαση στην
ψηφιακή εποχή, υπάρχουν δύο τµήµατα. Το ένα τµήµα επενδύσεων έχει να κάνει µε τη χρήση του φάσµατος. Στις κινητές τηλεφωνίες έχει γίνει µια πρώτη δηµοπράτηση για τη χρήση του
φάσµατος, η οποία πήγε παρά πολύ καλά και απέδωσε σηµαντικά ποσά στο ελληνικό δηµόσιο. Θα υπάρξει και µια δεύτερη
φάση η οποία θα κινηθεί επίσης µε την ίδια διαδικασία. Θέλουµε
να ελπίζουµε ότι θα πάει εξίσου καλά και το ελληνικό δηµόσιο θα
έχει οφέλη.
Υπάρχει από εκεί και πέρα το ζήτηµα της ψηφιακής τηλεόρασης. Μέχρι στιγµής το µεγάλο τµήµα της ψηφιακής τηλεόρασης
έχει γίνει από ιδιωτικούς παρόχους, από τον πάροχο ουσιαστικά
του δικτύου στην Ελλάδα. Πάροχοι στην Ελλάδα για την ψηφιακή
τηλεόραση είναι δύο: είναι η ΕΡΤ και η «DIGEA». Η ΕΡΤ είναι η
κρατική τηλεόραση και η «DIGEA» είναι ουσιαστικά οι ιδιωτικοί
σταθµοί. Εκεί γίνονται κυρίως οι επενδύσεις. Αυτό θέτει µια σειρά
από θέµατα κυρίως καλύψεως, τα οποία προσπαθούµε να δούµε.
Πρέπει να προχωρήσουµε στη µέγιστη δυνατή κάλυψη. Όµως
όπως αντιλαµβάνεστε αυτό χρειάζεται πολύ µεγάλες επενδύσεις.
Και το ζήτηµα που τίθεται εδώ είναι πόσο γρήγορα µπορεί να
γίνει αυτό και πόσο αποτελεσµατικά.
Έχουµε και το ζήτηµα τους κόστους της χρήσης του φάσµατος, διότι από τη µια µεριά ζητάµε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις
για να περάσουµε στην ψηφιακή εποχή και από την άλλη µεριά
θέλουµε να έχουµε και είσπραξη από το φάσµα. Πρέπει να υπάρξει µια ισορροπία.
Υπάρχουν, λοιπόν, πράγµατα που πρέπει να δούµε. Απλώς
εδώ ουσιαστικά τι διαµορφώνουµε; Διαµορφώνουµε το θεσµικό
πλαίσιο για να µπορέσουµε να εξελιχθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση.
Στο άρθρο 80 γίνεται µια τροποποίηση, µάλλον νοµοτεχνικού
χαρακτήρα. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερα πράγµατα που πρέπει να
προσέξει κανένας. Θα την καταθέσω και αυτή για τα Πρακτικά.
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Έρχοµαι στο κεφάλαιο που αφορά τα ταξί. Μου έχει προξενήσει εντύπωση –δεν µπορώ να το κρύψω αυτό- το πώς εδώ µε
έναν ορισµένο τρόπο οµονοούµε στις βασικές αρχές για το ζήτηµα αυτό και το πώς στο δηµόσιο διάλογο έξω από αυτήν την
Αίθουσα, υπάρχει µια κριτική η οποία θέλει να ιδεολογικοποιήσει
την προσπάθεια που κάνουµε εδώ. Και αυτή η προσπάθεια λέει
τα εξής: βεβαίως να απελευθερώσουµε τη συγκεκριµένη αγορά,
αλλά να την απελευθερώσουµε µε όρους και κάποια κριτήρια και
µε τρόπο, ώστε να µην υποστούν περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές συνέπειες οι πόλεις µέσα στις οποίες θα κινούνται τα ταξί.
Αυτό το οποίο είναι απολύτως παραδεδεγµένο παντού, που
είναι τελικώς κι η βέλτιστη διεθνής πρακτική, αµφισβητείται από
µερίδα αρθρογράφων που λένε ότι εφαρµόζοντας αυτά τα κριτήρια στην πραγµατικότητα το ελληνικό πολιτικό σύστηµα προστατεύει µια συγκεκριµένη τάξη. Και θέτουν εν συνεχεία το εξής
καταπληκτικό ερώτηµα: «Μα, µε τους συντελεστές που βάζετε
εσείς της Κυβέρνησης και που αποδέχεστε εσείς του Κοινοβουλίου, βγαίνουν νέες άδειες;» Έρχοµαι να ρωτήσω το εξής. Αν καταλήγαµε –λέω ένα παράδειγµα- ότι η Θεσσαλονίκη είχε µία
αναλογία ταξί και κατοίκων που ήταν η µεγαλύτερη στον κόσµο,
θα έπρεπε υποχρεωτικά να βάλουµε συντελεστή που να δίνει
νέες άδειες; Αυτό για ποιο λόγο να το κάνουµε; Δεν την παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή.
Αν ερχόταν κάποιος κι έλεγε «τα κριτήρια που βάζετε είναι χαµηλά, σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα, γιατί σ’ εκείνη την πόλη
υπάρχουν υψηλότερα» ή «γιατί αλλού εφαρµόζεται κάτι διαφορετικό», αυτό θα µπορούσα να το παρακολουθήσω. Όµως -προσέξτε- κανείς δεν θέτει αυτό το ερώτηµα. Το ερώτηµα που
τίθεται στο δηµόσιο λόγο είναι: «µα, βγαίνουν νέες άδειες;» Μα,
αν, βρε αδελφέ, έχουµε τόσα πολλά ταξί και εφαρµόζοντας τους
τύπους που έχουµε επιλέξει, εφαρµόζοντας τα πληθυσµιακά κριτήρια συν την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών κριτηρίων, έτσι όπως γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση
µε το συντελεστή του περιφερειάρχη, πάλι εξακολουθούµε να
έχουµε πάρα πολλά ταξί, γιατί σε τελευταία ανάλυση πρέπει υποχρεωτικά να βγάλουµε νέες άδειες; Εκεί η επίπτωση –που είναι
το βασικό επιχείρηµα όλων µας- δεν εφαρµόζεται, το ότι δηλαδή
η συγκοινωνιακή κι η περιβαλλοντική επίπτωση θα είναι υπερβολική; Προσέξτε δε πώς εδώ µία διαχειριστικού τύπου προσέγγιση αποκτά χαρακτήρα µεγάλου εκσυγχρονισµού.
Έρχοµαι εγώ να ρωτήσω: Αυτοί που κόπτονται για το συγκεκριµένο θέµα ποιους έχουν άραγε στο µυαλό τους; Έχουν τους
χρήστες του ταξί ή όχι; Διότι εγώ έχω στο µυαλό µου τους χρήστες του ταξί. Με ενδιαφέρει η βελτίωση της συγκεκριµένης παροχής. Γι’ αυτό και βάζουµε µέσα στο νόµο πρόσθετα, απαιτητικότερα κριτήρια για τους οδηγούς, γιατί αυτοί είναι που έρχονται σε επαφή µε το χρήστη. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά ο
οδηγός του ταξί. Έχουν, λοιπόν, ελεύθερη διαµόρφωση του κοµίστρου, για να πούµε λόγου χάριν ότι µία απελευθέρωση µέσα
από τον ανταγωνισµό θα οδηγούσε σε µείωση του κοµίστρου κι
εποµένως µ’ αυτήν την έννοια ο χρήστης του ταξί έχει ένα πλεονέκτηµα; Μα, αφού δεν έχουµε και ορθώς δεν έχουµε απελευθέρωση του κοµίστρου. Γιατί δεν έχουµε –και ορθώς- απελευθέρωση του κοµίστρου; Το απαντάει αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Λέει: «γιατί ο χρήστης του ταξί την ώρα που σταµατάει το
ταξί στο δρόµο δεν έχει τη γνώση και το χρόνο προκειµένου να
λειτουργήσουν τα κριτήρια της αγοράς, ώστε να περιµένει και
το επόµενο ταξί και να πάει να το ρωτήσει πόσο κάνει η διαδροµή
ή το µεθεπόµενο ταξί για να το ρωτήσει πόσο κάνει η διαδροµή».
Δεν έχει δηλαδή αυτή η αγορά τη δυνατότητα να λειτουργήσει
στο επίπεδο των τιµών. Άρα, κι η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισµού
δέχεται -όχι µόνο επειδή το λέω εγώ και επειδή είναι λογικό και
επειδή το δεχόµαστε όλοι εδώ- ότι ορθώς τίθεται εδώ µία εξαίρεση στο ζήτηµα των κοµίστρων. Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν ορθώς ρυθµίζεται το κόµιστρο, τότε ποιο είναι το όφελος
για τον χρήστη των υπηρεσιών από την απελευθέρωση, αφού για
τη διαδροµή θα πληρώνει τα ίδια χρήµατα, είτε τα ταξί είναι χίλια
είτε είναι δύο χιλιάδες είτε είναι τρεις χιλιάδες;
Πάµε στο επόµενο επιχείρηµα, που είναι ο χρόνος αναµονής:
«Ναι, αλλά αν είναι πολλά τα ταξί, ο χρήστης των υπηρεσιών θα
έχει λιγότερο χρόνο αναµονής». Σωστά. Ερώτηση: Υπάρχει κά-
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ποιος να µας πει εδώ αν σήµερα στην Ελλάδα κάπου ο χρόνος
αναµονής για τα ταξί είναι υπερβολικός; Μα, αφού είναι γνωστό
και πλέον βιωµένα κατακτηµένο ότι δεν υπάρχει χρόνος αναµονής. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος της απελευθέρωσης για τον
χρήστη των υπηρεσιών; Προσέξτε το µεγάλο ιδεολόγηµα. Το
ακούω από κεντρικά µέσα, το ακούω ως πολύ µεγάλο ζήτηµα:
«Δεν απελευθερώνετε αρκετά, δεν είναι τολµηρό το βήµα. Προστατεύετε τη συντεχνία των ταξιτζήδων». Μα, ποιο είναι το όφελος για το χρήστη; Γιατί αυτό είναι το κριτήριο που επικρατεί
σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Κανείς δεν έχει να µας πει τίποτα.
Προσέξτε τώρα. Υπάρχει κι η κριτική από την άλλη µεριά. Λένε:
«Δεν ενσωµατώνετε ένα κριτήριο της αγοράς, το πόσοι θέλουν
να βγάλουν νέες άδειες ταξί. Δεν τους ακούτε αυτούς. Σ’ έναν
άνεργο που θέλει να πάει να πιάσει δουλειά ως ταξιτζής δεν δίνετε αυτή τη δυνατότητα, µε τις ρυθµίσεις που κάνετε, γιατί οι
ρυθµίσεις κλείνουν». Πρώτη αντίρρηση που µπορούµε να προβάλουµε: Οι ρυθµίσεις δεν κλείνουν. Οι ρυθµίσεις, µε την εφαρµογή των κριτηρίων του περιφερειάρχη, δίνουν ή δεν δίνουν νέες
άδειες ταξί. Άρα δεν κλείνουν.
Δεύτερον, ακούµε την αγορά. Γιατί ακούµε την αγορά; Διότι
υπάρχει µία εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία, σε τελευταία ανάλυση, συνυπολογίζεται στον συντελεστή του περιφερειάρχη.
Άρα έχει ενσωµατωθεί και αυτό το κριτήριο µέσα στην κρίση του
περιφερειάρχη.
Όµως εδώ θα πω και το εξής. Δηλαδή θα έπρεπε να αποδεχθούµε την πλήρη περιβαλλοντική και συγκοινωνιακή απορρύθµιση, επειδή υπάρχει σήµερα ανεργία; Και πρέπει να καλύψουµε
µ’ αυτόν τον τρόπο την ανεργία;
Αυτά είναι τα µεγάλα, τα συγκλονιστικά, τα σπουδαία «επιχειρήµατα» µε τα οποία εγκαλείτε, κυρίες και κύριοι, το νοµοσχέδιο
αυτό ότι είναι ανήθικο κι ότι δήθεν προστατεύεται η συγκεκριµένη τάξη, σε σχέση µε άλλες τάξεις οι οποίες πλήττονται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
Να τελειώσουµε µε τα συγκεκριµένα παραµύθια! Το νοµοσχέδιο αυτό ενσωµατώνει ρυθµίσεις ισορροπηµένες. Τονίζω ότι
αυτές δεν είναι ρυθµίσεις κανενός. Δεν είναι οι ρυθµίσεις του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν είναι οι ρυθµίσεις του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ. Έχουµε ενσωµατώσει ρυθµίσεις που έχουµε
ακούσει από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κι από τον εισηγητή της
Δηµοκρατικής Αριστεράς. Έχουν ενσωµατωθεί ρυθµίσεις και
είναι προϊόν ενός ευρύτατου πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου.
Αυτό ενσωµατώνουµε και γι’ αυτό διαµορφώνεται µία µεγάλη και
ισχυρή πλειοψηφία στο συγκεκριµένο θέµα.
Έχουµε καλύψει τα πάντα µε το νοµοσχέδιο αυτό; Όχι. Εγώ
σας λέω ότι δεν έχουµε καλύψει τα πάντα. Τι έχουµε αφήσει
εκτός; Θα σας πω. Αφήσαµε εκτός µία σειρά από ζητήµατα που
αφορούν τις τουριστικές µεταφορές. Ας τις ονοµάσω έτσι, µε
έναν γενικό τρόπο. Γιατί τις αφήσαµε εκτός; Διότι δεν είναι
αγορά ταξί. Εδώ ρυθµίζουµε την αγορά των ταξί. Εγώ δεν λέω
ότι δεν υπάρχουν άλλα ζητήµατα...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για το θέµα των µεταβιβάσεων και της φοροδιαφυγής πείτε µας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και να λάβετε υπ’όψιν
σας και το χρόνο, µεταξύ των άλλων.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχετε δίκιο. Πραγµατικά παρασύρθηκα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι. Όλα τα προσέχετε. Προσέξτε κι αυτή τη λεπτοµέρεια.
Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τίθεται το ζήτηµα των µεταβιβάσεων. Θα σας πω
ξεκάθαρα γιατί κάνουµε την επιλογή της µεταβίβασης. Κάνουµε
την επιλογή της µεταβίβασης γιατί ταυτόχρονα κάνουµε την επιλογή της υπάρξεως εταιρειών. Πώς συνδέεται το ένα µε το άλλο;
Μπορεί µία ανώνυµος εταιρεία, µία εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, µία Ο.Ε. ή µία Ε.Ε. να αποκτήσει άδεια ταξί; Μπορεί. Ας
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πούµε ότι κάναµε την άδεια αµεταβίβαστη, να µη µεταβιβάζεται
η άδεια. Η µεταβίβαση των µετοχών ή των εταιρικών µεριδίων
αυτών των εταιρειών επιτρέπεται; Επιτρέπεται. Δεν µπορούµε να
την απαγορεύσουµε. Αφού επιτρέπεται, µεταβιβάζεται ουσιαστικά και η άδεια µε την αλλαγή της ιδιοκτησίας και της µετοχικής συνθέσεως ή της εταιρικής συνθέσεως της εταιρείας; Ναι.
Άρα τι νόηµα θα είχε η απαγόρευση µεταβίβασης, αφού επιτρέπουµε την κτήση των αδειών από νοµικά πρόσωπα; Αυτό είναι το
ένα. Θα απαγορεύαµε µόνο στα φυσικά πρόσωπα. Άρα συµφωνούµε ως προς τη µεταβίβαση.
Πάµε στο θέµα της φορολόγησης. Στο θέµα της φορολόγησης, όπως ξέρετε, η αρχική θέση του νοµοσχεδίου ήταν ότι η
άδεια έπρεπε να µεταβιβάζεται ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο
και να φορολογείται µε βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τον 2238/1994, µε 20% επί της υπεραξίας. Πώς θα προσδιοριζόταν η υπεραξία; Υπάρχει λογιστικός τρόπος προσδιορισµού
της υπεραξίας. Γιατί; Διότι τα ταξί τηρούν Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, εποµένως έχουν βιβλία. Ακούστηκε µία επιφύλαξη, ότι
δεν θα είναι ακριβή τα στοιχεία. Κάνουµε εδώ µια παραδοχή.
Ακούστε, κύριε Αµοιρίδη. Εµένα δεν µου είναι ευχάριστη αυτή η
παραδοχή. Την ακούω ως γενίκευση για µια σειρά από επαγγελµατικές τάξεις. Την ακούω για τους δικηγόρους, την ακούω για
τους γιατρούς, την ακούω για τους µηχανικούς, την ακούω για
τις εµπορικές επιχειρήσεις, την ακούω για τις εταιρείες, για τα
καταστήµατα, την ακούω για τα υγειονοµικά. Η γενική παραδοχή
που υπάρχει είναι ότι όλοι φοροδιαφεύγουν. Ωραία. Εγώ θα πω
το εξής. Η φοροδιαφυγή είναι ένα πρόβληµα για τον τόπο µας.
Εγώ δεν πιστεύω ότι φοροδιαφεύγουν όλοι. Φοροδιαφεύγουν
αρκετοί.
Επειδή φοροδιαφεύγουν αρκετοί θα καταλήξουµε σε τι; Να
µην έχουµε φορολογικούς συντελεστές; Φοροδιαφεύγουν αρκετοί. Δεν θα έχουµε φορολογικούς συντελεστές επειδή φοροδιαφεύγουν; Φοροδιαφεύγουν µόνο οι ταξιτζήδες; Άλλοι δεν
φοροδιαφεύγουν; Άρα το επιχείρηµα της φοροδιαφυγής, εµένα
δεν µε πείθει.
Άκουσα ένα δεύτερο επιχείρηµα, να αντικειµενικοποιήσουµε
τη φορολογία. Δηλαδή να πούµε ότι θεωρούµε ότι υπάρχει ένα
µίνιµουµ τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει µε τη µεταβίβαση
της άδειας. Αυτό είναι.
Αυτό έχει θέµα αντισυνταγµατικότητος, διότι δεν µπορείς να
φορολογήσεις εισόδηµα το οποίο δεν προκύπτει. Για να σωθούν
συνταγµατικά τα αντικειµενικά, πρέπει να επιτρέψεις την ανταπόδειξη. Δηλαδή τι; Να θεωρήσεις ότι υπάρχει αντικειµενική
αξία. Αν κάποιος δεν τη δέχεται αυτήν την αντικειµενική αξία, να
την αµφισβητεί και να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Πρέπει να πληρώσει τις εισφορές...
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ακούστε, λοιπόν, για να δούµε πώς έχουν τα πράγµατα.
Εγώ, επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση ανοιχτή, τι είπα; Θέλετε
να πάµε σε αντικειµενικά; Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο το σύστηµα που προτείνουµε µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Θέλετε όµως, να πάµε σε αντικειµενικά; Την ακούω αυτήν
τη σκέψη. Θέλω όµως, µια προσοχή. Ας υπάρξει, λοιπόν, φορολογικός νόµος, ο οποίος θα ρυθµίζει το θέµα της φορολόγησης
των ταξί. Επειδή ο κ. Παπαδηµούλης λέει «το βγάλατε τελικώς»,
τονίζω ότι υπήρχε η βασική πρόταση. Μπορεί να µην ικανοποιούσε, αλλά η βασική πρόταση υπήρχε.
Ετέθη η ιδέα των αντικειµενικών. Τα αντικειµενικά θέλουν δουλειά για να βγουν, δεν βγαίνουν έτσι, γιατί θέλει πια να φτιάξεις
γεωγραφικές περιοχές. Δεν θα έχει την ίδια τεκµαρτή αξία η
άδεια της Αττικής µε την άδεια της Θεσσαλονίκης, µε την άδεια
της Πιερίας. Εποµένως πρέπει να φτιάξεις ζώνες. Άρα χρειάζεται
να γίνει µια δουλειά.
Κάνει µια επιλογή εδώ το Σώµα και η Κυβέρνηση ότι θα υπάρξει φορολογικός νόµος γι’ αυτό. Αυτή είναι η θέση, η οποία ελήφθη τελικώς εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα δεχθώ τις παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, οι οποίες έχουν
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γίνει από πολλούς συναδέλφους, ορµωµένους εκ Θεσσαλονίκης,
αλλά και από τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ και από τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας, για µια µείωση των συντελεστών στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θα δεχθώ, λοιπόν, αυτές τις µειώσεις.
Υπάρχουν επίσης, κάποιες επιµέρους παρατηρήσεις, τις
οποίες δέχοµαι, όπως είναι η συµµετοχή των οδηγών στη συγκεκριµένη επιτροπή, η οποία συγκροτείται για την εκπόνηση
αυτή.
Δέχοµαι ακόµη µια νοµοτεχνική παρατήρηση που υπάρχει,
είναι κάτι για τον ενιαίο χρωµατισµό.
Δέχοµαι επίσης, πάλι µια παρατήρηση που ακούστηκε στην Αίθουσα από διαφόρους συναδέλφους, για το θέµα της µειώσεως
των αδειών ειδικής µίσθωσης στη Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια, ως υποχρεωτικών ελάχιστων αδειών.
Θέλω να κάνω ορισµένες επιµέρους παρατηρήσεις για συγκεκριµένα ζητήµατα. Με έχει ερωτήσει εµφατικά νοµίζω και ο κ.
Αµοιρίδης και ο κ. Παπαδηµούλης για το θέµα της τρόικας, του
µνηµονίου και των διεθνών υποχρεώσεων που επήγασαν από τα
ταξί.
Ας ξεκαθαρίσω, λοιπόν, κατά πρώτον τη θέση µου. Εγώ
θεωρώ ότι υπάρχει µια διαβούλευση η οποία γίνεται µε την
τρόικα. Η διαβούλευση αυτή γίνεται σε διάφορα σηµεία, τα οποία
περιέχονται στο οικονοµικό πρόγραµµα. Η διαβούλευση αυτή γίνεται συνήθως στο επίπεδο του τεχνικού κλιµακίου. Δεν νοµίζω
ότι έχει κανένα νόηµα να ενηµερώνεται κανείς για αυτού του
τύπου τη διαβούλευση αναλυτικά, υπό την έννοια ότι δεν είναι
µια δηµόσια διαβούλευση, είναι µια τεχνική διαβούλευση και τελικά το προϊόν της –ας το πώς έτσι, είτε γιατί αρχικά υποστηρίχθηκε µια θέση της τρόικας, υπήρξε µια συζήτηση, άλλαξε, γίνεται
µια τέτοια συζήτηση- είναι αυτό που παρουσιάζεται τελικώς σε
µια σειρά ρυθµιζόµενα από το οικονοµικό πρόγραµµα ζητήµατα
ενώπιον του Κοινοβουλίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καταλήξτε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Καταλήγω πολύ γρήγορα στα εξής:
Δεν υπήρχε καµµία ρύθµιση για τα ταξί µέχρι τις 30-10-2011.
Στις 30-10-2011 υπήρξε στο συµφωνηθέν οικονοµικό πρόγραµµα, στην πέµπτη επικαιροποίηση του µνηµονίου, µια διάταξη
η οποία έλεγε επακριβώς τα ακόλουθα: «Αναλαµβάνει η Κυβέρνηση να άρει τους φραγµούς εισόδου στην αγορά των ταξί (ειδικά σε ό,τι αφορά στον αριθµό των αδειών και στο διοικητικό
κόστος έκδοσης της αδείας) σύµφωνα µε τις καλύτερες διεθνείς
πρακτικές». Αυτή είναι η δέσµευση που έχει αναλάβει πλέον η
Κυβέρνηση, υπάρχει πλέον µετά την πέµπτη επικαιροποίηση στο
µνηµόνιο, αλλά ετέθη τότε και λέει αυτά.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι ναι, βέβαια, υπάρχει µια διεθνής
υποχρέωση της χώρας, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο εκπληρώνεται η διεθνής υποχρέωση της χώρας, είναι αυτός, που σηµαίνει
ότι ουδείς µάς υποχρέωσε ποτέ σε πλήρη απελευθέρωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλώς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αν κάποιος επέλεγε την πλήρη απελευθέρωση,
είµαι απολύτως βέβαιος ότι η τρόικα θα του έλεγε: «Πολύ ωραίο
νοµοσχέδιο είναι αυτό». Αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν
άλλες ρυθµιστικές δυνατότητες, όπως αυτή που επιλέγουµε σήµερα.
Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για δύο ζητήµατα, για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις:
Αποτελεί διεθνή υποχρέωση της χώρας η µείωση της αποστάσεως των βενζινάδικων από τα όµορα οικήµατα.
Εάν, κύριε Αµοιρίδη, και άλλοι που θέσατε το θέµα αυτό, ζητάτε τη γνώµη µου…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και εγώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και εσείς, κύριε Παπαδηµούλη, θέσατε το ζήτηµα
αυτό.
..θα πω ότι η ρύθµιση αυτή εξαρχής πάσχει. Όχι αυτή που µετετράπη σε διεθνή υποχρέωση της χώρας, αλλά αυτή που έχει
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υιοθετήσει η χώρα ως εσωτερικό της δίκαιο. Γιατί; Διότι υπάρχουν βενζινάδικα στον αστικό ιστό παντού στον κόσµο, στις πόλεις υπάρχουν βενζινάδικα. Δεν είναι ανάγκη να διασφαλίζεις ότι
δεν υπάρχει κατοικηµένη περιοχή, για να έχεις συνθήκες ασφαλείας γύρω από το βενζινάδικο. Πρέπει απλώς να έχεις µέτρα
ασφαλείας. Τα µέτρα ασφαλείας είναι το κρίσιµο και όχι η απόσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει µια ρύθµιση. Μειώνουµε
αυτήν τη στιγµή τη ρύθµιση και εκπληρώνουµε τη διεθνή υποχρέωση της χώρας.
Και κάνουµε και µια ακόµα στάθµιση, για να µην υπάρχουν ανταγωνισµοί. Περιορίζονται οι όροι δόµησης των υπεραγορών
από τη στιγµή που επιλέγουν να έχουν και βενζινάδικο. Αυτό γίνεται για να σταθµίσουµε λίγο τις συνθήκες της αγοράς και να
δούµε πώς θα διαµορφωθεί αυτή η καινούργια αγορά. Ένα, λοιπόν, είναι αυτό.
Ακόµη, επειδή έγινε µεγάλη κουβέντα για το ISO, θέλω να
κάνω θερµή παράκληση να µη λέγονται ανακρίβειες και µάλιστα
ποµπωδώς και µάλιστα συνδεόµενες µε κάποια δήθεν συµφέροντα.
Πρώτον, πιστοποιηµένες υπηρεσίες και οργανισµοί που παρέχουν ISO στην Ελλάδα είναι πολλοί και όχι ένας. Αυτό είναι το
πρώτο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν είστε καλά ενηµερωµένος. Δεν
τα ξέρετε καλά τα πράγµατα. Για το ΚΤΕΟ υπάρχει ένας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ηρεµήστε.
Κύριε Ροντούλη, προσέξτε καλά γιατί δεν τις ξέρετε τις αγορές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς να προσέξετε γιατί δεν ξέρετε
τι σας γίνεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχετε ελλιπή ενηµέρωση και αποδίδετε κίνητρα…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν είναι πράγµατα αυτά! Πρέπει να
πούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Γιατί διακόπτετε, κύριε
Ροντούλη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θα σας δώσουµε όσο λόγο θέλετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι σωστός ο διάλογος έτσι, µετά διακοπών.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, και καταλήξτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Σε όλες τις αγορές –να το ξέρετε αυτό- υπάρχουν
ανταγωνιστικά συµφέροντα. Σε όλες τις αγορές. Όταν κάνετε µια
επιλογή, µε τον ίδιο τρόπο που µε κατηγορείτε εµένα ότι υπηρετώ τα «χ» συµφέροντα, εσείς υπηρετείτε τα «ψ».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποια;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εδώ είναι τώρα το θέµα. Άρα...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποια λέτε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επειδή εγώ ξέρω και τα µεν και τα δε, γι’ αυτό οι
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σταθµίσεις που κάνω…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ποιες σταθµίσεις κάνετε; Ποιον κοροϊδεύετε; Τίποτα δεν κάνετε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): …είναι σταθµίσεις που στηρίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, γιατί αλλιώς αλίµονο µας.
Ποια είναι τα αντικειµενικά κριτήρια εν προκειµένω; Ότι η πιστοποίηση για ΚΤΕΟ, δηλαδή για Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου –
συγγνώµη τα ΚΤΕΟ δεν κάνουν πυραύλους, ούτε είναι πυρηνικά
εργοστάσια, τεχνικό έλεγχο κάνουν- µε το ISO 9000 είναι υπέρ
επαρκής. Τα υπόλοιπα αποτελούν αγκυλώσεις και φραγµούς εισόδου που κάποιους προσπαθούν να προστατεύσουν.
Άρα, να συνεννοούµαστε πού στέκεται ο καθένας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω -και τελειώνω- ότι έχει γίνει
µια πολύ σηµαντική δουλειά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για τις έδρες δεν είπε τίποτα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τα ξέρουµε αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι άλλο. Υπήρξατε
υπέρ αναλυτικός. Καταλήξτε σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για το πάπλωµα δεν µας είπατε τίποτα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ησυχία, κύριε Ροντούλη.
Καταλήξετε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής.
Έχει γίνει µία σειρά από ρυθµίσεις και σταθµίσεις. Θέλω ξανά
να ευχαριστήσω και τα σωµατεία που πήραν µέρος σε αυτήν τη
συζήτηση, που ήταν εκτενής και τα κόµµατα και τους συναδέλφους Βουλευτές για µία πραγµατικά συνεχώς διαµορφούµενη
θέση, η οποία προσπαθεί να σταθµίσει µια σειρά από ζητήµατα.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι φτάνουµε σε µία ρύθµιση που είναι
πολύ ισορροπηµένη και θέλω να ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί από
τη µεγάλη πλειοψηφία της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να µιλήσετε µε τους συνεργάτες σας
και να διευκολύνετε εµάς, καταθέτοντας στα Πρακτικά τις βελτιώσεις που κάνατε και τι έχετε κάνει αποδεκτό ώστε να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τα καταθέτω τώρα, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων κ. Μαυρουδής Βορίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπό ποία ιδιότητα,
κύριε Ροντούλη; Τώρα εισερχόµεθα στον κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κατ’ οικονοµία ή κατά
κατάχρηση –γιατί δεν πρέπει- θα σας δώσω το λόγο για ένα
λεπτό.
Κύριε Ροντούλη, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε φλυαρίες στην Αίθουσα, πριν από λίγο. Ακούσαµε ακατάπαυστες
φλυαρίες …
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας έδωσα το λόγο για
τέτοιους χαρακτηρισµούς;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέσαµε µετ’ επιτάσεως το ζήτηµα
της έδρας. Το θέσαµε όχι µόνο εµείς, αλλά και άλλοι συνάδελφοι
προερχόµενοι από άλλα κόµµατα. Δεν πήραµε απάντηση. Δεν θα
ξεφύγει, όµως, από το ερώτηµα ο κύριος Υπουργός, γιατί καταθέσαµε πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας. Θα πέσουν οι
µάσκες, λοιπόν, θέλει δεν θέλει.
Τοποθετήθηκα προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, αναφορικά µε τα
ΚΤΕΟ, για το ζήτηµα της διαπίστευσης ή της πιστοποίησης.
Πρώτη φορά βλέπω να είναι διαπιστευµένα τα ελληνικά ιδιωτικά
ΚΤΕΟ, δηλαδή να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να
έρχεται η πολιτεία και να λέει «όχι διαπίστευση, πιστοποίηση»,
να χαµηλώσουµε τον πήχη.
Επειδή, όµως, πήγε να κάνει τον έξυπνο ο κύριος Υπουργός
παραπληροφορώντας, να τον ενηµερώσω, κύριε Πρόεδρε, πως
όσον αφορά το ζήτηµα της πιστοποίησης των ΚΤΕΟ, δυστυχώς,
κύριε Υπουργέ, στην ελληνική αγορά µία µόνο εταιρεία µπορεί
να το κάνει. Ξέρετε γιατί; Γιατί άλλες εταιρείες δεν είναι στην
αγορά αυτή. Και γιατί δεν είναι; Γιατί είχαµε διαπίστευση µέχρι
τώρα. Ποια εταιρεία ήταν στην αγορά;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, να
προχωρήσει η συζήτηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ονοµάστε µία. Δώστε µου ένα
παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να αφήσετε, λοιπόν, την παραπληροφόρηση στην Αίθουσα και να µας πείτε και για τις έδρες.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Ροντούλη, καθίστε, σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ζητώ να µην κάνετε
τέτοιες παρεµβάσεις. Δεν ωφελείται ο διάλογος, ίσως ούτε κι
εσείς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το διάλογο ωφελούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν είναι έτσι. Θα κάνετε στη σειρά σας την ανάλυσή σας, θα δώσετε την απάντηση
ή την αντίρρησή σας. Έχετε καταθέσει και αίτηση για ονοµαστική
ψηφοφορία.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να δούµε τα συγκεκριµένα ζητήµατα που ανακύπτουν από το
νοµοσχέδιο.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό και θεωρώ κατ’αρχάς θετικό το γεγονός –το είχαµε συζητήσει χθες στο Υπουργείο- της απόσυρσης του εδαφίου της τροπολογίας για τα βυτιοφόρα. Νοµίζω ότι
ήταν αναγκαίο να γίνει.
Άρθρο 16 παράγραφος 1. Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει
πριν από λίγο ότι θα το αποσύρει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όχι όλο, το κοµµάτι …
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Το κοµµάτι της παράτασης.
Έχετε πάρει φαντάζοµαι την επιστολή του κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, του Υπουργού Δικαιοσύνης, µε την οποία διαφωνεί µε
αυτήν τη διάταξη. Εποµένως θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση
µεταξύ των Υπουργών, ώστε να µη φτάνουµε εκεί. Πιστεύω ότι ο
κ. Παπαϊωάννου έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ειδικός λόγος
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παράτασης της θητείας του Προέδρου της ΕΕΤ. Άρα, µε βάση
και το σκεπτικό του κ. Παπαϊωάννου, που µε βρίσκει σύµφωνο,
νοµίζω ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η σχετική διάταξη.
Πάµε τώρα στο θέµα των ταξί, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο.
Έχουµε κάνει µία πολύ µεγάλη προσπάθεια. Έχουµε ταλαιπωρηθεί πολύ, όπως έχει ταλαιπωρηθεί και ο κόσµος και οι επαγγελµατίες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ποιος φταίει;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Μουσουρούλη, αν δεν καταλαβαίνουµε ότι σε όλα αυτά όλοι µας έχουµε ευθύνες, τότε διαπράττουµε ένα µεγάλο λάθος. Αν οι ερχόµενες εκλογές γίνουν
µε το σκεπτικό ποιος φταίει πιο πολύ, στο τέλος θα φταίµε όλοι.
Οι επόµενες εκλογές δεν µπορούν να γίνουν µε αυτό το σκεπτικό. Βεβαίως, θα συζητήσουµε πώς φτάσαµε εδώ, αλλά αυτό
είναι το ένα τρίτο. Τα δύο τρίτα είναι το τι κάνουµε. Νοµίζω ότι
στα δύο τρίτα είναι το κεντρικό ζήτηµα. Βεβαίως, έχει και ο καθένας δικαίωµα να πει τις απόψεις του για την κατάσταση.
Έχουµε ταλαιπωρηθεί πολύ στο θέµα των ταξί. Πρέπει να υπάρξει µία λύτρωση, ένα τέλος, µία ρύθµιση. Έχουµε συµφωνήσει ότι θα πάµε σε ρυθµισµένη αγορά και αυτό µε αρκετή
ταλαιπωρία. Θα είναι µία ρυθµισµένη αγορά, µία αγορά µε κανόνες το θέµα της εξυπηρέτησης των πολιτών από τους επαγγελµατίες ταξί.
Συµφωνήσαµε πιστεύω κατά συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό.
Βεβαίως, θέλει πολλή προσοχή για το ποιοι θα είναι οι κανόνες.
Και σ’ αυτό υπήρξε έντονος προβληµατισµός, διαβουλεύσεις,
ψηφοφορίες, συγκρούσεις. Με αρκετή προσπάθεια φτάσαµε να
καταλήξουµε στα σηµεία εκείνα του νόµου, των άρθρων 82 –112,
στα οποία ρυθµίζεται πια το θέµα των πληθυσµιακών κριτηρίων
κατά ικανοποιητικό τρόπο –δεν λέω ότι είναι τέλειος- και συναντά
ευρύτερη αποδοχή.
Ο κύριος Υπουργός πράγµατι κατέβαλε µία φιλότιµη προσπάθεια σε αυτό και εµείς και εσείς και όλοι. Νοµίζω ότι µπορούµε
να ισορροπήσουµε στο θέµα των πληθυσµιακών κριτηρίων, στα
κριτήρια που µπήκαν, στις διορθώσεις και τις τροποποιήσεις που
έγιναν και δεν βλέπω να υπάρχει αντίδραση από το Κοινοβούλιο.
Οµοίως, έχουµε ισορροπήσει και στο θέµα των µεταβιβάσεων
και σε έναν άλλον θεσµό που ετέθη τώρα, τα βανάκια και στον
τρόπο που τα βάλαµε. Μπαίνουν πια τα βανάκια στην αγορά.
Αυτό είναι θετικό. Βρέθηκε µια ρύθµιση που να ευνοεί τους παρόντες ιδιοκτήτες και αυτό ίσως, µέσα από τις δυσκολίες που
περνάει η χώρα σήµερα και τα προβλήµατα που υπάρχουν στην
οικονοµία, ήταν αναγκαίο.
Βεβαίως, παραµένει το θέµα του τουρισµού. Είναι ένα θέµα
που πρέπει να λυθεί. Υπήρξε µία επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης. Ξέρουµε ότι έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν ξέρουµε πού έχετε καταλήξει. Φαντάζοµαι ότι το επόµενο νοµοσχέδιο που έχει να κάνει ειδικά µε τον τουρισµό –δεν ξέρω αν θα
προλάβει να κατατεθεί στη Βουλή ή όχι…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε θα κατατεθεί;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Όποτε κατατεθεί. Εν πάση περιπτώσει, τα κόµµατα δεν θα σταµατήσουν να είναι παρόντα και να
παλεύουν.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Υπονοείτε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μη διακόπτετε.
Μην απαντάτε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αν µε ρωτάτε τη γνώµη µου, το
ΠΑΣΟΚ θα έρθει πρώτο κόµµα. Αφού µε ρωτάτε, θα σας απαντήσω. Δεν έχω κανένα πρόβληµα. Εν πάση περιπτώσει, καλά θα
κάνετε να µη µε ρωτάτε για να µην παίρνετε τέτοια απάντηση!
Κάποια στιγµή θα πρέπει να δούµε και αυτό το θέµα, το θέµα
του τουρισµού και της χρησιµοποίησης των µικρών εννιαθέσιων
ή δεκαθέσιων αµαξιών από τα ξενοδοχεία. Και αυτό πρέπει να
λυθεί. Κατά τη γνώµη µου, είναι αναγκαίο και σωστό να λυθεί.
Έρχοµαι τώρα στο τελευταίο αγκάθι που µένει, για το οποίο
έχει τεθεί και ονοµαστική ψηφοφορία από το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό. Είναι το θέµα των εδρών.
Πριν πάω όµως σε αυτό, µε συγχωρείτε, ξέχασα κάτι άλλο.
Σας έχει θέσει, κύριε Υπουργέ, ο κ. Τσιρώνης µία ρύθµιση στο
άρθρο 85 παράγραφος 3 για την εκπροσώπηση των εργαζοµένων στα ταξί. Το έχουµε βάλει; Γιατί δεν έχουµε πάρει ακόµα τις
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σχετικές διατάξεις. Ελπίζω να είναι µέσα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το βάλαµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι ένα θέµα στο οποίο έχουν
δίκιο οι οδηγοί ταξί και πρέπει να λυθεί. Αφορά την εκπροσώπηση στα περιφερειακά συµβούλια.
Έρχοµαι τώρα στο επίµαχο θέµα των εδρών. Ποιο ήταν το
σωστό; Να πάµε σε καλλικρατικούς δήµους, µε εξαίρεση βεβαίως την Αττική -όπου έχουµε συµφωνήσει και ισορροπήσει να
πάµε σε νέα περιφέρεια- και τη Θεσσαλονίκη, που έχουµε συµφωνήσει και ισορροπήσει σε µία περίπου ενιαία περιφέρεια µε
κάποιες µικρές εξαιρέσεις.
Αυτό είναι το σωστό. Να πάµε σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα
στα νησιά, πλην της Κρήτης, σε καλλικρατικούς δήµους. Το
έχουν θέσει οι συνάδελφοι, κυρίως των Επτανήσων, αλλά και
άλλοι, µε εξαίρεση τον συνάδελφο εκ Σάµου. Όλοι οι υπόλοιποι
έχουν θέσει αυτό το θέµα και είναι µία πραγµατικότητα. Βλέπω
εδώ τον κ. Ρήγα, την κ. Γκερέκου και άλλους συναδέλφους.
Εάν, λοιπόν –και αυτό σας το εισηγούµαστε- βάλετε, µε εξαίρεση την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που πρέπει να είναι ενιαία,
στους καλλικρατικούς δήµους ή σε όλους τους άλλους, εµείς το
ψηφίζουµε. Θέλω να το καταστήσω απόλυτα σαφές. Εάν το
Υπουργείο –και το ζητούµε θετικά- βάλει καλλικρατικούς δήµους
µε εξαίρεση, ξαναλέω, την ενιαία Περιφέρεια, που πρέπει να είναι
ενιαία, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εµείς το ψηφίζουµε.
Εάν όµως, µε τον τρόπο που λειτουργεί η ψηφοφορία στη
Βουλή –και θέλω να το καταστήσω σαφές αυτό- ο Υπουργός δεν
το δεχθεί, ως γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι εµπειρότεροι,
δεν έχεις δικαίωµα να βάλεις την πρότασή σου σε ψηφοφορία.
Άρα οδηγούµαστε σε άρνηση ψήφου. Εάν γίνει άρνηση ψήφου
µε βάση την ονοµαστική ψηφοφορία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, οι έδρες παραµένουν οι σηµερινές. Δηλαδή, εάν κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίσουµε ψηφίζοντας την πρόταση του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού η οποία πολιτικά είναι ορθή..
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να την αλλάξει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ ζητώ να αλλάξει. Αλλά, θέλω
να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Ροντούλη, γιατί οι καλοί λογαριασµοί
κάνουν τους καλούς φίλους. Εάν καταψηφίσουµε απλώς τα
άρθρα, τι γίνεται; Ξαναγυρίζουµε στις κοινότητες, στην Άνω Παναγιά, στην Κάτω Παναγιά και στην Κάτω Ραχούλα. Δηλαδή, ως
γνωρίζετε, εφόσον δεν περάσει το άρθρο 83 και το άρθρο 84
ισχύουν τα νυν. Άρα, εάν εσείς και εµείς καταψηφίσουµε τα
άρθρα 83 και 84, ουσιαστικά ικανοποιούµε την άποψη της Νέας
Δηµοκρατίας –αυτό θα γίνει- και θα ξαναγυρίσουµε στην Άνω Ραχούλα, στην Κάτω Ραχούλα και στην Κάτω Παναγιά. Αυτοµάτως
γίνεται.
Η καταψήφιση ρύθµισης ουσιαστικά οδηγεί στην παλιά ρύθµιση. Άρα, πρακτικά, εγώ τι ζητώ; Διότι, έτσι που είναι δεν το ψηφίζουµε. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει η δυνατότητα της
αλλαγής. Πρέπει, λοιπόν, να κάνουµε κάποια αλλαγή.
Εµείς, όµως, εάν δεν γίνει κάποια αλλαγή, δεν θα καταψηφίσουµε µόνο τα άρθρα 83 και 84, γιατί θα παραµείνουν οι κοινότητες. Θα καταψηφίσουµε όλα τα άρθρα για τα ταξί από το 82
έως το 112. Δηλαδή, δεν πρόκειται να περάσει τίποτα για τα ταξί
σε περίπτωση που δεν βρεθεί συµβιβασµός. Εγώ κατανοώ ότι
δεν µπορούµε να επιβάλλουµε, απ’ ότι βλέπω, την άποψή µας.
Υπάρχουν και άλλοι που διαφωνούν.
Πρέπει, όµως, να βρεθεί µία λύση. Και η λύση δεν µπορεί να
είναι αυτή που είναι αποτυπωµένη στο νοµοσχέδιο. Θέλουµε να
γίνει η ρύθµιση των ταξί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν είναι
η καλύτερη λύση να µείνει αρρύθµιστο για µετά τις εκλογές. Δεν
πρέπει να ενεργούµε τυχοδιωκτικά. Εάν µείνει τελείως αρρύθµιστη η ιστορία, ουσιαστικά οδηγούµε σε µια επανέναρξη τη συζήτηση για τα ταξί, σε µια νέα σύγκρουση µε άγνωστο περιεχόµενο και ουσιαστικά δεν ξέρω τι θα γίνει µε τις τυχόν παρεµβάσεις που έξωθεν θα γίνουν, γιατί ως γνωρίζετε υπάρχουν πάρα
πολλοί καλοθελητές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Άρα πρέπει
να βρεθεί µία λύση σήµερα.
Επειδή, θέλουµε να λειτουργούµε θετικά, ποια µπορεί να είναι
αυτή η λύση σήµερα; Να παραµείνει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη,
στις οποίες έχουµε ισορροπήσει, ως έχει στο νοµοσχέδιο, και για
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όλες τις άλλες περιφέρειες να παραπεµφθεί το θέµα στο εκλεγµένο περιφερειακό συµβούλιο –δεν ανήκει σε µας, δεν ανήκει σε
σας, δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει στο λαό που το εξέλεξε- στις
τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα κληθούν µε βάση συγκεκριµένες
κατευθύνσεις που µπορεί να δοθούν, για παράδειγµα καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου ή οτιδήποτε άλλο, να αποφασίσουν εντός διµήνου για το πώς θα προσδιορίσει τις έδρες
των ταξί. Η δε γνώµη του περιφερειακού συµβουλίου ή µάλλον
η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, για να είµαι ακριβής,
θα πρέπει να επικυρωθεί απλώς από τον Υπουργό Υποδοµών.
Αυτή είναι µία άποψη που µπορούµε να καταλήξουµε για να
έχουµε καθαρές εξηγήσεις. Ξαναλέω, η Αττική ως έχει, η Θεσσαλονίκη ως έχει και για όλες τις υπόλοιπες σε περιοριστική προθεσµία δύο µηνών αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες, αποφασίζουν τα περιφερειακά συµβούλια και η γνώµη των περιφερειακών συµβουλίων είναι υποχρεωτική - καθίσταται, γίνεται διάταγµα, δεν ξέρω, µπορούµε να βρούµε τη νοµοτεχνική διατύπωση- από πλευράς του Υπουργού.
Είναι καθαρό ότι σε αντίθετη περίπτωση ανοίγει ο ασκός του
Αιόλου, άµα δεν βρεθεί µία λύση και εµείς θα υποχρεωθούµε να
καταψηφίσουµε το σύνολο των άρθρων, παρ’ ότι δεν το θέλουµε.
Θέλουµε να γίνει η ρύθµιση, την παλέψαµε, προσπαθήσαµε,
αγωνιστήκαµε. Ο εισηγητής µας κ. Τσιρώνης κατέβαλε µία πραγµατικά φιλότιµη και τεράστια προσπάθεια, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να καταλήξουµε θετικά.
Περιµένω, όµως, την απάντηση από τον κύριο Υπουργό.
Με τον κ. Παπαδόπουλο κουβέντιασα. Βλέπω µία θετική προδιάθεση από τη Νέα Δηµοκρατία. Εξάλλου κάτι τέτοιο είπε και ο
ίδιος χθες. Νοµίζω, όµως, ότι αυτό πρέπει να το καταλήξουµε µε
την Κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε. Θα γίνουν οι σχετικές διαβουλεύσεις και θα καταλήξουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρήστο Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα µας τρελάνει το
ΠΑΣΟΚ κύριοι συνάδελφοι ενώ το νοµοσχέδιο συζητήθηκε στο
Υπουργικό Συµβούλιο, βλέπουµε το φάντασµα του κ. Ραγκούση
να µας λέει ότι θα σύρει από τη µύτη την Κοινοβουλευτική Οµάδα
προς καταψήφιση της ρύθµισης για τα ταξί.
‘Ολα αυτά ξεκίνησαν από την κυβερνητική αλλαγή όταν ο κ.
Ραγκούσης, µετά από το Υπουργείο Εσωτερικών, θέλησε και στο
Υπουργείο Μεταφορών να αφήσει το αποτύπωµα του µεταρρυθµιστή. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και αντί να πέσει µε τα µούτρα στα
δηµόσια έργα, στο πώς θα ξεκολλήσει τις συµβάσεις παραχώρησης και πώς θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα, βρήκε το θέµα των ταξί για το βιογραφικό
του.
Αφού «φούσκωσε» το θέµα, το συνέδεσε ως µη έπρεπε µε την
ανάγκη µεταρρυθµίσεων και αλλαγών που έχει η χώρα. Ετσι φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Απαράδεκτα πράγµατα. Ένα πρόβληµα,
πρέπει να το κατανοούµε, να επεξεργαζόµαστε λύσεις και να διατυπώνουµε εναλλακτικές προτάσεις και µετά να τις υλοποιούµε.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν στην περίπτωση των ταξί.
Καταθέτει και πρόταση ο κ. Πρωτόπαπας! Εγώ άκουσα χθες
τον εισηγητή µας να δηλώνει ξεκάθαρα ότι θέση µας είναι, να
διατυπώνουν οι τοπικές κοινωνίες την άποψή τους και αυτή να
είναι δεσµευτική για τον Υπουργό. Ως εκ τούτου και µε βάση την
πρόταση αυτή, θα έλεγα να συµφωνηθεί –δεν ξέρω αν χρειάζεται
κάπου να γίνουν και µελέτες, ένα χρονοδιάγραµµα.Το περιφερειακό συµβούλιο θα εισηγείται και θα δεσµεύει τον Υπουργό για
το επίπεδο στο οποίο θα ορίζεται η έδρα σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα.
Η οριζόντια αντιµετώπιση, το να ρυθµίζουµε όλα µε τον ίδιο
τρόπο, είναι λάθος. Υπάρχουν νησιά, υπάρχουν βουνά, υπάρχει
γεωγραφία η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’όψιν όταν νοµοθετούµε. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σταµατώ εδώ.
Κύριε Πρωτόπαπα, κάνετε πάρα πολύ µεγάλο λάθος, εάν νοµίζετε ότι το πώς φτάσαµε ως εδώ, δεν θα είναι κεντρικό ζήτηµα
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στις επόµενες εκλογές. Η κ. Παπανδρέου µίλησε προχθές για εγκλήµατα, που διέπραξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι ακριβώς
το είπε. Το µεγαλύτερο από τα εγκλήµατα αυτά είναι το φούσκωµα του χρέους. Σε αυτά συµµέτοχος ήταν ο Αντιπρόεδρος
της προηγούµενης κυβέρνησης και σηµερινός Αρχηγός του
ΠΑΣΟΚ. Είναι ή δεν είναι έτσι; Για να µην τρελαθούµε. Ο κ. Βενιζέλος είναι εκτεθειµένος για το γεγονός ότι επέτρεψε το πόρισµα, παρωδία που βγάζει λάδι τους δύο βασικούς υπαίτιους για
την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα.
Θέλω να πω κάτι ακόµα. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να µην αντιλαµβάνεται το µέγεθος της συµφοράς που έχει προξενήσει στο λαό.
Δείχνει, επίσης, να µην αντιλαµβάνεται ότι προϋπόθεση για να
έχουµε ανάκαµψη είναι µια ισχυρή, µία βιώσιµη κυβέρνηση. Θα
έχει τους πολιτικούς του λόγους. Δεν έχω καµµία αµφιβολία γι’
αυτό. Μόνο που ορισµένοι από τους λόγους αυτούς ταυτίζονται
και µε άλλους λόγους που έχουν ορισµένοι που δεν ανήκουν σε
πολιτικά κόµµατα.
Άκουσα την κ. Γεννηµατά, στην πρώτη της εµφάνιση ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, να µας κατηγορεί για ανεύθυνη κοµµατική αλαζονεία. Λες, δηλαδή, και υπάρχει υπεύθυνη κοµµατική
αλαζονεία. Διατείνεται, επίσης, η ίδια και το ΠΑΣΟΚ, ότι ο κ. Βενιζέλος, ο νέος Αρχηγός, απέδειξε τους τελευταίους µήνες πώς
µπορεί να πάει την Ελλάδα µπροστά. Έτσι το είπε. Εάν το µαύρο
µας το χάλι, το σηµερινό, θεωρείται επίτευγµα, αυτό δεν είναι
ούτε αλαζονεία ούτε τίποτα άλλο, είναι κοροϊδία.
Θέλω να πω και δύο λόγια για την τροπολογία για τους λαθροµετανάστες, µε την οποία δίδεται η δυνατότητα κράτησης εφόσον πάσχουν από λοιµώδη νοσήµατα και κινδυνεύει η δηµόσια
υγεία.
Είναι µια όψιµη ρύθµιση µε την οποία εµείς δεν διαφωνούµε.
Το ερώτηµα είναι αν µπορούν να πείσουν ότι είναι ειλικρινείς εκείνοι που επέτρεψαν την ανεξέλεγκτη λαθροµετανάστευση. Θυµάµαι πάρα πολύ καλά, όταν η Νέα Δηµοκρατία δηµιουργούσε τις
προϋποθέσεις, τους χώρους υποδοχής και κράτησης µέχρι να
απελαθούν οι λαθροµετανάστες, ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης ως Αντιπολίτευση, κατακεραύνωνε τη Νέα Δηµοκρατία, χρησιµοποιώντας τα αντίθετα επιχειρήµατα απ’ αυτά που χρησιµοποιεί τώρα.
Ο καθένας µπορεί να κρίνει την πολιτική συµπεριφορά όλων
αυτών των ετών, Υπουργών που σήµερα νοµίζουν ότι πατώντας
ένα κουµπί, θα λύσουν το τεράστιο αυτό πρόβληµα.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες και τις ρυθµίσεις, που ενσωµατώθηκαν στα νοµοσχέδια, το πήγαινε-έλα είναι απαράδεκτο.
Υπάρχουν ρυθµίσεις για νευραλγικούς τοµείς, όπως η ενέργεια,
που το αρµόδιο Υπουργείο τις χειρίστηκε µε τρόπο που ανέδειξαν την αναξιοπιστία του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Έτσι
δεν πρόκειται να κερδηθεί το στοίχηµα.
Έρχοµαι τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Εµφανίστηκαν οι συνάδελφοι ως
τιµητές των πάντων. Θέλετε να βγαίνετε έξω απ’ αυτήν τη συζήτηση. Θα ήθελα από εσάς µια απάντηση για την τροπολογία που
καταθέσατε. Δεν θα την πω ρουσφετολογική. Αποσπασµατική
όµως µπορώ να την πω, ξεκάθαρα. Πείτε µας: Εσείς ποια θέση
παίρνετε απέναντι σε αυτή τη συζήτηση για τις τροπολογίες;
Διότι εγώ δεν άκουσα κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα µόνο να κεραυνοβολεί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για ποιο ακριβώς λέτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για τις τροπολογίες. Δεν
κάνατε τη διάκριση ποιες είναι βουλευτικές, ποιες είναι υπουργικές. ‘Εχω εδώ µια δική σας βουλευτική τροπολογία.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, διότι το θέµα
των ταξί είναι τεράστιο. Εµείς καταθέσαµε πρόταση την οποία
φάνηκε να υιοθετεί ο κ. Πρωτόπαπας, ο οποίος τώρα σας «παρενοχλεί». Θέλω να δώσετε σηµασία σε δυο ρυθµίσεις για τα δηµόσια έργα, προκειµένου το απόγευµα να µου απαντήσετε.
Συµβαίνουν απαράδεκτα πράγµατα, κύριε Υπουργέ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο κ. Πρωτόπαπας υιοθέτησε την
πρότασή σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εµείς προτείναµε -το ξαναλέω- να εισηγούνται οι τοπικές κοινωνίες, η εισήγηση αυτή να
είναι δεσµευτική και να διατυπώνεται µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα.
Δηµόσια έργα: Κύριε Υπουργέ, σας καλώ να αποσύρετε δύο
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συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Να το σκεφθείτε, σας παρακαλώ,
µέχρι το απόγευµα, ώστε να πάρω µια απάντηση. Η πρώτη ρύθµιση είναι το ποσοστό 2% που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό
κάθε δηµόσιου έργου υπέρ του ΚΕΔΕ, του Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµοσίων Έργων. Είναι µια απαράδεκτη ρύθµιση. Δεν διαθέτει διακριβωµένα εργαστήρια. Υπάρχει όµως ο ΕΣΠΕΛ, ο
Ειδικός Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου, ο οποίος κάνει τον ποιοτικό έλεγχο των έργων σε διακριβωµένα εργαστήρια. Είναι µια
ιστορία η οποία θα δηµιουργήσει µεγάλα ζητήµατα.
Θυµάµαι πάρα πολύ καλά, όταν προσπαθούσαµε να εντάξουµε τον ΕΣΠΕΛ στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων ως
µηχανισµό, ποιοτικού ελέγχου, εκπροσώπους εργοληπτών δηµοσίων έργων να µας λένε «δεν θέλουµε ανεξάρτητο ποιοτικό
έλεγχο, θέλουµε να µας δικάζει ο φυσικός µας δικαστής».
Και ποιος είναι, βρε παιδιά, ο φυσικός σας δικαστής, τους ρωτούσα; Τα εργαστήρια και οι δοµές ποιοτικού ελέγχου δηµοσίων
έργων του Υπουργείου, απαντούσαν. Τα συµπεράσµατα δικά
σας.
Το δεύτερο που σας ζητώ να αποσύρετε -και δεν µε ενδιαφέρει η άποψη των µηχανικών- είναι η απαράδεκτη ρύθµιση µε την
οποία δίνετε τη δυνατότητα στο ΤΕΕ να ιδρύει ανώνυµες εταιρείες. Επιτέλους, να αποφασίσουµε τι είναι το ΤΕΕ: Σύµβουλος
της πολιτείας, δηµόσια υπηρεσία ή επιχειρηµατίας;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Συµφωνούµε και εµείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αυτά κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσουν, διότι το πράγµα έχει παρατραβήξει.
Εµείς -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- διεκδικούµε µια καθαρή εντολή, προκειµένου να εξασφαλίσουµε την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της χώρας, επενδύσεις, αλλά και λύσεις που θα
απαλύνουν τα κοινωνικά προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει η
ολέθρια διετία ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης να προσέλθει στο
Βήµα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού της
Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι είναι
προφανές ότι στην Αίθουσα -δυστυχώς, όµως, όχι µόνο στην Αίθουσα- παίζεται ένα κακόγουστο θέατρο, πάρα πολύ κακόγουστο θέατρο µεταξύ των συνεταίρων µιας άνοµης και κατεδαφιστικής πλειοψηφίας, συνεταιριστικής πλειοψηφίας η οποία καταστρέφει τον τόπο.
Κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα: Αυτό το νοµοσχέδιο πώς το εισάγετε; Μπορείτε να µε ακούσετε λιγάκι, αν έχετε την καλοσύνη;
Τι να κάνουµε; Θα συζητήσετε µετά µε τους κυρίους συναδέλφους.
Πρέπει να συνεννοηθούµε τουλάχιστον στο τι λέει ο καθένας.
Πώς εισάγετε αυτό το νοµοσχέδιο; Πείτε µου: ποιος συµφώνησε µε αυτό το νοµοσχέδιο; Διότι βλέπω εδώ πέρα ότι το νοµοσχέδιο το τινάζετε στον αέρα µε τα παιγνίδια που παίζετε εκατέρωθεν. Εδώ, πάνω σε ένα φόντο το οποίο είναι κοινό παίζεται µια
κλωτσοπατινάδα ανάµεσα στους δυο συνεταίρους, οι οποίοι
συµφωνούν σε όλα και υποτίθεται ότι διαφωνούν σε δευτερεύοντα και σε λεπτοµέρειες, τινάζοντας στον αέρα στην ουσία
κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία και το χειρότερο, προσπαθώντας
µέσα από δευτερεύουσες αντιθέσεις…
Κύριε Πρωτόπαπα, τις διαπραγµατεύσεις θα τις κάνετε µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είµαστε σε συνεχή διαπραγµάτευση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλές είναι οι διαπραγµατεύσεις, αρκεί να µη γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δηµοσίως γίνονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, καθόλου δηµοσίως. Στο παρασκήνιο γίνονται.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Αφού θα ανακοινωθούν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο παρασκήνιο γίνονται τα
πάντα. Διότι κανείς δεν έχει καταλάβει τι παίζεται σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Θα σας πω εγώ τι παίζεται. Εδώ συµφωνείτε τα δύο
κόµµατα στα ουσιώδη και τα κύρια και µάλιστα, τα καταστρεπτικά για τη χώρα. Έχετε συµφωνήσει στο δεύτερο µνηµόνιο,
έχετε κοινό πρόγραµµα για τις εκλογές, έχετε κοινό πρόγραµµα
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για τη µετεκλογική πορεία, έχετε κοινό πρόγραµµα και κοινή απόφαση ότι από τον Ιούνιο θα λάβετε µέτρα ύψους 14 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία θα δώσουν τη χαριστική βολή στον τόπο.
Σε όλα αυτά έχετε συµφωνήσει. Έχετε συµφωνήσει σε τερατώδη
νοµοσχέδια σε αυτή την Αίθουσα, όπως είναι η δανειακή σύµβαση, την οποία περάσατε από κοινού, που δένει χειροπόδαρα
την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για δεκαετίες.
Τώρα δεν κατάλαβα. Τι θέατρο διαφωνίας παίζεται εδώ; Πάνω
σε ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει εισαχθεί, υποτίθεται…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Διορθώσεις δεν κάνει η Βουλή στο νοµοσχέδιο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, εδώ δεν είναι διορθώσεις.
Το έχετε εισαγάγει. Εδώ δεν πρόκειται για διορθώσεις. Εδώ πρόκειται για την καρδιά του νοµοσχεδίου, διότι, απ’ ό,τι βλέπω, τίθεται υπό αίρεση η ψήφισή του. Με καταλάβατε; Τίθεται υπό
αίρεση, η ψήφισή του. Δεν είναι ότι υπάρχει µια επιµέρους διαφωνία στο τάδε σηµείο.
Εγώ άκουσα τον κ. Πρωτόπαπα εδώ…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Στις έδρες υπάρχει µια διαφωνία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά ο κ. Πρωτόπαπας δεν είπε «δεν θα ψηφίσω εκείνο ή το άλλο». Είπε ότι δεν
θα ψηφίσει όλο, το σύνολο των ρυθµίσεων που αφορούν το ταξί.
Δεν ξέρω αν αυτή την ώρα παίζεται θέατρο εντυπώσεων, προκειµένου να δώσουµε την εικόνα στην κοινή γνώµη ότι υπάρχει
αντιπαράθεση. Δεν κοροϊδεύετε κανέναν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η πρότασή σας ποια
είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµείς είµαστε αντίθετοι σε αυτήν
τη λογική, στην οποία συµφωνείτε και την οποία έχετε αναγάγει
σε δόγµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ποια είναι η έδρα;
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ: Ποια είναι η έδρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, αφήστε µε. Πείτε µου: µέχρι
τώρα είχατε ανακαλύψει αυτό το θέµα;
Υπήρχε αυτό το πρόβληµα µέχρι τώρα; Στο νοµοσχέδιό σας
τίθεται το πρόβληµα µέσα στη λογική που πάτε να κάνετε τώρα,
τη θεσπέσια λογική, το περίφηµο αυτό δόγµα, το οποίο λέει
«απελευθερώνουµε τα πάντα» -απελευθερώνουµε εντός εισαγωγικών- διότι η απελευθέρωση, την οποία κάνετε δεν είναι απελευθέρωση µε την έννοια ότι θα βοηθηθεί ο τόπος, η οικονοµία, ο
ελληνικός λαός αλλά είναι η καρτελοποίηση. Περί αυτού πρόκειται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Μας εγκαλείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διαφωνείτε σε ασήµαντα πράγµατα -δευτερεύοντα τουλάχιστον- και το κύριο, η παράδοση της
αγοράς των ταξί σε εταιρείες παραµένει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η πρότασή σας ποια
είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό κάνετε, όταν λέτε ότι το 3%
στην Περιφέρεια Αττικής θα µπορεί να το κατέχει µια εταιρεία.
Με συγχωρείτε, αλλά δεν δουλεύετε…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αυτό είναι µεγάλη συγκέντρωση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολύ µεγάλη συγκέντρωση είναι. Με το 3% ξέρετε ότι µπορεί να ελέγχονται ανώνυµες εταιρείες. Αλλά, το 3% αυτό µπορεί να γίνεται 13%, 23%, 33% µε διασυνδεδεµένες εταιρείες µεταξύ τους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Πάτε αλλού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ πάω αλλού; Με συγχωρείτε,
µας κοροϊδεύετε; Εγώ το πάω αλλού; Γιατί εσείς που το αποκλείετε αυτό µε το κείµενό σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αφού το κόµιστρο είναι
ρυθµιζόµενο, η τιµή είναι ίδια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πού αποκλείετε τον έλεγχο της
αγοράς, τη συγκέντρωση της αγοράς διά του 3,3,3, 5,5,5; Τη διασύνδεση των εταιρειών πώς την αποκλείετε; Πώς εσείς ελέγχετε
να µην υπάρξει υπερσυγκέντρωση στην αγορά αυτή;
Η υπερσυγκέντρωση, όπως ξέρετε, επιβάλλει το νόµο της, διαµορφώνει ισχύ, διαµορφώνει νέες καταστάσεις, ένα νέο περιβάλ-
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λον, όπου η πολιτική µετά γίνεται όµηρος των συγκεντρωµένων
δυνάµεων στην αγορά, των δυνάµεων που έχουν συγκεντρώσει
την ισχύ στις επιµέρους αγορές και παίζουν ένα ευρύτερο ρόλο
αυτές οι δυνάµεις. Πώς το αποκλείετε;
Όµως, εδώ σ’ αυτά τα ουσιώδη θέµατα, τα οποία κατευθύνουν
και αναδεικνύουν την πορεία, συµφωνείτε. Ανάπτυξη κάνετε;
Με συγχωρείτε. Βγαίνει το ΙΟΒΕ χθες και λέει ότι η Ελλάδα το
2012 θα έχει ύφεση η οποία θα ξεπεράσει το 5%. Αθροιστικά από
το 2008 µέχρι το 2012 πάµε σε ύφεση περίπου 25%, δηλαδή το
1/4 του εθνικού πλούτου.
Δεν µου λέτε, γι’ αυτήν την ύφεση, ευθύνεται το γεγονός ότι
δεν είχαµε απελευθερωµένη αγορά των ταξί, όπως την εννοείτε
εσείς; Αυτό φταίει; Δηλαδή, όλα τα προηγούµενα χρόνια, που είχαµε αναπτυξιακές επιδόσεις, δεν εµπόδιζε το γεγονός ότι είχαµε «κλειστή» –υποτίθεται- αγορά των ταξί;
Δεν µου λέτε, η «απελευθέρωση» της αγοράς των φορτηγών
θα βοηθήσει καθόλου στην ανάπτυξη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Βέβαια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως; Γι’ αυτό βουλιάζει ο
τόπος. Τι λέτε, κύριε; Τι λέτε, κύριε; Έχετε δει απελευθερωµένες
αγορές να έχουν βοηθήσει πουθενά; Οι απελευθερωµένες αγορές έχουν βυθίσει όλο τον πλανήτη σ’ αυτήν την τεράστια ύφεση,
οι οποίες πια δεν ελέγχονται ούτε από την πολιτική ούτε από το
δηµόσιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τις κλείνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα δόγµατα έχουν καταστρέψει τον κόσµο και θα τον οδηγήσουν σε ακόµα µεγαλύτερη
καταστροφή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι η απελευθέρωση της αγοράς
των ταξί θέλει κανόνες, θέλει εκείνο, θέλει το άλλο, θέλει ρυθµίσεις. Δεν µου λέτε, γιατί δεν κάνατε το ίδιο και µε τις µεταφορές
στα φορτηγά; Δεν υπάρχουν εκεί ρυθµίσεις στην αγορά; Γιατί
εκεί υπάρχει µια απελευθέρωση ασυδοσίας κυριολεκτικά που καταστρέφει τον µικροεπαγγελµατία;
Εµείς δεν στηρίζουµε γενικά τις εταιρείες, αυτούς που έχουν
πολλά ταξί, τους µαντράδες και γενικά. Εµείς στηρίζουµε τον
επαγγελµατία ταξιτζή, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει τη µισή
άδεια ή τη µία άδεια και έχει το τιµόνι στα χέρια του και δουλεύει
µε το τιµόνι. Αυτούς τους ανθρώπους στηρίζουµε και αυτοί οι
άνθρωποι ξέρουν τι σηµαίνει να βγάζεις το ψωµί σου στο δρόµο,
ξέρουν τι σηµαίνει η κυκλοφοριακή συµφόρηση και το αθηναϊκό
χάος, το να κυκλοφορείς ώρες ατέλειωτες για να βγάλεις το µεροκάµατο. Αυτόν στηρίζουµε.
Εσείς δεν στηρίζετε αυτόν. Αν κάνατε µία οπισθοχώρηση στην
αγορά των ταξί για το πολιτικό κόστος, την οποία δεν την κάνατε
φυσικά για τα φορτηγά, δεν είναι στρατηγική η υποχώρησή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τα ίδια έλεγα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, το τι λέγατε
δεν ξέρω. Άλλα λέγατε στο ΛΑΟΣ, άλλα λέγατε αλλού, αλλά θα
πείτε παραπέρα, άλλα θα κάνετε εκεί. Δικαίωµά σας είναι. Αλίµονο! Εγώ δεν µπορώ να ελέγχω κάθε φορά το τι λέτε, ούτε να
σας επικρίνω για τις µεταβολές σας. Αν νοµίζετε ότι εσείς το δέχεστε και το θεωρείτε σωστό, ας τις κάνετε. Αλίµονο! Αλλά, δεν
συζητάµε αυτό αυτήν τη στιγµή.
Εγώ συζητάω ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η λογική,
την οποία λέτε. Για τα εµπορεύµατα δεν υπάρχει κριτήριο, δεν
υπάρχει όγκος, δεν υπάρχουν περιορισµοί; Απεριόριστα είναι τα
εµπορεύµατα που διακινούνται µε τα φορτηγά στην Ελλάδα; Βεβαίως, καταλαβαίνω το πληθυσµιακό κριτήριο. Κριτήριο εµπορευµατοκίνησης δεν υπάρχει; Πόσα χωράει από τα φορτηγά η
αγορά; Τα πάντα; Όλοι µπορούν; Είναι δυνατόν;
Όµως, εκεί προχωρήσατε, όχι εσείς προσωπικά, δεν µιλώ προσωπικά αυτήν τη στιγµή, µιλάω ως πολιτεία…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): … (Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αλλά κι εσείς, αφού το βεβαι-
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ώνετε, ευχαρίστως. Εντάξει, το βεβαιώνετε.
Μιλάω ως πολιτεία αυτήν τη στιγµή. Δεν µε ενδιαφέρει το πρόσωπο. Δεν σας υποτιµώ καθόλου, αλλά βλέπουµε τη συγκρότηση
και το ενιαίο της πολιτείας και το διαχρονικό. Εκεί κάνατε δήµευση στην ουσία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πολιτεία είστε κι εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πολιτεία µε την ευρύτερη έννοια,
βεβαίως, είµαστε. Με την έννοια της κυβέρνησης, η οποία εφαρµόζει πολιτικές, δεν είµαστε. Είναι άλλο πράγµα το ένα, άλλο
πράγµα το άλλο.
Αυτή η απελευθέρωση που κάνετε δεν έχει καµµία απολύτως
σχέση µε ανάπτυξη. Αντίθετα, την ανάπτυξη θα την υπονοµεύσουν αυτές οι λεγόµενες απελευθερώσεις, διότι θα οδηγήσουν
–όπως σας είπα, εκεί οδηγούν τα πράγµατα- σε εταιρείες και σε
καρτελοποίηση των αγορών. Αυτό έχει γίνει παντού.
Θα υπογραµµίσω εδώ µία τροπολογία του κ. Μπαµπινιώτη,
καθώς µε ρώτησε ο κ. Μουσουρούλης, που περιφέρεται από νοµοσχέδιο σε νοµοσχέδιο, η οποία κατατέθηκε αρχικά εδώ. Τώρα
έφυγε από εδώ. Πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετά το
Υπουργείο Ανάπτυξης πήγε στο νοµοσχέδιο του κ. Γιαννίτση.
Αυτή η τροπολογία τι κάνει; Απελευθερώνει τις απολύσεις των
ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Υπήρχε ένα «φίλτρο» µέχρι τώρα, το
οποίο ήταν λογικό για τις απολύσεις, ώστε να ανακόπτει, όσο
είναι δυνατόν, την αυθαιρεσία και αφαιρείται αυτό το «φίλτρο».
Παρακαλώ να µην το κάνετε. Βεβαίως, µιλάω σε αναρµόδιο
σχετικά Υπουργό. Αλλά, µετέχετε στην Κυβέρνηση, ξέρετε περί
τίνος πρόκειται και µπορείτε να έχετε λόγο επ’ αυτού. Εξάλλου,
η Κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί και λίγο συλλογικά. Δεν ξέρω
από το πρωθυπουργικό γραφείο αν έχουν εγκριθεί αυτές οι τροπολογίες.
Επίσης, το τελευταίο που θέλω να πω –παρ’ όλο που είναι στα
επόµενα άρθρα, αλλά σηµειώστε το παρακαλώ- είναι ότι δεν
έχετε κανένα δικαίωµα να βάζετε φυλακή ανθρώπους, οι οποίοι
διαµαρτύρονται στα διόδια. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα να βάζετε
φυλακή! Πού ακούστηκε να φυλακίζετε ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να πάνε σπίτι τους και πρέπει να πληρώνουν κάθε µέρα πήγαινε-έλα; Στην Αττική αυτό γίνεται. Το ξέρετε πολύ καλά, διότι
έχετε και προσωπική γνώση. Πηγαίνουν σπίτι τους πρωί-βράδυµεσηµέρι και πληρώνουν «χαράτσι» και δεν έχουν και άλλο
δρόµο να κινηθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είπαµε, η ανάλυση
στην προσήκουσα θέση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελείωσα και ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί- συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής να λάβει το
λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να επισηµάνω ότι ο Υπουργός δεν έδωσε ορισµένες
απαντήσεις σε κάποια θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος χθες. Θα αναφερθώ σε αυτά παρακάτω.
Ωστόσο και σήµερα εµφανίστηκε όλη αυτή η κοκοροµαχία –
θα έλεγα- ανάµεσα στα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Τελικά, ενώ συµφωνούν στα βασικά, στα στρατηγικής
σηµασίας ζητήµατα, σε δευτερεύοντα, σε τριτεύοντα, σε µη ουσιαστικά προβλήµατα αναπτύσσουν µία κοκοροµαχία. Θα πει κανείς ότι έχουµε εκλογές. Δεν είναι, όµως, αυτό το ζήτηµα. Καθένας θα πρέπει να λέει την ουσία των διαφωνιών του.
Εµείς, λόγου χάριν, ξεκινάµε από το γεγονός ότι αναπτύχθηκε
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και εδώ από πολλούς οµιλητές µια µεγάλη φιλολογία µε σύνθηµα
τη λεγόµενη «απελευθέρωση», απελευθέρωση ενέργειας, απελευθέρωση του ΟΣΕ, απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών, απελευθέρωση επαγγελµάτων. Η κόντρα τώρα βρίσκεται στο αν
απελευθερώθηκαν πλήρως ή στο αν απελευθερώθηκαν µερικώς
τα επαγγέλµατα.
Τελικά, αυτό που διαπιστώνεται κάθε φορά είναι ότι µε όποια
λεγόµενη «απελευθέρωση» τα αποτελέσµατα είναι συγκεκριµένα. Κυριαρχούν σε κάθε τοµέα δυο, τρεις µεγάλοι µονοπωλιακοί όµιλοι. Θέλετε να δούµε την ενέργεια, να µιλήσουµε για τις
τηλεπικοινωνίες, για τα άλλα επαγγέλµατα; Επιδίωξη και εδώ, σε
ό,τι αφορά τα ταξί, είναι να βαδίσουµε προς τα εκεί. Ποιος ωφελείται; Ωφελείται το µεγάλο κεφάλαιο.
Με τη λεγόµενη «απελευθέρωση» αυτό που διαπιστώνουµε
κάθε φορά είναι να αυξάνονται οι τιµές στην παροχή υπηρεσιών,
είτε λέγεται ηλεκτρική ενέργεια είτε λέγεται εισιτήρια στα τρένα,
στα λεωφορεία, στα καράβια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η
εργατική τάξη, τα πιο πλατιά λαϊκά στρώµατα πληρώνουν πάντα
όλα αυτά τα οποία συναποτελούν τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου.
Και δεν είναι µόνο οι τιµές που αυξάνονται. Είναι και το γεγονός ότι αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις, καταργείται η µόνιµη
και σταθερή δουλειά και σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που απελευθερώνονται οι εργάτες, οι εργαζόµενοι βρίσκονται πάντα
µπροστά από µια δαµόκλεια σπάθη και απολύσεων και εργασίας
χωρίς ωράριο και χωρίς ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Φθάσατε σε σηµείο και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η
σηµερινή να πληρώνονται οι νέοι µέχρι είκοσι πέντε χρονών µε
411 ευρώ το µήνα. Μιλάτε για την υπογεννητικότητα, µιλάτε για
το ότι τα παιδιά δεν µπορούν να δηµιουργήσουν οικογένειες στις
σηµερινές συνθήκες.
Η πολιτική αυτή η οποία καταδικάζει την εργατική τάξη, τα πιο
πλατιά λαϊκά στρώµατα στη φτώχεια και στην ανέχεια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συναποφασίζετε είτε
ως κυβέρνηση –χθες το ΠΑΣΟΚ, προχθές η Νέα Δηµοκρατία, σήµερα η Κυβέρνηση- είτε ως αντιπολίτευση.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα ταξί. Έχουµε τοποθετηθεί
πολλές φορές και αναλυτικά. Στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα των
αυτοαπασχολουµένων. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τη
λογική που οδηγεί στη συγκέντρωση του κλάδου και στη δυνατότητα ένας ιδιώτης, ένα φυσικό πρόσωπο, µια επιχείρηση να
αποκτήσει και πάνω από τετρακόσιες άδειες ταξί. Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει στην εκδίωξη των αυτοαπασχολουµένων και
ιδιοκτητών ταξί από το επάγγελµα.
Για τον ΟΣΕ είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε την πολιτική
της εργασιακής εφεδρείας. Είµαστε αντίθετοι µε την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ.
Για το ΙΓΜΕ δεν ειπώθηκε τίποτα. Είναι το πλέον απαραίτητο
ινστιτούτο για τη χώρα. Έχει προσφέρει επί εξήντα χρόνια. Έχει
ικανότατο επιστηµονικό και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό.
Εξήντα χρόνια συσσωρεύει επιστηµονική γνώση και εµπειρία. Η
Ελλάδα είναι πλούσια σε ορυκτά. Διαλύετε το ΙΓΜΕ, απολύετε
το προσωπικό. Δεν θα χρειαστεί να λειτουργήσει ένα αντίστοιχο
όργανο; Αναµφίβολα, θα χρειαστεί. Θα ιδιωτικοποιηθεί και ο ιδιώτης θα αντιµετωπίζει κατά το δοκούν και την έρευνα και την
όποια δραστηριότητα για την εκµετάλλευση των ορυκτών. Το µεγάλο κεφάλαιο, ανάλογα µε τη δυνατότητα που έχει, θα κρίνει.
Αυτήν τη στιγµή καταστρέφετε αυτό το πάρα πολύ σηµαντικό εργαλείο για την έρευνα και την ανάπτυξη.
Θα ήθελα να κάνω, επίσης, ένα σχόλιο. Υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες και οι τροπολογίες που γίνονται σε όλα τα νοµοσχέδια τελευταία έχουν και ρουσφετολογικό χαρακτήρα και
προεκλογική χροιά.
Αυτή η τροπολογία αναφέρεται στους µετανάστες και τους
πρόσφυγες. Σηκώθηκε ένας τεράστιος κουρνιαχτός αυτές τις
µέρες. Ειπώθηκε ότι είναι κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, έγιναν
αναφορές σε λοιµώδη νοσήµατα για ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. Τώρα τα ανακαλύψατε όλα αυτά, ένα µήνα πριν από τις
εκλογές; Περνάει από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µία τροµοκρατική αντίληψη για όλον τον κόσµο. Θα βλέπουν οι άνθρωποι
έγχρωµο µετανάστη και θα αποµακρύνονται.
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Θα ήθελα να σας θυµίσω ότι πριν από τρία χρόνια το Τµήµα
Υγείας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, καταδικάζοντας τις εφαρµοζόµενες αντεργατικές και
αντιλαϊκές πολιτικές και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων, έκανε αναφορά για την εµφάνιση ασθενειών που είχαν εξαφανιστεί και ξαναεµφανίστηκαν, γιατί καθηµερινά χειροτερεύουν οι συνθήκες
ζωής των εργαζοµένων, Ελλήνων και µεταναστών.
Και αυτή η αθλιότητα των συνθηκών ζωής που διαµορφώνεται,
που διαµορφώνει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική
–ξαναλέµε- που συναποφασίζεται και από τη Νέα Δηµοκρατία και
από το ΠΑΣΟΚ, θα έχει ως αποτέλεσµα την όξυνση -και την εµφάνιση και την ανάπτυξη- αυτών των ασθενειών. Βεβαίως οι
ασθένειες και οι ασθενείς δεν αντιµετωπίζονται µε συλλήψεις, µε
φυλακίσεις και µε τη µετατροπή των ασθενών σε κρατουµένους.
Μιλήσαµε για τα διόδια. Καταδικάσαµε αυτήν την πολιτική των
χαρατσιών. Υποστηρίξαµε ότι δεν πρέπει οι εργαζόµενοι, ο λαός,
να πληρώνουν ξανά και ξανά υπηρεσίες τις οποίες έχουν πληρώσει µε τη φορολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε µισό λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Χαλβατζή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Θα ξαναγυρίσω στην πρότασή µας
σχετικά µε όλες αυτές τις λογικές της απελευθέρωσης. Δεν
υπάρχει καµµία ουσιαστική απελευθέρωση.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχουµε µιλήσει,
έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένες προτάσεις για αποκλειστικά
ενιαίο φορέα ενέργειας, αποκλειστικά ενιαίο φορέα τηλεπικοινωνιών, ενιαίο φορέα µεταφορών. Δηµόσιους φορείς και όχι σε
ιδιωτικά χέρια. Ένας τέτοιος αποκλειστικός ενιαίος δηµόσιος φορέας σε όλους αυτούς τους τοµείς θα υπηρετεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της εργατικής
λαϊκής οικογένειας.
Φυσικά εσείς δεν έχετε καµµία πρόθεση αλλά και καµµία τέτοια δυνατότητα να ακολουθήσετε αυτήν την πολιτική, γιατί –το
ξαναλέµε- η πολιτική σας, οι νόµοι σας, τα µέτρα που αποφασίζετε και σε αυτούς τούς στρατηγικής σηµασίας τοµείς της οικονοµίας και της ανάπτυξης της χώρας, υπηρετούν πιστά την
πολιτική των µονοπωλίων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ξαναλέµε ότι µόνο µία άλλη εξουσία, µία εργατική λαϊκή εξουσία µπορεί να θέσει σε ανάλογη κίνηση αυτούς τους στρατηγικής
σηµασίας τοµείς της οικονοµίας και της ανάπτυξης. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αγωνίζεται για την κατάκτηση αυτής της
πολιτικής, αυτής της εργατικής λαϊκής εξουσίας, η οποία πράγµατι µπορεί να αξιοποιήσει και να θέσει σε λειτουργία και αυτούς
τους µηχανισµούς στρατηγικής σηµασίας προς όφελος της συντριπτικά µεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε και σ’ αυτήν την κατεύθυνση καλούµε στις
εκλογές τους εργαζόµενους, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, να αξιολογήσουν, να κρίνουν, να µελετήσουν τις προτάσεις όλων και να
ενισχύσουν και να στηρίξουν µε την ψήφο τους το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Χρυσανθακόπουλος έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είδατε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει συνοχή, ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα ζητήµατα και ότι στο θέµα των ταξί
υπήρξε διχασµός. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι συµφωνεί µε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό ότι η έδρα των ταξί πρέπει να είναι ο καλλικρατικός δήµος, αλλά επειδή –λέει- δεν µπορεί να πείσει τη Νέα
Δηµοκρατία, θέλει να «πετάξει» το ζήτηµα στους περιφερειάρχες
οι οποίοι θα καθίσουν σ’ ένα περιφερειακό συµβούλιο και θα
πουν: «H πρωτεύουσα του νοµού πόσα ταξί έχει; Πεντακόσια. Ο
καλλικρατικός της δήµος τι έχει πέριξ του; Έχει άλλα είκοσιτριάντα ταξί. Δεν έχουν δύναµη αυτοί. Με αυτούς θα ασχοληθούµε; Ως έχουν τα πράγµατα».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη Βουλή όµως νοµοθετούµε για τον Έλληνα πολίτη, δεν νοµοθετούµε µε σκοπιµότητες. Όταν λέει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ ότι
έχουµε δίκιο και η Νέα Δηµοκρατία κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, παίζουν παιχνίδια σε βάρος του δικαίου. Το δίκαιο
αυτό το έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ο ίδιος ο Υπουργός µε
ερώτησή του και µάλιστα έλεγε ότι είναι τραγικό δέκα χιλιάδες
οικογένειες να εκτοπίζονται, διότι ένα χιλιόµετρο έξω από την
πόλη τρία ταξί δεν δικαιούνται και δεν τους επιτρέπουν να γραφτούν στο ραδιοταξί της πόλης. Εκεί µπορεί να πάει το ραδιοταξί
ή το ταξί της πόλης και να φορτώσει. Οι ίδιοι, όταν αποβιβάσουν
κάποιον µέσα στην πόλη, σε τρία χιλιόµετρα απόσταση, δεν
έχουν δικαίωµα να επιβιβάσουν πελάτη. Γι’ αυτά τα θέµατα που
για τους νεοφιλελεύθερους τα λύνει η αγορά, εδώ φαίνεται ότι
αντιφάσκουν. Η αγορά είναι κλειστή και η συντεχνία σ’ ένα περιορισµένο περιβάλλον.
Ε, όχι. Δεν είναι δυνατόν σ’ αυτήν την Αίθουσα να εµπαίζουµε
τους πολίτες. Όταν τους αναγνωρίζουµε ότι έχουν δίκιο, σηκωνόµαστε και µε πολιτικό κόστος των συντεχνιακών παρεών παίρνουµε θέση και λέµε ποιο είναι το δίκιο του Έλληνα πολίτη, του
Έλληνα εργαζόµενου. Εµείς µιλάµε µε απόλυτη συνέπεια απέναντι σ’ ένα µύθο, γιατί είναι µύθος ότι δήθεν τα πέντε ή δέκα
ταξί παραπάνω της περιφέρειας θα βλάψουν τα εβδοµήντα και
τα εκατό ενός αστικού κέντρου όταν συνενώνονται. Ο άλλος
µύθος είναι ότι θα χαθεί από την κοινότητα το ταξί. Πού είναι η
έδρα του ανθρώπου; Στην τάδε κοινότητα. Πού µένει; Εκεί µένει.
Ποιους εξυπηρετεί σήµερα; Αυτούς. Άρα, παρεµπιπτόντως, θα
κινείται και εκτός της κοινότητάς του και στον όµορο δήµο στον
οποίο ανήκει. Ιδού και η δικαιοσύνη, γιατί λέει ο άλλος: «Θα φύγει
το ταξί από το χωριό µου». Μα, πώς θα φύγει; Εκεί µένει ο ταξιτζής. Πώς θα φύγει; Αυτά τα οποία λέγονται εδώ µέσα είναι
αστεία.
Η ασυνέπεια της Νέας Δηµοκρατίας -ή η συνεπής αστοχία τηςσυµπαρασύρει το νεοεισελθόντα εις αυτήν Υπουργό στο λάθος
και όποιος ξεχνάει τον εαυτό του, που νοιάζεται για τους αδύναµους, «τα κάνει θάλασσα» στη συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, ήλθατε να συνθέσετε. Για συνθέστε το «νταούλι» και το «βιολί» του ΠΑΣΟΚ και πάρτε θέση υπέρ του δικού
σας παλιού εαυτού κι όχι του νεοµεταλλαγµένου. Θα σε σύρει η
Νέα Δηµοκρατία από το αυτάκι γιατί δεν συµµορφώνεσαι προς
τας υποδείξεις; Έχεις τη θέση του Υπουργού και ο Υπουργός νοµοθετεί. Το Υπουργικό Συµβούλιο κατά 80% είναι του ΠΑΣΟΚ.
Αν συµφωνείς µε το ΠΑΣΟΚ ότι είναι καλλικρατική η έδρα που
θα πρέπει να έχουν τα ταξί –όλος ο δήµος δηλαδή- έχεις λύσει
το πρόβληµά σου. Κυβέρνηση: Θα σε µαλώσουν µετά από τη
Νέα Δηµοκρατία; Δεν νοµίζω. Αφού λοιπόν θέλεις να δείξεις ότι
έχεις τα κότσια –να µην το πω αµερικάνικα- στάσου όρθιος και
πες: «Ο ΛΑΟΣ έχει δίκιο κι εγώ µαζί µε το ΛΑΟΣ είχαµε δίκιο.
Τώρα που έφυγα δεν θέλω να έχω άδικο και δεν πάω µε το άδικο». Αυτή είναι η πυγµή του ανδρός, αλλιώς υπάρχει και ο δρόµος του σαλιγκαριού, γλείφοντας και έρποντας και µε τα κέρατά
του στο σβέρκο του αετού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βελτιώστε το ύφος σας
και τις εκφράσεις σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ποιητικός λόγος,
κύριε ποιητά µου, επιτρέπεται. Κύριε Πρόεδρέ µου, επιτρέπεται
ο ποιητικός λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι. Εδώ είναι Βουλή
και πρέπει να έχετε το κατάλληλο γλωσσικό ύφος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ποιητικός λόγος
είναι ο µόνος λόγος που δεν λογοκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν θέλω να λογοκρίνω
κανέναν. Θέλω να σας κρατήσω στην κοσµιότητα, όπως λέει ο
Κανονισµός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κοσµιότητα είναι. Τα
σαλιγκάρια έχουν κέρατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Βελτιώστε το ύφος
σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τη συνέπεια, είχατε το αίσθηµα του αδίκου και στο άρθρο 16 που προτείνετε για το Λεωνίδα τον Κανέλλο, µιας και µπήκε σε µια
επιτροπή η οποία δεν έχει νοµική οντότητα αλλά είναι ένα φό-
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ρουµ όπου συναντώνται οι επιτροπές τηλεπικοινωνιακών και
άλλων θεµάτων της Ευρώπης. Αυτό είναι το BEREC, αλλιώς είναι
η Κοµισιόν που έχει νοµική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή είναι µία συνάντηση. Σε αυτό το φόρουµ λέγατε ότι, επειδή
ο κανονισµός εκεί λέει ότι όταν είναι να πας για πρόεδρος, είσαι
πρώτα αντιπρόεδρος και όταν γίνεσαι πρόεδρος, ξαναγίνεσαι αντιπρόεδρος, γράφατε στο άρθρο 16 ότι θα παραταθεί η θητεία
του συγκεκριµένου για άλλα τρία-τέσσερα χρόνια. Τον κρατήσατε ένα διάστηµα, ήλθε όµως το δίκαιο της Αιθούσης, σας
ανάγκασε, αποκάλυψε ότι πρόκειται περί πράξης η οποία είναι
σε λάθος κατεύθυνση και ο λόγος τιµής που του δώσατε στο
ραντεβού της Ισπανίας ακυρώθηκε. Αποσύρατε την τελευταία
παράγραφο του άρθρου 16. Εκεί υπό το βάρος της πίεσης, της
σκανδαλώδους αναφοράς και της ευνοϊκής µεταχείρισης, το
ακυρώσατε.
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Βουλευτής κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας)
Ελάτε εδώ, κύριε Πρωτόπαπα. Σας δίνω τη θέση µου να συνεχίσετε στο πρώτο σκέλος της παρέµβασής µας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν φιλοδοξώ να καταλάβω τη
θέση σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τον
καλλικρατικό, που λέγατε προηγουµένως, εµφανιστήκατε να
λέτε ότι το δίκαιο είναι αυτό, αλλά µιας και δεν µπορείτε να υπερασπιστείτε το δίκαιο, θα πάτε µε το άδικο και κάθεστε δίπλαδίπλα ως σηµερινοί και µελλοντικοί εταίροι, ως αφανείς και
εµφανέστατοι συνεταίροι.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και τώρα η διαβούλευση πού
οδηγεί; Οδηγεί στο εξής συµπέρασµα: Εµείς θα βάλουµε στην
ονοµαστική ψηφοφορία τα άρθρα 83 και 84. Κάντε µία διµερή
εκεί χάµω να συναντηθείτε, διµερής είναι, γιατί αυτό το Κοινοβούλιο απολαµβάνει της µέγιστης τιµής να έχει δύο εισηγητές
της Πλειοψηφίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τι µιλάει η Νέα Δηµοκρατία, τι το ΠΑΣΟΚ, εισηγητές της Πλειοψηφίας είναι, αφού
είναι στην ίδια Κυβέρνηση. Το λέω αυτό για να καταλάβετε το
τραγελαφικό της υπόθεσης. Συναντηθείτε σ’ αυτό που είπαµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι εικόνα
αυτή; Ακούει τον οµιλητή ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, την
προσοχή σας στον οµιλητή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι είναι αυτά τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ελήφθη, κύριε Ροντούλη.
Συνεχίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Η αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, την οποία έχουµε θέσει και δεν αποσύρουµε,
θα ονοµατίσει του καθενός το ανάστηµα, το µπόι, τη στάση, την
ευθύτητα, την ευθυκρισία, τη συνέπεια της πολιτικής του γραµµής.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: … (Δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µιλάµε για το
θέµα των ταξί, κύριε Ροντούλη. Άλλες µοιρασιές κάνουν στις
τροπολογίες, αυτοί που έφεραν για τα κόµµατα, να πάρουν 25
εκατοµµύρια ευρώ, γιατί δεν τους φτάνουν να ταΐσουν τα παπαγαλάκια των µέσων ενηµέρωσης, τα οποία υπηρετούν σήµερα
τους σκοπούς τους και µας επιτίθενται βάναυσα.
Εµείς όµως δεν µασάµε! Είµαστε το λαϊκό κίνηµα το οποίο θα
οδηγήσει στη ρήξη και ανατροπή αυτού του σάπιου, κατεστηµένου παρελθόντος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χρυσανθακόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
Έχει κρατηθεί η σειρά ενός οµιλητή, συγκεκριµένα του κ. Μοσχόπουλου, ο οποίος έχει το λόγο από το Βήµα ή από τη θέση
του για τέσσερα λεπτά.
Η οργάνωση της συζήτησης περαιτέρω λέει ότι θα γίνει η ψήφιση των άρθρων πλην των άρθρων για τα οποία έχει ζητηθεί
ονοµαστική ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Με προσέχετε, κύριε Ροντούλη;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ο Υπουργός δεν σας προσέχει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ σας προσέχω, άλλοι δεν σας
προσέχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εσείς, κύριε Ροντούλη,
που είστε de facto αρωγός του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Θα ψηφιστούν, λοιπόν, τα άρθρα, εκτός από τα άρθρα για τα
οποία έχει ζητήσει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός ονοµαστική
ψηφοφορία, η οποία θα γίνει στις οκτώ η ώρα το απόγευµα, στην
απογευµατινή συνεδρίαση.
Εν τω µεταξύ, µετά την αγόρευση, κύριε Υπουργέ, του τελευταίου συναδέλφου, του κ. Μοσχόπουλου, µπορείτε να έχετε το
λόγο για συµπληρωµατικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις
και είπα ότι θα ψηφιστούν τα άρθρα για τα οποία έχει ζητηθεί
ονοµαστική ψηφοφορία το απόγευµα.
Το λόγο έχει ο κ. Μοσχόπουλος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κεφαλλήνιας, για τέσσερα λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι σύντοµος, εξάλλου έχει εξαντληθεί η συζήτηση της
πρώτης οµάδας άρθρων του νοµοσχεδίου που συζητάµε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αποτελεί ένα πολυνοµοσχέδιο µε πλήθος διατάξεων και ρυθµίσεων για θέµατα που αφορούν τις επικοινωνίες, τις µεταφορές και ακόµη αρκετά ζητήµατα
που αφορούν τον τουρισµό και την τουριστική ανάπτυξη.
Η προσπάθεια πράγµατι είναι σύνθετη γιατί οι τοµείς τής ανάπτυξης και της επιχειρηµατικότητας είναι τόσοι πολλοί και καλούµαστε σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης, σε µία τόσο
δύσκολη οικονοµική περίοδο, σε µία περίοδο µε υψηλή ανεργία,
να λάβουµε πολλές αποφάσεις και πολύ σύντοµα, που θα ωθήσουν τη χώρα µας προς την ανάπτυξη και θα δώσουν διέξοδο
και στην ανεργία και στη στασιµότητα.
Είναι γεγονός ότι αυτή η νοµοθέτηση που κάνουµε σήµερα γίνεται µε πάρα πολύ γρήγορο τρόπο, γιατί παράλληλα µε αυτό το
νοµοσχέδιο συζητούνται και έρχονται αύριο και την Παρασκευή
δύο άλλα µεγάλα νοµοσχέδια –πολυνοµοσχέδια- του Υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι µεγάλα νοµοσχέδια που σηµαίνει ότι είναι και µεγάλος ο
νοµοθετικός φόρτος ως προς το έργο της Βουλής.
Θέλω να σταθώ, επειδή είµαι από νησιωτική περιοχή, στα
άρθρα 83 και 84, σε αυτά για τα οποία το απόγευµα θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Νοµίζω ότι ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, που κάθε νησί είναι ένας δήµος. Θα πρέπει να υπάρξει
ιδιαίτερη πρόβλεψη. Και οι τέσσερις Βουλευτές των Ιονίων, της
Λευκάδας, της Ζακύνθου, η κ. Γκερέκου της Κέρκυρας κι εγώ,
έχουµε υπογράψει σχετική επιστολή, την οποία έχουµε στείλει
στον Υπουργό, που προφανώς δεν την έχει λάβει υπ’ όψιν του
και είµαστε υπέρ της ενιαίας έδρας σε καλλικρατικό δήµο.
Και γνωρίζει ο κύριος Υπουργός ότι υπάρχουν συνεχείς διαπληκτισµοί και διαφορές µεταξύ επαγγελµατιών, των ταξί της
υπαίθρου και των ταξί της πόλης. Υπάρχουν διαστρεβλώσεις
σχετικά µε το από πού µπορεί να πάρει και πού µπορεί να πάει
τον επιβάτη το ταξί.
Δηλαδή µπορεί να πάρουν τηλέφωνο ένα ταξί της υπαίθρου
και να πάει να πάρει από άλλη περιοχή, από άλλη έδρα επιβάτη,
αλλά να τον πάει µόνο στην έδρα τη δική του. Υπάρχουν παραλογισµοί, που αυτούς τους παραλογισµούς και ο ίδιος ο Υπουργός τους είχε διατυπώσει σε σχετική ερώτηση που είχε κάνει από
τα έδρανα αυτά ως Βουλευτής. Υπάρχουν δικαστικές διαµάχες
µεταξύ επαγγελµατιών γι’ αυτήν την κατάσταση που επικρατεί
σήµερα. Νοµίζω πως πρέπει αυτό να το σταµατήσουµε µε τη σηµερινή µας νοµοθετική πρωτοβουλία και ψήφιση που θα κάνουµε
το απόγευµα.
Πιστεύω ότι εάν δεν γίνει καλλικρατική η έδρα του ταξί, θα
πρέπει τουλάχιστον να εκλείψει ως έδρα η τοπική κοινότητα, τουλάχιστον να γίνει δηµοτικό διαµέρισµα. Δεν µπορεί ένα ταξί που
είχε έδρα ένα χωριό στο πουθενά, να εξακολουθεί να παραµένει
εκεί και να µην έχει έδρα τουλάχιστον τον καποδιστριακό δήµο.
Πιστεύω ότι δεν είναι σωστό και λογικό, κύριε Υπουργέ, ένα
ταξί της υπαίθρου να µην µπορεί να πάρει επιβάτη από το αεροδρόµιο που εξυπηρετεί ένα ολόκληρο νησί, να µην µπορεί να
πάρει επιβάτη από ένα λιµάνι κρουαζιερόπλοιων που εξυπηρετεί
πάλι ολόκληρο το νησί, να µην µπορεί να πάρει επιβάτη από ένα

8376

λιµάνι που δεν είναι στην έδρα του που υπάρχει µεγάλη διακίνηση επιβατών. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα που συµβαίνουν µέχρι σήµερα και αυτά έχουν οδηγήσει τους επαγγελµατίες, είτε έχουν έδρα το κέντρο είτε την περιφέρεια, σε διαπληκτισµούς και δικαστικές διαµάχες.
Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι στο νοµοσχέδιο στα άρθρα 83
και 84, έτσι όπως αντιµετωπίζεται, υπάρχει µία διαφορετική, προνοµιακή θα έλεγα, αντιµετώπιση για κάποιες περιοχές, όπως κάποια στην Θεσσαλονίκη, κάποιες περιοχές του Βόλου, της
Κατερίνης, των Πατρών, του Αιγίου, της Κέρκυρας. Υπάρχουν
και άλλες περιοχές που θέλουν να ενοποιήσουν, αν όχι σε καλλικρατικό δήµο, σε καποδιστριακούς δήµους ή και σε όµορους καποδιστριακούς δήµους.
Νοµίζω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να τα λάβετε όλα
αυτά που σας έχουν τεθεί από τους Βουλευτές υπ’ όψιν και νοµίζω ότι θα πρέπει, γιατί σε εσάς έπεσε ο κλήρος, να απαντήσετε
ο ίδιος στην ερώτηση που είχατε κάνει τότε στον αντίστοιχο
Υπουργό, που λέγατε αν προτίθεται να αποκαταστήσει την αδικία
που γίνεται σε βάρος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων επιβατικώναγοραίων, που αντιπροσωπεύουν δέκα χιλιάδες οικογένειες και
αντιµετωπίζουν από τη συνεχιζόµενη αποµόνωση πρόβληµα επιβίωσης και συντήρησης των αυτοκινήτων τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κι εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Μοσχόπουλο.
Ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό, αν τελείωσαν οι διαβουλεύσεις, να λάβει το λόγο για να µας ανακοινώσει, τι περαιτέρω
βελτιώσεις έχει να κάνει, τι νοµοτεχνικές προσθήκες, ρυθµίσεις
ως προϊόν των πρόσφατων διαβουλεύσεων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν είναι έτοιµος
ο κύριος Υπουργός, τι να κάνουµε; Δεν µπορείτε να τον αναγκάσετε να λάβει το λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Γιατί βιάζεστε, κύριε συνάδελφε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην απαντάτε. Σε
εµένα µίλησε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το λέω επειδή αγωνιά ο κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αγωνιώ καθόλου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Με νηφαλιότητα όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλά λέει, µε νηφαλιότητα. Απαιτείται η νηφαλιότητα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έχει ολοκληρωθεί, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω η συζήτηση. Εποµένως το µόνο το οποίο αποµένει, είναι να λύσουµε
αυτό το ζήτηµα για το οποίο έχει υπάρξει εκτενής συζήτηση που
είναι το θέµα των εδρών.
Νοµίζω ότι µετά από αυτήν τη συζήτηση εγώ µπορώ να κάνω
αρχικά αποδεκτή τη συγκλίνουσα πρόταση µεταξύ των κοµµάτων, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία ουσιαστικά
λέει το κρίσιµο. Και το λέω για να υπάρχει εδώ µία αυθεντική δήλωση του ποια είναι η πρόθεση του νοµοθέτη και να είναι ξεκάθαρο το πώς διατυπώνονται τα πράγµατα. Άρα, λοιπόν, αυτό το
οποίο ορίζεται είναι ότι η καθοριστική παρέµβαση για το ζήτηµα
του καθορισµού των εδρών, πλην των περιφερειών της Αττικής
και της Θεσσαλονίκης που καθορίζονται ποιες είναι κατά τα
λοιπά, θα είναι η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου.
Το περιφερειακό συµβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συνενώσεις ή και να διατηρήσει κατά την κρίση του την
κατάσταση ως έχει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Η δική µας πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Η δική σας πρόταση ή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ή η
πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι, λοιπόν, η συγκλίνουσα
πρόταση.
Άρα, λοιπόν, διατυπώνονται οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο
συγκεκριµένο ζήτηµα ως ακολούθως: «Στην παράγραφο 2 του
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άρθρου 83 καταργούνται οι υποπεριπτώσεις από γγ’ ως και ιι’. Η
παράγραφος 3 του άρθρου 83 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«µε απόφαση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου, η οποία
εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καθορίζονται οι έδρες που θα προκύπτουν από συνένωση
υφισταµένων οµόρων εδρών εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητος ή από διατήρηση των εδρών, ως αυτές ορίζονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου»».
Αυτές είναι οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να κατατεθούν και
να διανεµηθούν, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ούτε γνώµη δεν θα έχουν, κύριε
Υπουργέ;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μπορούν ανά πάση στιγµή εντός δύο µηνών. Έχει
µια µεταβατικότητα. Δεν το έχουµε ρυθµίσει. Θα το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πρωτόπαπας, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κατ’ αρχάς είναι σωστή η παρατήρηση για τη γνώµη των δηµάρχων. Δεν ξέρω αν δηµιουργήσουµε
γραφειοκρατική διαδικασία. Μπορούµε να πούµε ειδικά για τα
νησιά, πλην Κρήτης, να υπάρχει και γνώµη του δηµάρχου, γιατί
είναι ένας δήµος τα νησιά. Έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ. Άρα η
γνώµη του δηµάρχου, στις περιπτώσεις που είναι ένας δήµος,
παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Μπορούµε να βρούµε µια ενίσχυση
της νοµοτεχνικής διατύπωσης, να υπάρχει εισήγηση του δηµάρχου, του δηµοτικού συµβουλίου. Σωστή η παρατήρηση του κ.
Χαλβατζή. Γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου στον περιφερειάρχη, στο περιφερειακό συµβούλιο και απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου. Μπορεί να γίνει και σε όλη την Ελλάδα,
αλλά κυρίως µε ενδιαφέρει για τις περιπτώσεις που είναι ένας
δήµος. Αυτό είναι το ένα.
Το «όµοροι» τι το θέλετε; Από συνενώσεις δήµων εντός της
ίδιας περιφέρειας. Εντάξει, εκ των πραγµάτων όµοροι είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν µπορεί να ενωθούν εδώ δύο περιφερειακές
ενότητες που είναι ξεχωριστές. Πρέπει να είναι όµορες.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί να είναι πέντε έδρες
ανά νησί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι. Πέντε όµορες µεταξύ τους. Πρέπει να συνέχονται γεωγραφικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να συµφωνήσουµε µε τις εξής
προϋποθέσεις, για να το κάνουµε απλό και κατανοητό. Στην
Αθήνα παραµένει ως έχει. Όλο το Λεκανοπέδιο είναι µια ενότητα.
Στη Θεσσαλονίκη παραµένει ως έχει µε τις τρεις εξαιρέσεις που
προβλέπει η προηγούµενη διάταξη. Κατά τα άλλα, όλη η Θεσσαλονίκη είναι µια ενότητα. Σε όλη την άλλη Ελλάδα, προκειµένου
να εξευρεθεί η προσφορότερη λύση για τις τοπικές κοινωνίες,
αλλά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και του τουρισµού –
που είναι ένα τεράστιο θέµα ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχέςνα υπάρχουν αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων εντός
διµήνου. Το περιφερειακό συµβούλιο, πράγµατι, παίρνει τις ευθύνες του, είναι εκλεγµένο. Ή κάνει συνενώσεις ή αποφασίζει το
σηµερινό. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίρνει τις ευθύνες του. Και
ας γνωµοδοτήσει η τοπική κοινωνία, όχι πια µόνο οι επαγγελµατίες ταξί, αλλά και οι επαγγελµατίες του τουρισµού, οι επαγγελµατίες της αγοράς, οι αγρότες, τι καλύτερα βοηθάει την
οικονοµική ζωή της περιοχής, διότι περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, των κατοίκων της
περιοχής ή του επισκέπτη.
Άρα, λοιπόν, µεταβιβάζεται µια ουσιαστική ευθύνη -από τη
στιγµή που δεν µπορούµε να καταλήξουµε αλλού- στα περιφερειακά συµβούλια.
Θα ήθελα να ζητήσω, µετά από αίτηµα των συναδέλφων ιδίως
από τα νησιά, να υποδείξουµε στα περιφερειακά συµβούλια να
ζητήσουν τη γνώµη των δηµάρχων. Μπορούν να το κάνουν και
µόνοι τους, αλλά καλό θα είναι να τίθεται και ως στοιχείο της διά-
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ταξης που βάζετε, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το ένα. Και νοµίζω
ότι έτσι µπορούµε να καταλήξουµε.
Από εκεί και πέρα εκκρεµεί, κύριε Υπουργέ, η απόσυρση της
διάταξης για το άρθρο 16. Προαναγγείλατε ότι θα γίνει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έγινε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εντάξει.
Θέλω σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, να τονίσω για ποιο
λόγο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Ίσως κάποιοι να µας ακούν
και να λένε «γιατί την κάνετε;».
Δεν είναι δυνατόν να αφήνουµε τα πράγµατα όπως είναι. Κάνουµε µια ρύθµιση που πιθανά θα παραµείνει χρόνια. Η ρύθµιση
αυτή πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν ότι υπάρχουν πολίτες που πρέπει να διευκολυνθούν, ότι υπάρχει οικονοµική ζωή αγροτικών και
τουριστικών περιοχών, που πρέπει να διευκολυνθεί. Μπορούµε
να πάµε µε µικρότερο κόστος σε καλύτερη εξυπηρέτηση. Και σ’
αυτό νοµίζω ότι οι ίδιοι οι επαγγελµατίες ταξί θα θελήσουν πραγµατικά, κατανοώντας τον κοινωνικό τους ρόλο, να συµβάλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πρωτόπαπα.
Ο κ. Χρυσανθακόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
εµείς επιµένουµε στην ονοµαστική ψηφοφορία, διότι ο λεγόµενος συµβιβασµός που έκανε η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ
είναι ατελέσφορος. Είναι η άρνηση ανάληψης ευθυνών. Είναι η
άρνηση να νοµοθετήσουν δίκαια. Είναι η µετακύλιση αρµοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρξει ένας διχασµός, µια
διαπάλη µεταξύ πόλης και χωριού. Δεν αντιλαµβανόµαστε αυτήν
τη σύγκρουση στην τοπική κοινωνία, την οποία µετακυλίει µια
ανεύθυνη πλειοψηφία στη Βουλή που δεν σηκώνει το βάρος των
δικών της ευθυνών. Πρέπει να δώσει την τελική λύση, να νοµοθετήσει παίρνοντας αυτήν την απόφαση. Αλλά λέει «πετάµε το
µπαλάκι και πλέον εσείς βρείτε τα, σκοτωθείτε, συγκρουστείτε».
Γιατί;
Γιατί η Βουλή θα πρέπει πρώτα να ξεκινάει από την ενίσχυση
του δικαίου του αδυνάτου και να φέρνει την ισορροπία µέσα από
σωστή νοµοθετική πράξη. Θεωρούµε ότι οι συγκρούσεις που θα
προκύψουν σε επίπεδο νοµαρχιακών συµβουλίων, οι σκοπιµότητες, µε βάση ψηφοθηρικές και άλλες καταστάσεις, είναι ό,τι χειρότερο. Είναι µια ντροπή για το Κοινοβούλιο, είναι ένας λάθος
δρόµος και δείχνει ότι αυτό το δίδυµο είναι δίδυµο της συµφοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος, εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά νοµίζω ότι οι σηµερινοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ,
που διαχειρίζονται το νοµοσχέδιο αυτό, συµφώνησαν σε µια λογική που είναι και σωστή και πιο δίκαιη από τα προηγούµενα.
Συµφωνώ απόλυτα στις περιφερειακές ενότητες που υπάρχει
ένας δήµος να υπάρχει γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου
προς το περιφερειακό συµβούλιο. Έτσι, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
ότι µειώνουµε -γιατί δεν θα έλεγα ότι λύνουµε- ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που δηµιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Δηµιουργήθηκε από ανθρώπους µε συγκεκριµένο ονοµατεπώνυµο.
Δηµιουργήθηκε από ένα κόµµα και µια κυβέρνηση µε συγκεκριµένη πολιτική. Πιστεύω ότι δίνεται στις τοπικές κοινωνίες, στους
συλλόγους και τα σωµατεία των ταξί και σε όλη την κοινωνία, που
εκφράζεται µέσα από ένα δηµοτικό ή ένα περιφερειακό συµβούλιο, η δυνατότητα να αποφασίζουν τα του οίκου τους. Το µόνο
που νοµίζω ότι πρέπει να προστεθεί σ’ αυτήν την τροποποίηση
είναι κάθε πότε µπορεί να γίνεται αυτό. Θα υπάρχει ένα χρονικό
διάστηµα. Ποιος θα φέρνει στο περιφερειακό συµβούλιο και µετά
από πότε µια αλλαγή, επειδή θα έχουν αλλάξει οι συνθήκες και
οι συγκυρίες;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ο νόµος αλλάζει µε νόµο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα µια απάντηση, κύριε
Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Επιφυλασσόµαστε να µελετήσουµε τη διατύπωση και την αλλαγή που έφερε µόλις πριν από
λίγο ο Υπουργός, καθώς και να αξιολογήσουµε και παρατηρήσεις που έγιναν και από άλλους συναδέλφους. Επισηµαίνω,
όµως, ότι η όλη διαδικασία µε την οποία νοµοθετεί η Κυβέρνηση
χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία.
Το ένα είναι η νοµοθετική «γονατογραφία»! Ρυθµίσεις της τελευταίας στιγµής, κυριολεκτικά στο γόνατο.
Το δεύτερο είναι µια προσπάθεια να µετατεθεί το µπαλάκι σε
περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρώτου
βαθµού. Αυτό δείχνει ότι µετά από δύο χρόνια –υποτίθεται- προετοιµασίας, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας το
θέµα αυτό, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Υπουργέ, το αντιµετωπίζει µε µια προχειρότητα.
Εµείς παρ’ όλα αυτά, επειδή το θέµα είναι σοβαρό, επιφυλασσόµαστε να µελετήσουµε τις προτάσεις που κατατέθηκαν και να
τις αξιολογήσουµε, τοποθετούµενοι στην απογευµατινή διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδηµούλη, ειδικό αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη διαδικασία
µε την τοποθέτησή σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όπως την έχουµε πει, δέχοµαι τώρα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σταµατήστε την τροπολογία σήµερα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εγώ έχω µία επιφύλαξη µε τη συγκεκριµένη πρόταση, εάν επιµείνετε -επειδή το ακούω και από τις δύο πλευρέςγια το θέµα του ρόλου των δήµων. Θεωρώ ότι το βαραίνουµε,
βάζουµε πολλές προϋποθέσεις και το κάνουµε διοικητικά κουραστικό.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο για τα νησιά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αν είναι να το κάνουµε, θα το κάνουµε για όλους,
δεν θα το κάνουµε µόνο για τα νησιά. Ή θα το κάνουµε για όλους
ή δεν θα το κάνουµε για κανένα.
Εγώ θεωρώ, λοιπόν, ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν εκ των πραγµάτων. Το κάνουµε κουραστικό και θέλουµε και απόφαση εντός διµήνου.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Αφήστε το τώρα όπως το έχουµε.
Άρα, όπως έχουµε κάνει τη διατύπωση, µένει σε αυτά τα οποία
έχουµε πει ένα ερώτηµα.
Έθεσε ένα ερώτηµα ο κ. Παπαδόπουλος για το κάθε πότε µπορεί να αναθεωρηθεί µία τέτοια απόφαση. Η απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου είναι διοικητική πράξη. Η κάθε διοικητική
πράξη είναι ελευθέρως ανακλητή από το όργανο που την εξέδωσε, εποµένως ανά πάσα στιγµή µπορεί η απόφαση αυτή να
αναθεωρηθεί.
Από τη στιγµή που δίδουµε εµείς αρµοδιότητα για να κανονίζονται αυτά τα διοικητικά όρια στο περιφερειακό συµβούλιο, το
περιφερειακό συµβούλιο µε νεότερη απόφασή του οιαδήποτε
στιγµή µπορεί να το ανακαθορίσει, όποτε το κρίνει.
Εποµένως καταθέτουµε τη συγκεκριµένη νοµοτεχνική βελτίωση και νοµίζω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
(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)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΑ’ - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 (ΠΡΩΙ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Κοζάνης, την εκλογική περιφέρεια του κ. Βλαντή και του κ. Παπαδόπουλου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων 1 έως και 122 του νοµοσχεδίου. Η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να κάνω µία παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Παπαδηµούλη, έχει αρχίσει η διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Για την ψηφοφορία θέλω να
κάνω µία παρατήρηση. Επειδή είναι 122 άρθρα, εµείς θα καταθέσουµε στην υπηρεσία τη λίστα µε το τι στάση κρατούµε σε
κάθε άρθρο, συνολικά για όλα τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία, κύριε συνάδελφε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
2 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.

8379

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

8380

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
55 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
60 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
61 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
62 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
63 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
64 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 66 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
66 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 67 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
67 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 68 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
68 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 69 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
69 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 70 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
70 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 71 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
71 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 72 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
72 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 73 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
73 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 74 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
74 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 75 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
75 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 76 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
76 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 77 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
77 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 78 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
78 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 79 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
79 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 80 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
80 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 81 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
81 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
82 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Για τα άρθρα 83 και 84 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί σήµερα και ώρα
20.00’.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 85 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
85 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 86 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
86 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 87 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
87 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 88 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
88 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 89 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
89 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 90 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
90 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 91 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
91 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 92 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
92 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 93 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
93 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 94 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
94 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 95 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
95 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 96 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
96 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 97 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
97 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 98 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
98 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 99 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
99 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 100 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
100 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 101 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
101 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 102 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
102 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 103 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
103 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 104 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
104 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 105 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
105 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 106 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
106 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 107 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
107 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 108 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
108 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 109 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
109 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 110 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
110 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 111 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
111 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 112 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
112 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 113 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
113 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 114 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
114 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 115 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
115 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 116 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
116 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 117 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
117 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 118 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
118 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 119 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
119 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 120 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Παρών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
120 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 121 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
121 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 122 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
122 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.00’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 18.00’, µε ανΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

