ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Πέµπτη 5 Απριλίου 2012
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό
Σχολείο "Εκπαιδευτήρια ΘΕΟΜΗΤΩΡ", το Τριθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ρόδου, το 8ο
Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας, το 3ο
Γυµνάσιο Κοζάνης, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής
Σχολής "Καλαµάρι Θεσσαλονίκης", µέλη του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού και ο πρώην Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. Ε.
Πεντάρης, σελ. 8627, 8633, 8635, 8640, 8648, 8659, 8675,
8697, 8708
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8623, 8626, 8627, 8635,
8641, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8653, 8695, 8696,
8697, 8698, 8699, 8701, 8702, 8705, 8709, 8710, 8711, 8714
3. Αναφορά στη σύµβαση του καζίνο Λουτρακίου, σελ.
8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8648
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8642, 8643, 8644, 8648
5. Αναφορά στη δήλωση Γερµανού Υπουργού σχετικά µε
το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων, σελ. 8704, 8705
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας: "Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντοςΝέα εταιρική µορφή-Σήµατα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις", σελ.
8623
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής: Η Διαρκής
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή
της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την
Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας,
Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας",
σελ. 8648
3. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας:
α) Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί
των άρθρων 207, 208, 209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227,
324, 327 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και
ειδικό 89, σελ. 8654 - 8656
β) Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των
άρθρων 231 και 324 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σελ. 8656 - 8659
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 207, 208, 209,
210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 231, 324, 327 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89, του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σελ. 8659 – 8667, 8678 - 8694
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σελ. 8659 – 8667
6. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης

της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα», σελ. 8675
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,

σελ. 8651 - 8659

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β.,
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,
ΖΗΣΗ Ρ.,
ΝΙΩΤΗΣ Γ.,
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β.,

σελ. 8668 - 8698
σελ. 8649 – 8651, 8659 - 8668
σελ. 8623 - 8633
σελ. 8633 – 8649, 8709 - 8717
σελ. 8698 - 8709

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 8623, 8626
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ. ,
σελ. 8644, 8645, 8702, 8705,
8710
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8646, 8647, 8648
ΖΗΣΗ Ρ. ,
σελ. 8623, 8626, 8627
ΖΩΗΣ Χ. ,
σελ. 8644, 8645
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 8702
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
σελ. 8697, 8699, 8701, 8702
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8645, 8653, 8696, 8698,
8709, 8710
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8641, 8643
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 8645, 8695
ΜΠΑΤΖΕΛΗ Α. ,
σελ. 8645, 8698
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 8623, 8698, 8699
ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
σελ. 8635, 8641, 8643, 8644,
8645, 8646, 8647, 8648,
8709, 8710, 8711, 8714
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8645, 8710
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 8653
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 8698, 8699, 8701, 8702
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8635, 8644, 8645
ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ Α., σελ. 8644
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8714
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8695, 8711
Β. Επί της αναφοράς στη σύµβαση του καζίνο Λουτρακίου:
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ. ,
σελ. 8644
ΖΩΗΣ Χ. ,
σελ. 8644, 8645
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 8648
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8645
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8641, 8643, 8644
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8645, 8646
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 8641, 8642
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α. , σελ. 8643, 8644
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8648
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8642, 8643
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 8648

ΝΙΩΤΗΣ Γ. ,
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ Α. ,

σελ. 8642, 8643
σελ. 8643, 8644

Δ. Επί της αναφοράς στη δήλωση Γερµανού Υπουργού
σχετικά µε το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων:
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 8704
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 8705
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Β. ,
σελ. 8704, 8705
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 8704, 8705
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8705
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 8633, 8635, 8711
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 8639, 8640
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χ. ,
σελ. 8705, 8712
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 8646, 8647
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ά. , σελ. 8635, 8668, 8673, 8674,
8675
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 8703, 8704
ΖΩΗΣ Χ. ,
σελ. 8697

ΖΩΪΔΗΣ Ν. ,
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Η. ,
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κ. ,
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χ. ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
ΜΠΑΤΖΕΛΗ Α. ,

σελ. 8708
σελ. 8702
σελ. 8648
σελ. 8703
σελ. 8668
σελ. 8701
σελ. 8696, 8697, 8710, 8713
σελ. 8653, 8654
σελ. 8640, 8641
σελ. 8675, 8709
σελ. 8626, 8627, 8641, 8698,
8712
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Β. ,
σελ. 8629, 8675, 8714
ΞΥΝΙΔΗΣ Σ. ,
σελ. 8699, 8701, 8713, 8714
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ,
σελ. 8623, 8627, 8639, 8640,
8648
ΠΑΦΙΛΗΣ Α. ,
σελ. 8627, 8677, 8712
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ Η. ,
σελ. 8631
ΡΗΓΑΣ Π. ,
σελ. 8708
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ. ,
σελ. 8706, 8708, 8711, 8712
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8627, 8628, 8714
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 8711, 8713

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’
Πέµπτη 5 Απριλίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 5 Απριλίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων
ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκαν τα άρθρα από 1 έως και
284 του νοµοσχεδίου πλην των άρθρων 13, 17, 18, 230, 232, 233
και 239 για τα οποία επιφυλάχθηκε η Νέα Δηµοκρατία και 207,
208, 209, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 324 και 327 για τα οποία
έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και 231 και 324 για τα
οποία έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΛΑΟΣ.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα από 285
έως το τέλος και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρία
Πρόεδρε, όσον αφορά τη συζήτηση των τροπολογιών, για να
µπορούµε να τοποθετηθούµε, πρέπει να ξέρουµε ποιες τροπολογίες έκαναν δεκτές οι Υπουργοί και ποιες όχι, εκτός βέβαια
από τις δύο υπουργικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Νικολαΐδου, το αίτηµά σας θα δοθεί στους αρµόδιους Υπουργούς.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία συνάδελφε, θα αναφερθώ στην τροπολογία που
έχετε υποβάλει ως Κοµµουνιστικό Κόµµα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να το προσέξουν, διότι είναι ένα θέµα που έχει ευρύτερο ενδιαφέρον.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα, οι συνάδελφοι κ.κ. Βέρα Νικολαΐδου,
Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Μαρίνος, Αθανάσιος

Παφίλης και Σταύρος Σκοπελίτης υπέβαλαν µία τροπολογία-προσθήκη µε την οποία ζητούν να προστεθεί ένα άρθρο και η οποία
έχει ως εξής: «Στην τράπεζα που µεταβιβάστηκε το υγιές χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τελούντων συνεταιριστικών τραπεζών µεταφέρονται αυτοδίκαια, από το χρόνο της ως άνω µεταβίβασης, και οι εργαζόµενοί τους, στους οποίους αναγνωρίζεται
και εφαρµόζεται το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και
λοιπών δικαιωµάτων τους».
Αυτή είναι η προταθείσα τροπολογία. Παρακαλώ για την προσοχή σας. Δέχοµαι αυτήν τη τροπολογία µε την εξής αναδιατύπωση και θα εξηγήσω και την ουσιώδη διαφορά που προκύπτει:
«Στην τράπεζα που µεταβιβάστηκε το υγιές χαρτοφυλάκιο των
υπό εκκαθάριση τελούντων συνεταιριστικών τραπεζών µεταφέρονται αυτοδίκαια, µετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, και
οι εργαζόµενοί τους, στους οποίους αναγνωρίζεται και εφαρµόζεται το σύνολο των εργασιακών, ασφαλιστικών και λοιπών δικαιωµάτων τους.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μας λέτε τον αριθµό της
τροπολογίας;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Την καταθέτω τώρα. Την υιοθετώ, τη διορθώνω και
εξηγώ ότι η διόρθωση αφορά στο ότι πρέπει να τελειώσει η εκκαθάριση. Μη φύγουν δηλαδή οι εργαζόµενοι και δεν γίνει η εκκαθάριση.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Πότε
υπολογίζετε να τελειώσει η εκκαθάριση;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Και αν κρατήσει τρία
χρόνια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, κάνετε
δεκτή µία τροπολογία, η οποία έχει κατατεθεί από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η οποία έχει ποιον αριθµό
ως κατατεθειµένη τροπολογία;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έχει γενικό αριθµό 950 και ειδικό 70. Γίνεται δεκτή όµως
µε τη ρητή επιφύλαξη ότι πρέπει να γίνει αυτή η διόρθωση, διότι
αλλιώς δεν θα γίνει η εκκαθάριση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Να κατατεθεί λοιπόν µε
τη νοµοτεχνική διόρθωσή σας και να διανεµηθεί.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καταθέτω στα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Παντελής Οικονόµου καταθέτει στα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, είναι
σε µία ενότητα άρθρα και τροπολογίες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όπως και χθες, έτσι και
σήµερα θα συζητηθούν άρθρα και τροπολογίες µαζί. Συγκεκριµένα, είναι από το άρθρο 285 έως το τέλος και οι τροπολογίες
ως µία ενότητα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Είναι τεράστιος ο όγκος, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Όσον αφορά το χρόνο
των οκτώ λεπτών, θα υπάρξει µία ανοχή από το Προεδρείο, όπως
έγινε και χθες.
Το λόγο έχει η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα πριν περάσω στην τοποθέτησή µου κατ’ άρθρον, να
ευχαριστήσω πραγµατικά και εκ µέρους µου το Υπουργείο Οικονοµικών, τον κ. Οικονόµου, που δέχθηκε µία τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Όπως γνωρίζετε, κύριε Οικονόµου, και από δικής µας πλευράς
έχουµε ζητήσει να µας παρουσιάσετε, σε συνεργασία φυσικά µε
την Τράπεζα Ελλάδος, την ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος, περιλαµβανοµένων και των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες τρεις συνεταιριστικές τράπεζες, µετά από µία
αιφνίδια απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισαν, χωρίς
να υπάρχει µία γενικότερη πολιτική για το µέλλον αυτών των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελούν βασικό πυλώνα του τραπεζικού συστήµατος.
Θεωρώ λοιπόν ως µία κίνηση καλής θέλησης σε ό,τι αφορά
τους εργαζόµενους να συνεχίσουν να αµείβονται από τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται υπό εκκαθάριση και
µετά να µπορούν να µεταφερθούν σε άλλες τράπεζες ή να διαµορφωθεί καινούργιο καθεστώς. Αυτό σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονοµικών για την αποδοχή.
Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι –δυστυχώς δεν είναι εδώ ο
αντίστοιχος Υπουργός- να µείνω σε αναµονή για τη θέση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε σχέση µε το
ΓΕΜΗ, τους ισολογισµούς και θα ήθελα -αν και δεν το ανέφερα
χθες στην κατ’ άρθρον συζήτηση- να αναφερθώ στην παράγραφο 7 του άρθρου 248, όπου καταργείται η διάταξη βάσει της
οποίας δεν επιτρέπεται οι εταιρείες να πωλούν κάτω από το κόστος παραγωγής. Μπορώ να καταλάβω την οποιαδήποτε πίεση,
η οποία έχει τεθεί, για να µπορούν να πωλούν κάτω από το κόστος αλλά όταν δεν έχουµε προσδιορίσει τι εννοούµε κόστος,
εάν είναι αυτό του τιµολογίου, αν είναι το rebate -µετά την επιστροφή, δηλαδή- τα οποία έχουν συµφωνήσει, τότε θα πάµε σε
έναν άκρατο και αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων
που θα πλήξει κυρίως τις µικρές επιχειρήσεις.
Θα ήθελα, λοιπόν, να το επισηµάνω αυτό: Ή να διαγραφεί η
παράγραφος 7 του άρθρου 248 ή να εξαιρεθούν τα προϊόντα του
καπνού, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα και µε την ειδική φορολογική µεταχείριση.
Περνώντας στα θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών, θέλω να
πω ότι απόλυτα στηρίζουµε την πρόταση του Υπουργείου Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου στον
τοµέα των πετρελαίων. Εκτιµούµε ότι είναι µία από τις βασικότερες παρεµβάσεις, οι οποίες έχουν γίνει και µάλιστα, κύριε
Υπουργέ, µετά από τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε και ο ίδιος
ο τοµέας χθες, εάν θυµάµαι καλά -εσείς µπορείτε να τα επιβεβαιώσετε, µπορεί να έχετε κάποια άλλα στοιχεία- το 20% του πετρελαίου κίνησης είναι νοθευµένο µε πετρέλαιο θέρµανσης ή
ναυτιλιακό και το 2% των βενζινών είναι νοθευµένο µε συστατικά
που δεν φορολογούνται, τα οκτάνια. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε 6 έως 12 λεπτά για κάθε λίτρο που προµηθεύεται από «πειραγµένες» αντλίες και οι απώλειες των εσόδων στο δηµόσιο από
τη λαθρεµπορία του πετρελαίου θέρµανσης φθάνουν τα 400 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ από τη βενζίνη περίπου στα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Πιθανόν να έχουν δηµιουργηθεί ορισµένες αντιδράσεις σε ένα
πολύ µεγάλο θέµα που έχετε ανοίξει, κύριε Οικονόµου -και
καλώς έχετε κάνει- της λαθρεµπορίας του πετρελαίου. Και πέρα
και έξω από την πρώτη αντίδραση η οποία δηµιουργείται για την
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εξίσωση του πετρελαίου κίνησης µε το θέρµανσης, εδώ έχουµε
ένα ερωτηµατικό το οποίο θα βγει µετά από συζήτηση µε όλους
τους φορείς, εάν θα κατέβει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του
πετρελαίου ή θα ανέβει του πετρελαίου κίνησης. Αυτό είναι ένα
θέµα που θα εξεταστεί -είµαι απόλυτα σίγουρη- µε όλους τους
φορείς, καθώς και πώς θα υπάρχουν τα αντισταθµιστικά µέτρα
για εκείνες τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες πλήττονται, διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιµώ βαθύτατα ότι η φορολογική πολιτική
δεν είναι εισπρακτική πολιτική, είναι πολιτική και µηχανισµός αναδιανοµής των εισοδηµάτων, αναδιανοµής αυτών τα οποία εισπράττουν ορισµένες κοινωνικές οµάδες.
Έτσι λοιπόν και η φορολόγηση, µε ό,τι καταλήξουµε και που
θα το συζητήσουµε προφανώς στη Βουλή, θα πρέπει να έχει αναδιανεµητικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Συνεπώς γι’ αυτό το θέµα
σε ό,τι µας αφορά, είµαστε απόλυτα σύµφωνοι και θα το στηρίξουµε.
Αναφέροµαι τώρα στο άρθρο 323, σχετικά µε τη ρύθµιση των
θεµάτων ΕΛΣΤΑΤ. Πάρα πολλές φορές για τις παρεµβάσεις τις
οποίες κάνουµε, πέραν του γεγονότος ότι εµείς οι ίδιοι πρέπει
να είµαστε πεπεισµένοι ότι πηγαίνουµε προς µία αντικειµενοποίηση του συστήµατος, θα πρέπει αυτό και να αποδεικνύεται και
να µπορούµε να πείθουµε. Και γι’ αυτόν το λόγο µε το προεδροκεντρικό σύστηµα το οποίο προτείνετε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι σε καµµία περίπτωση η ΕΛΣΤΑΤ δεν θα λειτουργεί ως
αυτόνοµη –αυτόνοµη είναι έτσι κι αλλιώς από το καταστατικό
της- σε σχέση µε τον ίδιο τον πρόεδρο. Το γεγονός ότι συµµετέχουν δύο ξένοι αντιπρόσωποι από τη ΕUROSTAT και από την
Commission, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι υπάρχει µία απόλυτη
διασύνδεση των εθνικών αρχών µε εκείνο των κοινοτικών.
Εκείνο όµως το οποίο θα µπορούσαµε να διασφαλίσουµε,
κύριε Οικονόµου, εάν είναι εφικτό, αργότερα, είναι το κατά πόσο
µπορεί να αυξηθούν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου από
πέντε σε επτά, για να µπορέσουν να συµµετέχουν και φορείς, οι
οποίοι συµµετείχαν στο προηγούµενο σύστηµα.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε τη διευκόλυνση του ΕΣΠΑ, εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται µία πολύ
µεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο, για να διευκολυνθούν οι
φορείς, οι επιχειρηµατίες, σε µία περίοδο έλλειψης ρευστότητας
να προχωρήσουν τις επενδύσεις ή να καταθέσουν προτάσεις για
επενδύσεις. Γι’ αυτόν το λόγο οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες
πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του
ΕΣΠΑ και της αλιείας και της αγροτικής ανάπτυξης δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε καµµία είδους παρακράτηση και δεν
συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές.
Οι τελικές πληρωµές όµως των δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου δύνανται να κατάσχονται, να συµψηφίζονται, να
παρακρατούνται. Δηλαδή δεν εµποδίζεται η υλοποίηση του
έργου, ει µη µόνο όταν τελειώσει.
Επίσης θέλω να πω ότι οι τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών και δηµοσίων επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τις αρχές
που κάνουν χρήση του δικαιώµατός τους για απόσπαση και
άδεια, δεν θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό και ούτε αξιολογούνται αρνητικά.
Έχει κατατεθεί επίσης µία τροπολογία για τους ιχθυολόγους
για τις ηµέρες και τις ώρες που εργάζονται, για να µην µπω σε
λεπτοµέρειες, γιατί τα υπόλοιπα είναι τεχνικά θέµατα και έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας τροπολογία, σχετικά µε τη
συγχώνευση µιας σειράς εθνικών κέντρων πιστοποίησης και
δοµών, την οποία συγχώνευση στηρίζουµε.
Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να έρθω σε µια τροπολογία
για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο άρθρο 260, στο οποίο ξέχασα
να αναφερθώ. Έχω προτείνει και στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου να προστεθεί στο άρθρο 260 παράγραφος 3, που
αφορά τα ζητήµατα της λύσης µιας οµόρρυθµης εταιρείας, το
εξής: «Οι διατάξεις οι οποίες προβλέπονται επί του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις υπό εκκαθάριση τελούσες εταιρείες,
εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας».
Στο άρθρο 321 παράγραφος 11, κύριε Οικονόµου, σας είχα
ζητήσει και στην επιτροπή να αποσυρθεί αυτό το σηµείο όπου
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παύει πλέον η δυνατότητα στις συνεταιριστικές εταιρίες και στις
ενώσεις για απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου, αλλά
και από τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης που εγγράφονται στο µητρώο.
Κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το άρθρο 321 παράγραφος 11
δεν θα πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να διαγραφεί, διότι οι συνεταιριστικές εταιρείες είναι σε µια περίοδο ανασυγκρότησης και
εφόσον ολοκληρωθεί αυτό το σχήµα, θα πρέπει να περάσουµε,
µαζί µε το νέο φορολογικό νόµο, σε ένα καινούργιο καθεστώς.
Σε καµµία περίπτωση οι συνεταιρισµοί δεν είναι ανώνυµες εταιρείες για να φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο.
Και επειδή συζητούµε για το θέµα των συνεταιρισµών, θα πω
ότι έχει κατατεθεί από µία σειρά συναδέλφων µια µεγάλη τροπολογία, στην οποία έχω υπογράψει κι εγώ, για τους συνεταιρισµούς, όπου θέλουµε να βελτιώσουµε ορισµένα θέµατα τα οποία
αφορούν την προσαρµογή των συνεταιρισµών µέχρι τα µέσα
Απριλίου, στο νέο νόµο περί συνεταιρισµών. Είµαστε πραγµατικά
από εκείνους που θέλουµε να εξυγιάνουµε τις συνεταιριστικές
οργανώσεις και δεν θα πρέπει σε καµµία περίπτωση να εµποδίσουµε αυτήν την προσαρµογή.
Εδώ όµως θα ήθελα να τονίσω το εξής: Το θέµα της εκλογής
των διοικητικών συµβουλίων των συνεταιρισµών µε καθολικό
τρόπο δεν θα πρέπει να αµφισβητηθεί από κανέναν, διότι αυτή
ήταν και µία από τις καινοτοµίες του νοµοσχεδίου και σε καµµία
περίπτωση η εξυγίανση µιας επιχείρησης, όπως της Ελαιουργικής, δεν µπορεί να είναι εις βάρος των ποιοτικών παρακρατηµάτων από τους άλλους παραγωγούς.
Αυτά τα δύο σηµεία θα ήθελα να αναφέρω και θα ήθελα να
σβηστούν από την τροπολογία την οποία έχουµε υπογράψει έτσι,
ώστε πραγµατικά αυτό το πακέτο των τροπολογιών να βοηθήσει
στην εξυγίανση των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε µια τροπολογία που έχω
υπογράψει εγώ και επειδή είναι και µε τον κ. Ψαριανό, είναι
ακόµη πιο ενδιαφέρουσα. Είναι εκπρόθεσµος τροπολογία οφείλω να το πω- και θα δούµε αν η Υπουργός συµφωνήσει.
Αφορά κυρίως τις αποζηµιώσεις από την παροχή υπηρεσιών από
εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς άλλους ανεξάρτητους φορείς, την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ 2007. Πρέπει να γίνεται η αποζηµίωση των
δικαιούχων µε τον ίδιο τρόπο, όπως γίνεται στον ιδιωτικό τοµέα.
Την καταθέτω και θα τη συζητήσουµε, όταν θα έρθει και η
Υπουργός.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
Έχει ζητήσει το λόγο για ένα λεπτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παφίλης.
Παρακαλώ, κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω ορισµένα πράγµατα για την τροπολογία που καταθέσαµε και που την έκανε δεκτή ο κύριος Υπουργός, µε κάποια
προσθήκη. Νοµίζουµε ότι πρέπει να βελτιωθεί, για να διασφαλίσει ότι όντως οι εργαζόµενοι θα προσληφθούν. Από ποια άποψη;
Ήδη σήµερα –τώρα επικοινώνησα µε τους εργαζόµενους στη Συνεταιριστική Τράπεζα της Λαµίας- ανακοινώνονται είκοσι απολύσεις. Τους καλεί ο εκκαθαριστής να υπογράψουν είκοσι απολύσεις. Εποµένως, εάν απολυθούν, λήγει το θέµα.
Θα µπορούσε να γίνει µια προσθήκη –και φαντάζοµαι θα τη
δεχθεί ο κύριος Υπουργός- που θα λέει ότι δεν απολύεται κανένας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, είναι δώρον άδωρον. Αν
απολύσει τους µισούς, τι νόηµα έχει; Νοµίζω ότι πρέπει να διατυπωθεί µε σαφήνεια, ώστε να καλύπτονται οι εργαζόµενοι γι’
αυτό.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα νοµίζουν ότι είµαστε συνεννοηµένοι, τόσο εύκολα που αν-
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τιδρώ στις προτάσεις σας. Είναι σωστή η παρατήρησή σας. Προκειµένου να αποφύγουµε τη µετάβαση στη Λαµία και να κάνουµε
καταλήψεις εκεί, που θα ήταν η άλλη λύση, προτείνω την διατύπωση που λέτε, ότι δηλαδή, η πρόνοια αυτή καλύπτει και απολυόµενους κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Αν απολυθούν,
µεταφέρονται αµέσως.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μου επιτρέπετε; Θα τους απολύσει
και µετά θα τρέχουν στα δικαστήρια για να τους προσλάβει και
πάλι; Δεν απολύεται κανένας. Αυτή είναι η ιστορία.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι, όχι, δεν έγινε αντιληπτό αυτό που είπα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να µην απολυθεί κανένας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η πρόνοια της τροπολογίας που εσείς καταθέσατε,
ισχύει και για απολυόµενους. Δηλαδή αν απολυθεί, πηγαίνει αµέσως στην άλλη τράπεζα. Αυτό σηµαίνει αυτή η διατύπωση, για
όνοµα του θεού!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τότε εντάξει, σύµφωνοι. Να βρούµε
όµως τη διατύπωση για να µην τρέχουν στα δικαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, να βρεθεί η
διατύπωση και να κατατεθεί στα Πρακτικά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κυρία Μπατζελή. Είστε εισηγήτρια και είστε και από τη Φθιώτιδα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πέραν της Φθιώτιδας, είναι και η
Αχαΐα και η Λέσβος και µπορεί να είναι και κάποιες άλλες.
Για να το καταλάβουµε, αν σήµερα υπογράψουν οι εργαζόµενοι –δέκα, είκοσι, τριάντα- την απόλυσή τους, αυτοί αυτόµατα
πηγαίνουν στην τράπεζα α’ ή β’ που έχει µεταφερθεί. Αυτό είναι.
Και αυτοί που δεν έχουν υπογράψει µετά την εκκαθάριση θα µετακινηθούν σε αυτή;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό λέω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Η διατύπωση λοιπόν, που
συµφωνήθηκε µε τους Βουλευτές, να γραφεί και να κατατεθεί
στα Πρακτικά, για να διανεµηθεί στους Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, 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 δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το Α’ Τµήµα.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η δουλειά µου τουλάχιστον χθες ήταν ευκολότερη, παρ’ ότι είχαµε περισσότερα άρθρα απ’ ό,τι σήµερα.
Έχουµε λιγότερα άρθρα σήµερα, αλλά ασύνδετα τις περισσότερες φορές µεταξύ τους και τροπολογίες που είναι ουσιαστικά
µικρά νοµοσχέδια.
Εν πάση περιπτώσει, για λόγους τάξεως, θέλω να υπενθυµίσω
–παρ’ ότι δεν είναι εδώ ο κ. Ξυνίδης- ότι η Νέα Δηµοκρατία για
να τοποθετηθεί οριστικά, περιµένει τις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης στα άρθρα 13, 17, 18 για την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ Α’
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΕ», 228 για τα τεχνικά επαγγέλµατα, 232 για
τους ισολογισµούς, 233 για το ΓΕΜΗ και 239 για την αρχή των
δηµοσίων προµηθειών.
Από εκεί και πέρα, αυστηρά στο τµήµα που συζητάµε σήµερα,
έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Ως προς την ενσωµάτωση
της οδηγίας 2010-24, ασφαλώς ορθώς γίνεται η ενσωµάτωση.
Είναι υποχρέωσή µας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γίνεται πιστή αντιγραφή του κειµένου της οδηγίας και αυτό δεν
αποτελεί καλή νοµοθέτηση. Πρέπει να το υπογραµµίσω αυτό.
Δεύτερον, ως προς τις διατάξεις για τα πετρελαιοειδή, ο
Υπουργός φέρνει σωστές ρυθµίσεις σε σχέση µε τους ιχνηθέτες
και τα GPS. Δεν έχουµε καµµία δυσκολία να τις στηρίξουµε. Τις
έχουµε προτείνει διά του αρµοδίου τοµεάρχη µας εδώ και καιρό.
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Χρειάζεται πραγµατικά να είµαστε απολύτως αυστηροί στο θέµα
του λαθρεµπορίου, γιατί χάνονται εκατοντάδες εκατοµµύρια
ευρώ κάθε χρόνο και είναι ντροπή να τα αναζητεί το ελληνικό δηµόσιο στους µισθωτούς και στους συνταξιούχους, όταν τα χάνει
από τους λαθρεµπόρους. Σ’ αυτό πράγµατι δεν υπάρχει δικαιολογία. Όµως θέλω να υπενθυµίσω ότι από το 2009 εκκρεµεί, µετά
την ψήφιση του δικού µας νόµου, το θέµα της εγκατάστασης του
ηλεκτρονικού συστήµατος εισροών –εκροών και αυτό το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, είναι ακόµη ανοιχτό. Βεβαίως υπάρχουν
επτακόσια πρατήρια που έχουν τέτοια συστήµατα. Είναι τα πρατήρια των εταιρειών. Έγινε µε πρωτοβουλία των εταιρειών. Το
κράτος έχει µείνει αδρανές και αυτό το δέχεται και το Υπουργείο
Ανάπτυξης.
Τρίτον, ως προς το ζήτηµα των φορολογικών διατάξεων: Αποσύρθηκαν κάποιες επίµαχες διατάξεις. Υπάρχουν κάποιες άλλες
διατάξεις οι οποίες είναι αποδεκτές από τη Νέα Δηµοκρατία στο
άρθρο 321, αλλά στο ίδιο άρθρο ήρθε χθες ως νοµοτεχνική βελτίωση µία προσθήκη η οποία αφορά στις εγγυήσεις που είχε
δώσει το ελληνικό δηµόσιο σε διάφορες εταιρείες και η οποία
εγγύηση ως έναν βαθµό, αν αντιλαµβάνοµαι καλά, από το 80%
του δανείου -για κάποια δάνεια που είχαν πάρει οι εταιρείες
αυτές- ανεβαίνει στο 100%. Αντιλαµβάνοµαι από τη µία πλευρά
ότι για κάποιους λόγους οι ενδιαφερόµενες εταιρείες ή κάποιες
από τις ενδιαφερόµενες εταιρείες, και σίγουρα φορείς που τις
εκπροσωπούν, δεν είναι ευχαριστηµένοι µ’ αυτές τις ρυθµίσεις.
Όµως από την άλλη πλευρά, υποψιάζοµαι ότι µε τη ρύθµιση αυτή
είναι ενδεχόµενο να ανέβει το έλλειµµα του δηµοσίου ακόµη παραπέρα. Και επειδή εδώ ξέρετε την κριτική που δεχόµαστε όλοι
για το ότι επιβάλλουµε σκληρά µέτρα για τον έλεγχο του ελλείµµατος και τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, νοµίζω ότι θα ήταν
κατ’ αρχάς παράδοξο, αν από τη µία πλευρά, υφιστάµεθα το κόστος γι’ αυτά τα µέτρα και από την άλλη πλευρά, προχωρούµε
σε τέτοιες ρυθµίσεις που ενδεχοµένως, µπορεί να απαντούν σε
κάποιες ανάγκες, αλλά από την άλλη επίσης, µπορεί να αυξήσουν παραπάνω το έλλειµµα. Εδώ θέλω να είµαστε σαφείς, να
υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Θα επιθυµούσα να υπάρχει περισσότερος χρόνος, για να µπορούµε να το µελετήσουµε το ζήτηµα και δεν ξέρω αν το σωστότερο θα ήταν, να αποσύρετε τη ρύθµιση από το σηµερινό
νοµοσχέδιο, δεδοµένου ότι από τη µία πλευρά δεν είναι ικανοποιηµένοι οι ενδιαφερόµενοι κι από την άλλη, υπάρχουν οι αµφιβολίες για το έλλειµµα, που µόλις σας ανέφερα έτσι, ώστε να το
δούµε µε µεγαλύτερη άνεση χρόνου διότι, προσωπικά, δεν θα
ήθελα να πάρω το βάρος να εισηγηθώ προς τη µία ή προς την
άλλη κατεύθυνση και λόγω, απλά και µόνο, µιας βιασύνης, να
υπάρξει ένα λάθος.
Όσον αφορά το ζήτηµα του άρθρου 323, για την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σηµείωσα και στην επιτροπή και χθες, ότι στο ελληνικό οικονοµικό πρόγραµµα δεχθήκαµε ότι θα πρέπει να
ενισχυθεί ο ρόλος της Στατιστικής Αρχής. Στον πρώτο εφαρµοστικό νόµο ψηφίστηκαν διατάξεις οι οποίες κινούνταν προς
αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα είναι η τρίτη ρύθµιση που έρχεται
από το Υπουργείο Οικονοµικών και διερωτώµαι: Γιατί µία ακόµη
ρύθµιση; Πότε θα τελειώσει αυτή η σειρά των ρυθµίσεων; Επίσης, γιατί υπάρχουν τόσο εκτεταµένες ρυθµίσεις ειδικά για τον
πρόεδρο της επιτροπής;
Δεν έχω τίποτα το προσωπικό εναντίον του προέδρου -το αντιλαµβάνεστε- αλλά αν ανατρέξετε στο κείµενο του νόµου -και
µάλιστα στο συµπυκνωµένο κείµενο, που έχουµε µπροστά µας
µε τα µικρότερα γράµµατα- οι αρµοδιότητες τού προέδρου είναι
δύο περίπου σελίδες. Σε ένα σηµείο µάλιστα αναφέρεται ότι δεσµεύεται µόνο από το νόµο και από τη συνείδησή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω ότι ο τρόπος που αντιµετωπίζεται το ζήτηµα είναι, αν
µη τι άλλο, υπερβολικός, ως προς την διάθεση ενισχύσεως ειδικά
του προέδρου.
Θα θέλαµε µια τοποθέτηση από εσάς ή από τον κ. Σαχινίδη.
Για τη Νέα Δηµοκρατία υπάρχουν ισχυρότατες ενστάσεις και θα
περιµένουµε να δούµε ποια θα είναι η τοποθέτηση της Κυβέρνησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει επίσης το σχέδιο συµφωνίας συµβιβασµού της
«SIEMENS». Είναι το µεγάλο και γνωστό σκάνδαλο, το οποίο έχει
απασχολήσει κατ’ επανάληψη την ελληνική κοινωνία και ταλανίσει το ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Έχει υπάρξει µια συµφωνία
µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και της εταιρείας αυτής
κατά το πρότυπο άλλων συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ
άλλων κρατών και της εν λόγω εταιρείας, για αντίστοιχες σκανδαλώδεις υποθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Από τους συναδέλφους χθες, κύριε Υπουργέ, διαφόρων πτερύγων ηγέρθησαν διάφορες ενστάσεις και ετέθηκαν διάφορα
ερωτήµατα.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αναµενόµενο ήταν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Φαντάζοµαι ότι είτε εσείς,
που ήσασταν και µέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της «SIEMENS» και είχατε υπογράψει και το πόρισµα είτε ο κ. Σαχινίδης,
θα τοποθετηθείτε επί του συγκεκριµένου ζητήµατος, για να δοθούν απαντήσεις και στους συναδέλφους αλλά και στον ελληνικό
λαό.
Στο άρθρο 326 υπάρχει µια ρύθµιση για την κάλυψη οργανικών
θέσεων περιφέρειας σε κάθε πρωτοδικείο.
Ήρθε χθες και µου προξενεί απορίες. Δεν θέλω να πω ότι είµαστε αντίθετοι, αλλά θέλω µια εξήγηση, διότι η διαδικασία του
επείγοντος βλέπετε ποια προβλήµατα δηµιουργεί.
Στο άρθρο 327 σε σχέση µε το συµφωνητικό «COSCO» και
ΟΛΠ για την τροποποίηση της εν λόγω συµβάσεως, εµείς είµαστε υπέρ –και το υπογραµµίζω αυτό- της τροποποίησης αυτής,
διότι θέλουµε να στηρίξουµε αυτήν την επένδυση. Και θέλουµε
να υπογραµµίζουµε σε κάθε περίπτωση, ότι η χώρα µας πρέπει
να είναι µια χώρα φιλική σε επενδύσεις, ελληνικές και ξένες, γιατί
οι επενδύσεις είναι προϋπόθεση για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Και αυτό το χρειαζόµαστε περισσότερο παρά ποτέ.
Αλλά έχοντας ως δεδοµένο αυτό, είχα σηµειώσει και την προηγούµενη φορά στην επιτροπή ότι µε βάση αυτήν τη ρύθµιση,
δηµιουργείται ένα θέµα για όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή
εκείνη -πρόβληµα που αν δεν αντιµετωπιστεί, µπορεί να δηµιουργήσει µεταξύ άλλων και ένα ζήτηµα εφοδιασµού, ως ένα βαθµό,
της πρωτεύουσας από καύσιµα.
Έχω καταθέσει σχετική τροπολογία για να αντιµετωπιστεί το
ζήτηµα. Αντιλαµβάνοµαι ότι και µετά την κατάθεση της τροπολογίας έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγµατεύσεις µεταξύ του ΟΛΠ
και των υπολοίπων εµπλεκοµένων, της «COSCO» δηλαδή και των
εταιρειών πετρελαιοειδών, για να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα.
Θέλω να ελπίζω ότι το ζήτηµα θα αντιµετωπιστεί µε κάποιο
τρόπο. Αλλά θα περίµενα µια τοποθέτηση από την πλευρά της
Κυβέρνησης, διότι δεν είναι µόνο ζήτηµα προστασίας όλων των
επενδυτών, είναι και πάνω απ’ όλα θέµα µη διατάραξης του οµαλού εφοδιασµού της αγοράς. Οι ρυθµίσεις που έρχονται στη
Βουλή και οι ρυθµίσεις, τις οποίες εγκρίνει κάθε Υπουργείο, θα
πρέπει να είναι ολοκληρωµένες.
Περιµένω λοιπόν µια τοποθέτηση επ’ αυτού του ζητήµατος,
γιατί µέχρι τώρα τοποθέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν
έχει υπάρξει επί του ζητήµατος αυτού.
Εσείς δεν είστε του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά το σηµειώνω, διότι είστε εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προχωρώ στις τροπολογίες. Είναι αδύνατον, κυρία Πρόεδρε,
να σεβαστώ απολύτως το χρόνο. Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος. Η τροπολογία στην οποία εισέρχοµαι είναι τριάντα σελίδες.
Είναι µία τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά, θα
έλεγα, µε διατάξεις που ξεχάστηκαν και δεν ήρθαν στο νοµοσχέδιο. Πώς να τις πω; Δεν µπορώ να βάλω άλλο τίτλο, διότι δεν
υπάρχει ένας κοινός παρανοµαστής.
Τροποποιείται ο νόµος του ΠΑΣΟΚ για το ΕΣΠΑ. Είχε λυθεί το
θέµα κατά τις διακηρύξεις της τότε κυβερνήσεως. Αποδεικνύεται
ότι δεν λύθηκε και κάλλιο αργά παρά ποτέ που έρχονται κάποιες
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τέτοιες τροποποιήσεις. Αντιµετωπίζονται ζητήµατα αλιείας σχετικά µε τις ιχθυόσκαλες -δεν έχουµε αντίρρηση πάνω σε αυτόκαι θέµατα σχετικά µε την αποπληρωµή συνδροµών επιµελητηρίων προς άλλους φορείς, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων κ.λπ.. Γίνονται και κάποιες παρεµβάσεις για τον
επενδυτικό νόµο, παρεµβάσεις εµβαλωµατικού χαρακτήρα, πρόχειρες παρεµβάσεις, οι οποίες προσπαθούν να αντιµετωπίσουν
κάποια ζητήµατα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Είναι προφανές όµως ότι λόγω της νέας οικονοµικής πραγµατικότητας που είναι ουσιωδώς διαφορετική από την πραγµατικότητα µε την οποία είχαµε να κάνουµε, όταν ψηφίστηκε ο επενδυτικός νόµος, χρειάζεται µια πιο ολοκληρωµένη τοποθέτηση και
παρέµβαση στον επενδυτικό νόµο. Για εµάς, αν µε την ψήφο του
ελληνικού λαού έχουµε κυβερνητικές ευθύνες, είναι ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητος η σφαιρική αντιµετώπιση των ζητηµάτων
του επενδυτικού νόµου.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έχω και χρόνο, δεν θα σταθώ
περαιτέρω στα ζητήµατα αυτά που ρυθµίζονται από τη συγκεκριµένη διάταξη. Θα έλεγα, όµως ότι ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόµενο να δοθεί παράταση της ηµεροµηνίας
υποβολής επενδυτικών σχεδίων από τις 30 Απριλίου στις 31
Μαΐου του 2012, λόγω του ότι συµπίπτει ο χρόνος αυτός µε την
προεκλογική περίοδο και νοµίζω ότι η παράταση κατά ένα µήνα
δεν θα ήταν αρνητική.
Ως προς την άλλη τροπολογία για τα θέµατα του Υπουργείου
Παιδείας και πάλι είναι διατάξεις διαχειριστικού κατά βάση χαρακτήρα, για τους υπαλλήλους, για τον οργανισµό πιστοποίησης, για το Αρσάκειο Τιράνων, για κάποια τέτοια επιµέρους
ζητήµατα. Από την πλευρά µας δεν βλέπουµε να υπάρχει κάποιο
µείζονος κλίµακας, πρόβληµα.
Σχετικά µε τις βουλευτικές τροπολογίες, θα µου επιτρέψετε
να αναφερθώ σε δύο που έχω καταθέσει στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου. Και όπως είπα και χθες, βεβαίως είµαστε ανοιχτοί σε
κριτική. Θα πρέπει οι πάντες να δέχονται αυτήν την κριτική. Δεν
µπορεί όµως οι Βουλευτές εν ονόµατι τού ότι µπορεί κάποιοι να
καταθέτουν, ρουσφετολογικού χαρακτήρα, τροπολογίες, να στερούνται, συλλήβδην, του δικαιώµατος να καταθέτουν τροπολογίες.
Εδώ έχω καταθέσει δύο τροπολογίες, στις οποίες συγκεκριµένα θέλω να αναφερθώ: µία για το παραεµπόριο -που πάλι δεν
είστε αρµόδιος αλλά το λέω διότι δεν µπορώ να µιλάω κάθε τρεις
και λίγο- προκειµένου να υπάρξει µία πιο αποφασιστική αντιµετώπιση του παραεµπορίου και να υπάρχει κατάσχεση των προϊόντων του παραεµπορίου πριν από τη δίκη. Περιµένω από το
Υπουργείο Ανάπτυξης να δω πώς τοποθετείται σε αυτήν την τροπολογία, για την οποία είναι θετικός –είµαι βέβαιος- και ο εµπορικός κόσµος.
Η άλλη τροπολογία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, αφορά ένα θέµα που το συζητήσαµε και στην
επιτροπή, κύριε Υπουργέ. Συνδέεται µε τον παραλογισµό που
βλέπουµε να εκτυλίσσεται τελευταία. Βάσει κάποιων υφισταµένων ρυθµίσεων, κάποιοι διοικητές Οργανισµών, που έτυχε και
πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οι Οργανισµοί να έχουν
χρέη προς το δηµόσιο και ελλείµµατα, γίνονται αντικείµενο κυνηγιού.
Τους κυνηγά η εφορία, δεν τους δίνει ασφαλιστική ενηµερότητα και φορολογική ενηµερότητα το κράτος και επίσης, τους
ζητά να καταβάλουν οι ίδιοι από την προσωπική τους περιουσία,
τα χρέη που είχαν γεννηθεί σε αυτούς τους δηµόσιους Οργανισµούς, ακόµα και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Πρόκειται για θέµα κοινής λογικής και φαντάζοµαι ότι δεν θα
υπάρχει αντίρρηση από καµµιά πτέρυγα, διότι αν πάει έτσι το ελληνικό δηµόσιο, µε αυτόν τον παραλογισµό, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεξιά ή αριστερή, δεν θα βρίσκει διοικητές να βάλει σε
Οργανισµούς και όπως κατάλαβα και προχθές, η Κυβέρνηση τοποθετείται θετικά απέναντι σε αυτήν την τροπολογία.
Αυτά έχω να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ελπίζω για
τα ζητήµατα που έθεσα, να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από
την πλευρά της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Βουλής η κ. Βέρα Νικολαΐδου, να λάβει το λόγο.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το διαδικαστικό θέµα που έθεσα
στην αρχή, εξακολουθεί να υπάρχει, γιατί ακόµα δεν έχει διευκρινιστεί από τους Υπουργούς ποιες τροπολογίες κάνουν δεκτές,
εκτός από τον κ. Οικονόµου, που µας ενηµέρωσε ότι κάνει δεκτή
αυτή που καταθέσαµε σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και µε
κάποιες µικροβελτιώσεις, που νοµίζουµε ότι λύνει το πρόβληµα
στο οποίο αναφερθήκαµε.
Θα κάνω αναφορά µόνο σ’ ένα άρθρο, στο 327, αυτό που έχει
σχέση µε το ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης της σύµβασης
παραχώρησης του ΣΕΜΠΟ στην «COSCO» και µετά θα αναφερθώ στις τροπολογίες, κύρια τις υπουργικές και σε ορισµένες
µε τις οποίες τουλάχιστον εµείς, συµφωνούµε. Αν χρειαστεί, θα
τοποθετηθούµε µετά τις διευκρινίσεις των Υπουργών στις υπόλοιπες.
Κατ’ αρχάς, είναι γνωστό ότι εµείς είχαµε διαφωνήσει και στην
πρώτη Σύµβαση που είχε σχέση µε την «COSCO» και φυσικά, όχι
µόνο δεν συµφωνούµε, αλλά είναι ένα από τα άρθρα για τα οποία
έχουµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία, διότι για δεύτερη φορά
έρχονται να επικυρωθούν αντισυµβατικές και παράνοµες πρακτικές της «ΣΕΠ-COSCO», όπως για παράδειγµα, καλό είναι να θυµόµαστε τι έγραφαν οι προηγούµενες συµφωνίες και τι έχει
προχωρήσει ή τι έχει αθετηθεί από την «COSCO».
Ήταν υποχρέωση της «ΣΕΠ ΑΕ» να εκβαθύνει και να συντηρήσει τις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ. Αυτό έγινε υποχρέωση, στην πορεία, του ΟΛΠ στη σύµβαση παραχώρησης. Φυσικά καταλαβαίνει
κανείς ότι εδώ πρόκειται για µια ανυπολόγιστα µεγάλη ζηµιά
στην περιουσία του «ΟΛΠ ΑΕ» και από την άλλη, φαίνεται ότι γίνεται ένα δώρο στην κινεζική εταιρεία, χωρίς να το προβλέπει η
αρχική διακήρυξη, διότι, αν το προέβλεπε, θα υπήρχαν και άλλοι
που ίσως ενδιαφέρονταν.
Ήταν µια προκλητικά χαριστική ρύθµιση και µια παράνοµη έµµεση ενίσχυση µε «ζεστό» χρήµα του δηµοσίου στη «ΣΕΠ ΑΕ». Η
ίδια εταιρεία δεν αναλαµβάνει µόνο την φορτοεκφόρτωση των
κοντέινερς, όπως έλεγε η διακήρυξη, αλλά και κάθε λιµενική υπηρεσία, όπως στη συνέχεια, έλεγε η Σύµβαση Παραχώρησης. Βέβαια έχει γίνει πλέον ένα πλήρες ιδιωτικό κινεζικό λιµάνι µέσα
στο λιµάνι του Πειραιά και µάλιστα, χαριστικά, χωρίς να γίνει και
διεθνής διαγωνισµός γι’ αυτό.
Επειδή έγινε συζήτηση για τον προβλήτα των πετρελαιοειδών,
ο ΟΛΠ στην αρχική σύµβαση είχε υποχρέωση µε δικά του έξοδα
να µετακινήσει τον προβλήτα, πράγµα που δεν το έλεγε στη διακήρυξη, αλλά ήταν υποχρεωµένος. Ίσως το ήξεραν αυτό µόνο
οι Κινέζοι, ότι ποτέ δεν θα πλήρωναν το αστρονοµικό ποσό της
δαπάνης αποµάκρυνσης του προβλήτα. Είναι άλλη µία περίπτωση παραβίασης όλων των κανόνων και φυσικά, δεν είναι απλά
παραβίαση, αλλά είναι και ζητήµατα που έχουν σχέση και µε ποινικά αδικήµατα και απιστία.
Αυτά και αρκετά άλλα υπήρχαν τότε.
Στην τωρινή συµφωνία, που έρχεται για δεύτερη φορά να επικυρωθεί υπέρ της «ΣΕΠ COSCO», πάλι τα πάντα λειτουργούν
υπέρ της.
Στο άρθρο 2, για παράδειγµα, σχετικά µε τον ορισµό του Προβλήτα ΙΙΙ, η «ΣΕΠ» πλέον έχει το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση, να κατασκευάσει ένα τµήµα του Προβλήτα ΙΙΙ, που στην
αρχική συµφωνία είχε αναλάβει ρητά την υποχρέωση να κατασκευάσει. Το ίδιο αναφέρεται και στο άρθρο 12.
Στα άρθρα 4, 5 και 7 γίνονται κάποιες διευκρινίσεις, που πάλι
ωφελούν τη «ΣΕΠ ΑΕ» όσον αφορά τη µερική ή και ολική διακοπή
της λειτουργίας του ΣΕΜΠΟ, µε συνέπεια τη µείωση ή και τη µη
οφειλή του ανταλλάγµατος, δηλαδή του µισθώµατος, από τη
«ΣΕΠ ΑΕ» στον ΟΛΠ.
Πιο κάτω, η συµφωνία στα άρθρα 8 και 11 έχει πάλι διευκολύνσεις και όσον αφορά το χρόνο, που προβλεπόταν αρχικά για
την τυχόν εκτέλεση και ολοκλήρωση της κατασκευής του Προ-

8630

βλήτα ΙΙΙ, αλλά και σε ό,τι αφορά την υποχρέωση, όπως αυτή µεθοδεύθηκε σε βάρος του ΟΛΠ, της αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών του Προβλήτα ΙΙΙ.
Στο άρθρο 14, πάλι υπάρχει ποινική ρήτρα σε βάρος του ΟΛΠ:
10.000 ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης του
Προβλήτα ΙΙΙ.
Στο άρθρο 19 µπαίνει και πλαφόν 4,1% ετησίως για το ετήσιο
αντάλλαγµα της «ΣΕΠ ΑΕ» µέχρι το τέλος του 2015 µε επιφύλαξη
για το επόµενο χρονικό διάστηµα, µε επίκληση την οικονοµική
κρίση, όταν αυτό απαγορευόταν από την αρχική συµφωνία και
τη διακήρυξη του διαγωνισµού.
Αυτοί είναι, φυσικά, οι κυριότεροι λόγοι, γιατί υπάρχουν και
άλλοι, για τους οποίους ζητάµε για το συγκεκριµένο άρθρο 327
να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
Όσον αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, η µία έχει σχέση µε
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Για να το πούµε βέβαια πιο
συγκεκριµένα, είναι αξιολόγηση των απολύσεων και της σφαγής
των εκπαιδευτικών. Είναι µία πολυσέλιδη –γι’ αυτό σχολιάστηκε
από προηγούµενους εισηγητές- τροπολογία µε αρκετές παραγράφους, που δεν είναι τόσο τυπικές, όπως µας είπε ο εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά είναι πολύ σοβαρές.
Η παράγραφος 1, για παράδειγµα, που ορίζει τους τρόπους
που θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι πολύ
αποκαλυπτική, ιδιαίτερα στην αιτιολογική έκθεση, όπου εκεί φαίνεται ότι δεν είναι έτοιµο το Υπουργείο ακόµα και γι’ αυτά που
θέλει να προχωρήσει.
Κατ’ αρχάς, η αξιολόγηση γίνεται µε το ν. 4024 2011 για το
βαθµολόγιο-µισθολόγιο, τον οποίο εµείς καταψηφίσαµε. Για να
εφαρµοστεί ο νόµος αξιολόγησης χρειάζεται «πάγωµα» και όχι
αύξηση µισθού, δηλαδή να µείνουν οι εκπαιδευτικοί στάσιµοι.
Αυτό θα πηγαίνει σταδιακά µε κάποια ποσοστά από 80% στο 60%
και 40%. Όσο πάµε παρακάτω θα υπάρχουν αριθµητικές επιπτώσεις και βέβαια οι τελευταίοι θα είναι εν δυνάµει απολυµένοι. Δεν
βελτιώνει την κατάσταση των εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και των
µαθητών, αυτή η αξιολόγηση.
Θέλω να σας ρωτήσω αν, για παράδειγµα, από την αξιολόγηση
–θα µου πείτε πράγµα απίθανο µε τα µέτρα και τα «κόσκινα» που
έχετε προγραµµατίσει για να περνούν οι εκπαιδευτικοί- στους
εκατό οι ενενήντα είναι άριστοι, τι θα κάνει το Υπουργείο; Θα συνεχίσει, φυσικά, να τους περνάει από «κόσκινο», για να φθάσει
εκεί που είναι ο στόχος σας, ο οποίος στόχος σας είναι µέσα στο
2012 –γιατί οι εκπαιδευτικοί είτε µπουν µόνοι τους, είτε µπουν
µέσα στους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους- να κάνετε δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις και στη συνέχεια µέχρι τέλος του
2015, αυτές να γίνουν εκατόν πενήντα χιλιάδες απολύσεις.
Αρχίζετε λοιπόν και παίρνετε µέτρα χωρίς κριτήρια. Όλα αυτά,
το ότι εξουσιοδοτείται ο Υπουργός, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, που θα ρυθµίσουν την όλη κατάσταση, θα βρεθούν στην
πορεία.
Το πρόβληµα είναι, ότι θέλετε τον Ιούνη -που ήδη έχετε εξαγγείλει αντιλαϊκά µέτρα µε µειώσεις µισθών, συντάξεων κ.λπ.- να
είναι έτοιµες οι απολύσεις και των εκπαιδευτικών µέσα στον
αριθµό των γενικών απολύσεων των δηµοσίων υπαλλήλων.
Φυσικά τα κριτήρια που θα βάλετε, για να αποδειχθεί ότι ένας
δάσκαλος δεν αξιολογείται θετικά, ότι µένει στάσιµος ή ότι δεν
είναι καλός, σίγουρα δεν θα ευνοούν το δάσκαλο που παλεύει,
για να διαβάζουν τα παιδιά µας από βιβλία και όχι από φωτοτυπίες και DVD, το δάσκαλο που θα αντιπαλεύει την είσοδο επιχειρήσεων στα σχολεία. Σίγουρα ο καθηγητής που θα αρνείται να
υπογράφει συµβόλαιο µε στόχο να περνάει, να «κουµπώνει» στα
µυαλά των παιδιών τα µέσα και τις ανάγκες του κεφαλαίου επίσης, δεν θα θεωρείται ικανός να πάρει καλύτερο βαθµό. Αυτοί
θα είναι οι κακοί, οι στάσιµοι, οι πρώτοι που θα έχετε στον κατάλογο των απολυµένων.
Υπάρχουν βέβαια και κάποιες παράγραφοι οι οποίες έχουν
ορισµένες διατυπώσεις για ζητήµατα διαχείρισης της θέσης
υπαλλήλων, όπως αυτές που προκύπτουν από τη διαδικασία συγχώνευσης των Οργανισµών –βέβαια, εµείς έχουµε τοποθετηθεί
και έχουµε πει ότι δεν συµφωνούµε µε τη συγχώνευση- που είναι
θετικές.
Θα σταθώ ιδιαίτερα στην παράγραφο 4 που έχει σχέση µε τη
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δηµιουργία ενός πραγµατικά πρότυπου παιδικού σταθµού µε
άριστες προδιαγραφές στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας.
Εµείς, όσον αφορά το θέµα της προσχολικής παιδείας, πάντα
είχαµε και έχουµε τη θέση ότι είναι η πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Όντως, χρειάζεται µία υποδοµή σαν και αυτή που περιγράφετε.
Όµως δεν µπορούµε να δεχθούµε να υπάρχει ένας τέτοιος
σταθµός, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι οι παιδικοί σταθµοί που ήταν
κάποτε στο Υπουργείο Παιδείας -και διαφωνήσαµε για το ότι πέρασαν στην τότε τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τώρα πλέον δεν λειτουργούν µε κανέναν κανόνα- είναι σήµερα σε τέτοια κατάσταση,
που πέρα από τα τροφεία που είναι περίπου στα ίδια επίπεδα µε
τους ιδιωτικούς, τα παιδιά υποσιτίζονται, τα παιδιά το χειµώνα
κρυώνουν, γιατί δεν έχουν πετρέλαιο θέρµανσης οι σταθµοί.
Δίπλα στα µόνιµα προβλήµατα του κτηριακού, του προσωπικού,
που είτε θα είναι ελλιπές είτε θα είναι µε συµβάσεις κάποιων
µηνών και όχι µε κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση, δεν µπορεί να δεχθεί κανείς να υπάρχει ένας παιδικός σταθµός τον οποίο σίγουρα
θα πολυδιαφηµίσετε.
Θέλω να σας κάνω µία πρόταση. Θα συµφωνήσουµε µε τη
συγκεκριµένη παράγραφο, αν κάνετε όµως όλους τους παιδικούς σταθµούς σε αυτό το επίπεδο. Μη µου πείτε ότι δεν γίνεται,
µη µου πείτε ότι για την πρώτη βαθµίδα εκπαίδευσης δεν αξίζει
να δοθούν χρήµατα, όσα και αν χρειαστούν. Είναι πλέον ντροπή
για τη χώρα µας οι παιδικοί σταθµοί να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν ξέρουν αν θα ανοίξουν, χιλιάδες παιδιά µένουν έξω
από τις λίστες.
Εµείς λοιπόν δεν δεχόµαστε, κατ’ αρχήν, για τους παιδικούς
σταθµούς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισµός από τα νήπια των
δυόµισι χρόνων µέχρι την ηλικία του δηµοτικού και γενικότερα.
Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάτε εσείς. Δηµιουργείτε παιδικούς
σταθµούς πρώτης κατηγορίας και πέµπτης για τους υπόλοιπους.
Οι παιδικοί σταθµοί πρέπει να είναι δηµόσιοι και δωρεάν, χωρίς
τροφεία, µε την κατάλληλη υποδοµή, τους κατάλληλους εκπαιδευµένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να έχουν και µία συνεχή εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, για να µπορούν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα των παιδιών σε αυτήν την πιο τρυφερή
ηλικία, στην οποία διαµορφώνεται ο χαρακτήρας και πολλά άλλα
στοιχεία.
Δεν µπορούµε φυσικά, όχι απλά να ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία, αλλά είναι γνωστό ότι έχουµε καταθέσει και ονοµαστική
ψηφοφορία.
Η άλλη τροπολογία, η υπουργική, είναι µία εναρµόνιση του
εθνικού θεσµικού πλαισίου µε την κοινοτική νοµοθεσία για την
εφαρµογή διαχείρισης και πληρωµής των ενισχύσεων σε δικαιούχους. Δεν συµφωνούµε και την καταψηφίζουµε, αλλά θα σταθώ
σε δύο παραγράφους.
Να σηµειώσω ότι είναι ένα πακέτο όλες οι τροπολογίες, το
οποίο δεν το έχω φέρει όλο, γιατί περιµένω πρώτα τις διευκρινίσεις.
Θα σταθώ λοιπόν στις παραγράφους 1 και 19, γιατί αυτή η
τροπολογία νοµιµοποιεί τη νόµιµη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή από τη στιγµή που προωθείται η χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ, επιχειρήσεων άσχετα µε τα χρέη που έχουν προς τις εφορίες ή προς τα ταµεία. Η τροπολογία αντιµετωπίζει τον όµιλο που
χρηµατοδοτείται µε πακτωλό χρηµάτων από το ΕΣΠΑ, µ’ αυτόν
τον τρόπο και για το λόγο αυτό είναι απαράδεκτη.
Την ίδια ώρα βέβαια, που η Κυβέρνησή σας, του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας, προχωρά στην κλιµάκωση επίθεσης στα
δικαιώµατα των εργαζοµένων και ήδη οι εργαζόµενοι ξέρουν τι
τους περιµένει µετά τις εκλογές και µετά τον Ιούνιο, για άλλη µία
φορά αποδεικνύεται και µ’ αυτήν την τροπολογία ότι λεφτά για
τη χρηµατοδότηση των οµίλων υπάρχουν –βρίσκετε πάντα τις
πηγές- αλλά εκεί που δεν υπάρχουν χρήµατα είναι για τους µισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές.
Θέλω να σταθώ και σε άλλη µία παράγραφο, στην παράγραφο
19, γιατί εδώ πια είναι και λίγο προκλητική η όλη διατύπωση.
Υπάρχουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΣΕΝ, πλοιάρχου
και µηχανικών, στο Ρέντη, µε σοβαρά κτηριακά προβλήµατα, απ’
ό,τι φαίνεται. Δεν µπορεί λοιπόν το Υπουργείο να αναλάβει τη
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συντήρηση και την επισκευή και θα βοηθήσει µε χρηµατοδότηση
του σωµατείου µε την επωνυµία Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Κατ’ αρχάς, δεν µπορεί η ναυτική εκπαίδευση να αντιµετωπίζεται µε «µπαλώµατα» που δηµιουργούν και εξαρτήσεις και µάλιστα, εξαρτήσεις όχι µε οποιονδήποτε, αλλά µε το εφοπλιστικό
κεφάλαιο που µ’ αυτήν τη συµµετοχή του και τη φιλανθρωπία του
θα αποφασίζει άµεσα για τα έργα που θα γίνονται και για τους
όρους µε τους οποίους θα γίνονται. Ανοίγει το δρόµο για να εµπλακούν οι εφοπλιστές στην κατάρτιση µέσα από τη χρηµατοδότηση έτσι όπως φαίνεται, που θέλουν να ξεκινήσουν, αλλά µε
κριτήρια δικά τους.
Και βέβαια πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι εφοπλιστές επιδοτούνται από το κράτος µε πολλούς τρόπους. Δεν µπορούµε να
ξεχάσουµε ότι έχουν πενήντα έξι –ίσως και περισσότερες πλέονφοροαπαλλαγές, οι οποίες έχουν επικυρωθεί νοµοθετικά µέσα
από το Κοινοβούλιο. Επίσης έχουν άµεσες επιδοτήσεις για τις
άγονες γραµµές, που ξέρουµε πόσο παραβιάζονται.
Είναι λοιπόν πολύ προκλητικό να συνάπτονται τέτοιες συµφωνίες. Εµείς ζητάµε και προτείνουµε αύξηση φορολογίας του κεφαλαίου γενικότερα και των εφοπλιστών στο 45%. Φυσικά δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία
και την καταψηφίζουµε.
Όπως είπα, για πολύ λίγες τροπολογίες θα αναφέρω µε ποιες
συµφωνούµε και µε ποιες όχι, λέγοντας τους γενικούς και ειδικούς αριθµούς τους. Η πρώτη είναι η µε γενικό αριθµό 920 και
ειδικό αριθµό 58 και αφορά τις ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών ή µη αποδοθέντων εσόδων του ΕΛΓΑ από κάθε αιτία που δεν
µπόρεσαν να υπαχθούν ή να υλοποιήσουν τις διατάξεις τού συγκεκριµένου άρθρου, για µία σειρά από λόγους που ανάγονται
στην επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης τα τελευταία δώδεκα
χρόνια.
Με αυτήν την τροπολογία θα συµφωνήσουµε εφόσον την κάνετε δεκτή.
Επίσης συµφωνούµε µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 926
και ειδικό 62. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στους δήµους µετά από
το αίτηµα των φορέων παραγωγών και αγροτών, να προσδιορίσουν δηµοτικούς χώρους όπου θα λειτουργούν αγορές παραγωγών. Αν και δεν προσδιορίζει σε πόσο χρόνο θα βγει το προεδρικό διάταγµα -µέσα σε έξι µήνες, περισσότερο, λιγότερο- εν
πάση περιπτώσει συµφωνούµε και θα µπορούµε να την κάνουµε
δεκτή εφόσον προταθεί.
Επίσης συµφωνούµε µε την τροπολογία 913 γενικός αριθµός
και 55 ειδικός, που έχει σχέση µε τις άδειες πολιτών λαϊκών αγορών.
Συµφωνούµε ακόµη µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 892
και ειδικό 45 που έχει σχέση µε το αίτηµα των παραγωγών αγροτών και των συµβατικών αγροτών όσο και των δύο καλλιεργητών,
για να προσδιοριστούν οι δηµοτικοί χώροι όπου θα λειτουργούν
οι αγορές παραγωγών. Αυτές µπορείτε να τις κάνετε δεκτές και
τις δύο µαζί. Βλέπουµε ότι είναι θετικές και γι’ αυτό ακριβώς συµφωνούµε.
Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε στην τροπολογία που έχει
γενικό αριθµό 943 και ειδικό 67. Μιλάει για αγροτικά ακίνητα που
έχουν περιέρθει στην κατοχή της ΑΤΕ καθ’ οιονδήποτε τρόπο και
τα οποία δεν γίνεται να αξιολογηθούν από την Τράπεζα µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της κ.λπ.. Με αυτήν δεν συµφωνούµε.
Επίσης δεν συµφωνούµε µε την 926 και ειδικό αριθµό 62. Αυτό
που προτείνεται είναι µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της
προσωπικής περιουσίας των διοικητικών οργάνων ή των υπαλλήλων των Οργανισµών ΓΟΕB και ΤΟΕΒ για την ικανοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών των τελευταίων προς τρίτους. Κοιτάξτε,
είναι ελλιπής και καθόλου συγκεκριµένη. Γιατί υπάρχουν τα χρέη
αυτά; Ο ένας λόγος µπορεί να είναι ότι δεν µαζεύτηκαν. Υπάρχει
όµως και ο άλλος ότι µπορεί να έχουν φαγωθεί. Έτσι γενικά και
αόριστα να απαλλαγούµε όλοι, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε, γιατί µπορεί να απαλλάσσονται και αυτοί που ίσως έχουν
καταχραστεί.
Τέλος δεν κάνουµε δεκτή αυτή -δεν έχει στη φωτοτυπία που
είναι στα χέρια µου γενικό και ειδικό αριθµό- που την υπογράφουν δεκαπέντε Βουλευτές: Παπαγεωργίου, Γικόνογλου, Ανα-
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στασιάδης, Τζελέπης, Φραγγίδης κ.λπ..
Θα τοποθετηθούµε, όπως είπα και µετά τις διευκρινίσεις των
Υπουργών, εάν υπάρξουν, γιατί δεν βλέπω παριστάµενους
Υπουργούς. Μιλάµε για τροπολογίες που έχουν σχέση µε συγκεκριµένα Υπουργεία, που πέρα από την υπογραφή των Υπουργών, δεν τους έχουµε δει τώρα τρεις µέρες, ούτε για
δευτερόλεπτα στην Αίθουσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ.
Βέρα Νικολαΐδου, Αντιπρόεδρο της Βουλής και ειδική αγορήτρια
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Καλείται ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης να λάβει το λόγο.
Παρακαλώ, κύριε Πολατίδη.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Τεράστιος όγκος και των τροπολογιών και φυσικά θα
τοποθετηθώ σε συγκεκριµένες µόνο. Το θέµα της αµοιβαίας συνδροµής, της υιοθετήσεως της οδηγίας για την αµοιβαία συνδροµή, νοµίζω ότι είναι µία τυπική διαδικασία και µε την εµπειρία
που έχουµε από το ελληνικό κράτος, καταλαβαίνουµε ότι θα είναι
πολύ φειδωλό και πολύ δουλικό απέναντι στις απαιτήσεις που θα
έρχονται από το εξωτερικό, αυτές που δηµιουργούνται εκεί και
πολύ δύσκαµπτο στο να επιζητήσει τα δικά του οφέλη τα οποία
θα προέρθουν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου.
Άρα νοµίζω ότι δεν προσφέρει κάτι η συγκεκριµένη οδηγία,
χωρίς την αλλαγή της νοοτροπίας του ελληνικού κράτους, κάτι
που είναι και το ζητούµενο.
Όσον αφορά το δεύτερο θέµα, που έχει σχέση µε τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Οικονοµικών περί πετρελαίου, θα ήθελα να
πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όµως η ουσία του προβλήµατος είναι, ότι οι υπερβολικοί φόροι δηµιουργούν πάντα τεράστιο κίνητρο για τη φοροδιαφυγή. Και ξέρουµε ότι αυτός που
έχει το µεγαλύτερο κίνητρο είναι ο επιδιώκων τη φοροδιαφυγή,
ο οποίος πάντα θα σκεφτεί και θα βρει τεχνικά µέσα µε τα οποία
θα µπορέσει να ξεπεράσει την όποια ρύθµιση και τις όποιες υποδοµές είναι δυνατόν να κάνει το Υπουργείο.
Μας είπε ο παριστάµενος κύριος Υπουργός ότι υπάρχει ένα
σχετικό σύστηµα. Μάλιστα µας έστειλε και µια πρόσκληση, για
να παρακολουθήσουµε την επιτροπή. Όµως δεν ξέρω αν έγινε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Έγινε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Εγώ, κύριε Υπουργέ, επειδή είµαι Βουλευτής επαρχίας, δεν µπορούσα να είµαι παρών. Δέχοµαι λοιπόν
ότι δουλεύει αυτό το σύστηµα. Όµως φαντάζοµαι ότι η εφευρετικότητα αυτών που έχουν τεράστιο κίνητρο να κάνουν τη φοροδιαφυγή, θα είναι µεγάλη και θα βρουν τρόπο να ξεφύγουν.
Από εκεί και πέρα και δεδοµένου ότι όλα τα συστήµατα δουλεύουν µε ανθρώπους, το κίνητρο το οποίο έχουν είναι τεράστιο,
όταν ξέρουµε ότι σε κάθε λίτρο πετρελαίου τα 0,63 λεπτά είναι
ο ειδικός φόρος συν το ΦΠΑ. Άρα από το 1,40 που κοστίζει το
πετρέλαιο, φτάνουµε το 1 ευρώ περίπου, να είναι φόροι. Το κίνητρο λοιπόν είναι µεγάλο και φαντάζοµαι ότι θα βρεθούν οι τρόποι για να ξεπεράσουν τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που παρ’
όλα αυτά είναι στη θετική κατεύθυνση.
Με εκείνο που διαφωνούµε καθέτως, όσον αφορά τις ρυθµίσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, είναι οι ρυθµίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ.
Κύριε Υπουργέ, ήµουν εισηγητής στην πρώτη ρύθµιση περί
ΕΛΣΤΑΤ και θυµάµαι τι έλεγε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Έλεγε ότι
µε τις ρυθµίσεις τις οποίες κάνει, δεν θα έχουµε πλέον τα φαινόµενα που είχαµε επί Νέας Δηµοκρατίας µε τον κ. Κοντοπυράκη
και όλα αυτά.
Μα όσον αφορά αυτόν το νόµο, τον φτιάξατε µια φορά, τον
κάνατε υπέρ του προέδρου και έρχεστε τώρα να τον κάνετε
ακόµα περισσότερο υπέρ του προέδρου και µάλιστα µε τρόπο
υπερβολικό, κάτι που δεν υπάρχει αλλού στο δηµόσιο. Γιατί η
ΕΛΣΤΑΤ χρειάζεται έναν πρόεδρο που να έχει τέτοιες δυνατότητες που δεν υπάρχουν σε κανέναν άλλο πρόεδρο του δηµοσίου;
Και δεν µιλάµε πλέον για µια συλλογική αρχή, αλλά για µια «ενός
ανδρός αρχή» και πρέπει να κάνει ό,τι θέλει ο πρόεδρος.
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Νοµίζω ότι αυτό είναι προβληµατικό και µέχρι στιγµής δεν
υπήρξε η αιτιολόγηση που να εξηγεί γιατί χρειάζεται. Τι ακριβώς
συµβαίνει µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο -το οποίο το διορθώσατε
το Δεκέµβριο του 2010- και έρχεστε τώρα να το ξαναδιορθώσετε
και να καταργήσετε και τον έλεγχο της Βουλής; Πού ακριβώς
υπάρχει η αιτιολόγηση αυτού του πράγµατος;
Όσον αφορά το θέµα των εγγυήσεων του δηµοσίου -το οποίο
βέβαια βρίσκεται στη ρύθµιση του άρθρου 99 του Πτωχευτικού
Κώδικα- θα ήθελα να πω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα µε τις
εταιρείες που είχαν πάρει εγγυήσεις του δηµοσίου.
Εδώ λοιπόν δηµιουργείτε καταστάσεις που είναι πάλι υπέρ των
τραπεζών, αναιρώντας ρυθµίσεις που κάνατε το 2011. Έρχεστε
τώρα και τα ξανακάνετε πάλι όλα υπέρ των τραπεζών και µε προφανή ζηµία του ελληνικού δηµοσίου, όπως ισχύει, γιατί αυτές οι
εταιρείες θα κλείσουν, αφού δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις
συγκεκριµένες ρυθµίσεις τις οποίες υιοθετείτε, µε αποτέλεσµα
να χάσει τις εγγυήσεις του το ελληνικό κράτος. Και αν πάρει ως
εγγύηση και βγει στη διαδικασία των κατασχέσεων, γνωρίζετε
πολύ καλά ότι σήµερα ειδικά, τα βιοµηχανικά ακίνητα που διατίθενται, είναι άπειρα, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον
για την αγορά τους ή για την κατάσχεσή τους.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της «SIEMENS».
Ακούσαµε χθες από την εισηγήτρια της Πλειοψηφίας ότι είναι
σωστές οι ρυθµίσεις και ότι τέλος πάντων πρέπει να αποδεχθούµε ό,τι υπάρχει, καθώς και ότι έγινε και πολύ καλή διαπραγµάτευση. Εγώ διαφωνώ ότι έγινε καλή διαπραγµάτευση.
Διαφωνώ. Στην ουσία η «SIEMENS» δεν θα πληρώσει τίποτα.
Για το ότι αναλαµβάνει ηθική ευθύνη και ζητάει συγγνώµη από
τον ελληνικό λαό, θα πω ότι τότε και ο καθένας ο οποίος διαπράττει µία κατάχρηση ή διαπράττει µία απάτη, να λέει ότι ζητάει
συγγνώµη και να τελειώνει το θέµα εκεί. Πρέπει να έχει µία ποινή,
να υποχρεωθεί σε µία καταβολή χρηµατικού προστίµου ούτως
ώστε να είναι αδύνατον να το επαναλάβει αυτό στο µέλλον. Θα
µπορούσαν φυσικά, να το κάνουν αυτό. Σε άλλες χώρες, έχουν
γίνει πολύ καλύτερες συµφωνίες. Δυστυχώς µε τη «SIEMENS»
δεν γίνεται καλή συµφωνία.
Και υπάρχουν και ποινικά ζητήµατα. Γιατί αυτοί που έκαναν τη
σύµβαση δεν βάζουν την υπογραφή τους από κάτω και το φέρνουν στη Βουλή; Γιατί θεωρούν ότι µε το θέµα της κοµµατικής
πειθαρχίας θα περάσει αυτή η ρύθµιση. Γιατί πολλοί Βουλευτές
ενδεχοµένως -είναι και προεκλογική περίοδος- δεν µπορούν να
ασχοληθούν πλήρως µε το θέµα και να το µελετήσουν και έτσι
θέλουν να φύγει από τους δικούς τους ώµους και να πάει στους
ώµους των Βουλευτών οι οποίοι θα υπογράψουν. Εµείς βέβαια
καταθέτουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και καλούµε
όλους τους Βουλευτές να γνωρίζουν τα συγκεκριµένα στοιχεία
που έχει η σύµβαση µε τη «SIEMENS» και κατόπιν αυτού να τοποθετηθούν.
Για το θέµα της «COSCO» κι εδώ υπάρχει µία προβληµατική
διαπραγµάτευση από πλευράς ελληνικού κράτους. Είναι δεδοµένο ότι δεν έχει γίνει σωστή διαπραγµάτευση.
Υπάρχει και το ζήτηµα το οποίο έθεσε και ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας, το θέµα της µεταφοράς του προβλήτα των
πετρελαιοειδών, το οποίο είναι η ουσία των ερωτήσεων που
έκανα από το 2010, γνωρίζοντας τη σύµβαση και γνωρίζοντας
ότι στην ουσία ήταν ο τρόπος µε τον οποίο δεν θα έκανε ποτέ
την επένδυση των 35 εκατοµµυρίων ευρώ η «COSCO». Ήταν
ακριβώς αυτό, ότι µε το 1 εκατοµµύριο που προβλεπόταν ήταν
αδύνατο να µεταφερθεί ο προβλήτας των πετρελαιοειδών.
Και εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα. Αν ο προβλήτας των πετρελαιοειδών είναι υπό µετακίνηση και στον Προβλήτα ΙΙ δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις, πώς ακριβώς θα γίνεται η
διακίνηση των πετρελαιοειδών στην περιοχή; Είναι ένα εύλογο
ερώτηµα. Δηλαδή τα βρήκαν µεταξύ τους η «COSCO» µε τον
ΟΛΠ -ό,τι εξυπηρετεί ο ΟΛΠ, στην ουσία η Κυβέρνηση- αλλά πώς
θα γίνεται αυτή η διακίνηση; Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα
εκτός των υπολοίπων ότι πρακτικώς η «COSCO» δεν θα κάνει
καµµία επένδυση. Έτσι είναι η σύµβαση. Ακόµα και οι εγγυηµένες ποσότητες εµπορευµατοκιβωτίων που υπήρχαν στην αρχική
σύµβαση, τώρα µειώνονται και τα τέλη ελλιµενισµού πάνε εκεί.
Για τις τροπολογίες του Υπουργείου, κατ’ αρχάς να κάνω ένα
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γενικό σχόλιο. Αυτό το χάλι µε τη διαρκή νοµοθέτηση αλλαγών
των Υπουργείων, πότε θα σταµατήσει; Δηλαδή εδώ και δυόµισι
χρόνια ιδίως, ασχολούµαστε µε αλλαγές Υπουργείων, προεδρικά
διατάγµατα βγαίνουν που αλλάζουν Υπουργεία, παίρνουν τη µία
γενική γραµµατεία, την πάνε εδώ. Οι γενικές γραµµατείες έχουν
γίνει και λίγο το παιχνίδι των Υπουργών. Συνήθως όταν µετακινούνται Υπουργοί, µετακινούνται µαζί τους και οι γενικές γραµµατείες.
Ήταν καπρίτσιο της κ. Διαµαντοπούλου να πάρει τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Την πήρε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κακώς –το είχαµε καταγγείλει από τότε που
έγινε- να την πάει στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα γυρνάει η κ.
Διαµαντοπούλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προφανώς θα
ξαναπάρει και τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
και θα την πάει εκεί, εάν µετά τις εκλογές στο πλαίσιο της συγκυβερνήσεως παραµείνει στο Υπουργείο στο οποίο είναι.
Και εδώ έχουµε ένα θέµα µε την ΕΤΑΝΑΛ -βέβαια είναι στα
προηγούµενα άρθρα- η οποία πηγαίνει µε τον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. Είναι δυνατόν; Δηλαδή αυτός που θα
είναι πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών πραγµατικά θα
µπορεί να ρυθµίζει και όλα τα θέµατα της αλιείας και µε τις ιχθυόσκαλες κ.λπ.; Άλλη δεν είναι η αρµοδιότητά του; Δηλαδή µε
το να πούµε στο πλαίσιο της διαρκούς µειώσεως των φορέων
του δηµοσίου ότι παίρνουµε, ενσωµατώνουµε κ.λπ., σηµαίνει ότι
θα δουλεύουν αυτά τα πράγµατα ή από εκεί και πέρα θα το
δούµε καθαρά λογιστικά; Τι σχέση έχει η διαχείριση των ιχθυοσκάλων σε όλη την Ελλάδα από τη διαχείριση της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών; Νοµίζω ότι είναι ένα µεγάλο πρόβληµα.
Έχουµε καταθέσει µία τροπολογία για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
Με το άρθρο 47 του νοµοσχεδίου για το νέο οικοδοµικό κανονισµό, υπήρξε µία σκανδαλώδης και αντισυνταγµατική ρύθµιση
υπέρ µόνο των Μουσουλµάνων της Θράκης -η οποία µάλιστα
ονοµαζόταν «Δυτική Θράκη»- για τους Νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης.
Εµείς λοιπόν, καταθέτουµε σχετική τροπολογία. Είναι εκπρόθεσµη, αλλά υπάρχει δέσµευση του Υπουργού κ. Σηφουνάκη ότι
θα γίνει δεκτή. Με αυτήν την τροπολογία καλύπτεται όλη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Θεωρούµε ότι πρέπει
να ισχύσει για όλη την Ελλάδα. Αν αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, να
ισχύσει για όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Είναι απαράδεκτο κάποιος Μουσουλµάνος που είναι πλούσιος
και έχει αυθαίρετο, να πληρώνει χαµηλό πρόστιµο και κάποιος
φτωχός που είναι Χριστιανός και έχει αυθαίρετο, να πληρώνει µεγαλύτερο πρόστιµο. Αυτά είναι απαράδεκτα και ρατσιστικά. Κάνετε διακρίσεις υπέρ θρησκειών. Βέβαια, είναι γνωστό γιατί τις
κάνετε. Γιατί περιµένετε ψήφους από τα καραβάνια των ψηφοφόρων που θα έρθουν από την Τουρκία και δεν έχουν καµία
σχέση µε την Ελλάδα. Αυτές είναι οι συνέπειες της άρσεως του
άρθρου 19 περί ιθαγένειας. Δεν µπορείτε όµως να το κάνετε,
γιατί υπάρχει το Σύνταγµα και υπάρχουν και οι νόµοι.
Κάντε δεκτή την τροπολογία µας, ώστε να ισχύσει για όλη την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για όλους τους κατοίκους της είτε είναι Χριστιανοί είτε είναι Μουσουλµάνοι είτε
είναι Βουδιστές είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Σαφώς είναι αντισυνταγµατική η ρύθµιση που έφερε ο κ. Σηφουνάκης.
Όσον αφορά τις υπουργικές τροπολογίες, συµφωνούµε να
είναι ακατάσχετες οι πληρωµές, γιατί µέχρι τώρα, µε το που δίνονταν οι επιδοτήσεις για κάποια επένδυση, επειδή υπήρχαν
προβλήµατα, το δηµόσιο ή το ασφαλιστικό ταµείο ή η τράπεζα
κυρίως, έπαιρναν τα χρήµατα που τους χρωστούσε η συγκεκριµένη εταιρεία, χωρίς να γίνεται η επένδυση. Και το δηµόσιο ή η
τράπεζα µπορεί να έλυνε κοντόφθαλµα το πρόβληµα της εταιρείας, αλλά δεν γινόνταν ποτέ η επένδυση, µε αποτέλεσµα να
µένουν τα γνωστά άδεια κουφάρια.
Επίσης συµφωνούµε µε το θέµα της συµβάσεως για το κτήριο
της εκπαίδευσης. Όµως είναι σηµαντικότερο να αναγνωρίσουν
οι εφοπλιστές ότι έχουν εκτός από τη συγκεκριµένη προσφορά
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών –που είναι της τάξεως των
600.000 ευρώ- και µεγαλύτερες υποχρεώσεις. Είναι προς το δικό
τους συµφέρον να υπάρξουν Έλληνες αξιωµατικοί και Έλληνες
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µηχανικοί στα πλοία. Με την απροθυµία που δείχνουν να ενισχύσουν την εκπαίδευση των κατώτερων αξιωµατικών και µηχανικών, δηµιουργούν πρόβληµα. Πρέπει να κατανοήσουµε όλοι ότι
χωρίς ελληνικά πληρώµατα αξιωµατικών και µηχανικών, δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει ελληνική ναυτιλία.
Έχουµε υποβάλει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για το
θέµα της «SIEMENS» και για το θέµα του άρθρου 231 που αφορά
το ψήσιµο του κατεψυγµένου ψωµιού στα σούπερ µάρκετ.
Υπάρχουν και άλλα θέµατα που θα µπορούσα να αναπτύξω,
αλλά σέβοµαι το χρόνο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ηλία Πολατίδη.
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
των Ελλήνων, είκοσι τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί, από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια ΘΕΟΜΗΤΩΡ».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από τις χθεσινοβραδυνές νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν. Είχαµε µία πλειάδα νοµοτεχνικών βελτιώσεων. Βέβαια, όταν έχεις 329 άρθρα σ’ ένα νοµοσχέδιο µε
διαδικασίες-εξπρές, ανάλογες θα είναι και σε πλήθος οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Θέλω να ρωτήσω τον κ. Ξυνίδη που προηγουµένως τον είδα
εδώ και αυτήν τη στιγµή πάλι λείπει: Στο άρθρο 233 για το τέλος
για εγγραφή στο ΓΕΜΗ ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου αντίστοιχα, αναφέρεται ότι αυτά τα έσοδα είναι έσοδα εξ ολοκλήρου του κρατικού προϋπολογισµού. Αυτό σηµαίνει τι; Ότι
βάζουµε και το ΓΕΜΗ στην εξυπηρέτηση του χρέους; Θα ήθελα
να µου το απαντήσετε. Είναι µία προσθήκη που έγινε στα χθεσινά.
Βέβαια θέλω να πω ότι δεν µπορεί να γίνονται τέτοιες αλλαγές
µε µία ταχύτητα-εξπρές. Εµείς είµαστε εννιά και δεν έχουµε τη
δυνατότητα να καταθέσουµε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας,
αλλά από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, βασικά από το ΛΑΟΣ
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κατατέθηκε αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε µία ώρα. Αυτά τα
άρθρα όµως, όπου έγιναν αλλαγές και όπου µπορεί να υπάρχουν
κάποια περίεργα θέµατα, χθες ψηφίστηκαν. Εδώ υπάρχει ένα
θέµα δηµοκρατικής λειτουργίας. Με τέτοια ταχύτητα-εξπρές δεν
µπορούµε να ψηφίζουµε άρθρα τα οποία αλλάζουν και µπορεί
και στην πορεία να αλλάξουν, αλλά ήδη να έχουν ψηφιστεί. Δεν
αφήσαµε να γίνει σωστά η διαδικασία σήµερα, για να µπορέσουµε να έχουµε µία καλύτερη εικόνα τού τι ακριβώς θέλει η Κυβέρνηση να περάσει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Πηγαίνω στο άρθρο 320. Εδώ είναι τα µέτρα για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου καυσίµων, τα οποία έπρεπε να έχουν
ληφθεί εδώ και χρόνια. Τα παίρνετε τώρα, έχοντας βεβαίως υποσκάψει πρώτα τις αρµόδιες υπηρεσίες. Το λέω αυτό, γιατί οι τελωνειακές υπηρεσίες είναι τόσο υποστελεχωµένες και έχουµε τη
µνηµονιακή πολιτική των εφεδρειών και των απολύσεων.
Ερωτώ, κύριε Υπουργέ: Ποιοι θα είναι αυτοί που θα εφαρµόσουν αυτά τα µέτρα για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου
καυσίµων; Τίθεται ένα σοβαρό ζήτηµα. Είναι υποστελεχωµένες
οι υπηρεσίες.
Επίσης, σχετικά µε την τοποθέτηση του GPS, δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη -σας το είχα πει κατ’ ιδίαν προχθές στην επιτροπήγια τα µη ελληνικά βυτιοφόρα που εισέρχονται από γειτονικές
βαλκανικές χώρες µέσω των οποίων πραγµατοποιείται µεγάλο
µέρος του λαθρεµπορίου. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί
επακριβώς η βαρύτητα της παράβασης µη τοποθέτησης του
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GPS ή ιχνηθέτη και αν θα αποτελέσει κακούργηµα µε βαρύτατες
συνέπειες για όλους τους εµπλεκόµενους.
Άρθρο 321 παράγραφος 4: Δεν εκπίπτει το «χαράτσι». Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών δεν
αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αυτή είναι µία αναµενόµενη διάταξη που όµως είναι
απαράδεκτη για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, γιατί
άλλο είναι µία µικρή επιχείρηση που δεν µπορεί να πληρώσει το
ρεύµα, όχι όµως και να πληρώσει και το «χαράτσι».
Πάνω σ’ αυτό θα σας αναφέρω µία περίπτωση µίας επιχείρησης που είχε έξι-επτά εργαζόµενους που της ήρθε «χαράτσι»,
10.000 ευρώ και δεν µπορούσε να αντεπεξέρθει και σταµάτησε
τη λειτουργία της, µε αποτέλεσµα βέβαια να «παγώσει» η συνεργασία της µ’ αυτούς τους ανθρώπους που τους απασχολούσε
για χρόνια και αυτή η επιχείρηση αυτήν τη στιγµή «βουλιάζει».
Είναι µικρή επιχείρηση, δεν είναι η επιχείρηση που έχει κέρδη
άλλων εταιρειών που είναι διασυνδεδεµένες, που είναι στο Χρηµατιστήριο. Μιλάω για µία µικρή επιχείρηση. Ούτε καν µεσαία
δεν µπορώ να την πω.
Άρθρο 322 παράγραφος 1 και 2: Παρατείνονται επ’ αόριστον
οι διατάξεις του ν.δ. 1298/72 µε το οποίο δίνονται φορολογικά
κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή για µετατροπές µικρών επιχειρήσεων µε βιβλία β’ κατηγορίας σε ανώνυµες εταιρείες.
Τέτοια κίνητρα είναι, παραδείγµατος χάριν, η µη πληρωµή
φόρου µεταβίβασης ακινήτων κατά τη µετατροπή µιας ΟΕ σε ΑΕ
ή η µη πληρωµή φόρου περιουσίας κ.λπ.. Δεν µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν πρέπει να έχει και ιδιαίτερες ρυθµίσεις για
τη διευκόλυνση δηµιουργίας µεγαλύτερων και ισχυρότερων οικονοµικών µονάδων που θα µπορούν να σταθούν καλύτερα στο
διεθνή ανταγωνισµό. Όµως είναι τέτοια η αναντιστοιχία στη φορολογία φυσικών και νοµικών προσώπων, είναι τόσο προκλητική
η µη φορολόγηση των µεγάλων εταιρειών στη χώρα µας, είναι
τέτοια η απαλλαγή των κερδών των ΑΕ από τη φορολογία µέσω
των χαµηλών συντελεστών, µέσω των ΕΟΖ, µέσω των φοροαπαλλαγών των αναπτυξιακών νόµων και άλλα τέτοια εργαλεία για
τους µεγάλους, που ένα τέτοιο µέτρο καταντάει αρνητικό και
προκλητικό. Πείτε µου εσείς πώς µια ατοµική µικρή επιχείρηση,
που όχι το χαράτσι αλλά ούτε και τη ΔΕΗ δεν µπορεί να πληρώσει, θα γίνει Α.Ε., όταν ούτε τον ΟΑΕΕ δεν µπορεί να πληρώσει.
Και αν έχει νοίκια ούτε αυτά. Απολύει κόσµο και βουλιάζει καταχρεωµένη.
Στο άρθρο 322, παράγραφος 3 καταργείται η εξαίρεση από
τις ευνοϊκές διατάξεις του ν.δ. 1297/72 και του ν. 2166/93 των
εταιρειών που αντικείµενο έχουν την κατασκευή ή εκµετάλλευση
ακινήτων. Άρα και αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να µπορούν να
συγχωνεύονται µε ευνοϊκούς όρους. Να µην τα επαναλάβω.
Παράγραφος 4 και 5: Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων µεταφέρεται στα λογιστικά βιβλία και η ζηµιά της απορροφώσας εταιρείας. Είναι ευνοϊκή διάταξη για να προωθούνται οι
συγχωνεύσεις και οι µετατροπές επιχειρήσεων. Στην ουσία αυτή
η φορολογία στη χώρα µας έχει γίνει ένα πεδίο άσκησης ευνοϊκών και χαριστικών ρυθµίσεων για το συντελεστή που δεν λέγεται µικρή επιχείρηση, αλλά για το συντελεστή που λέγεται,
κεφάλαιο, κύριε Υπουργέ.
Παράγραφοι 7, 8, 9, 10: Έχουµε απαράδεκτη παράταση στο
υφιστάµενο καθεστώς στο φόρο συναλλαγών µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Για εισηγµένες µετοχές στο χρηµατιστήριο ή σε ξένες οργανωµένες αγορές προβλέπει αυτή η δική
σας ρύθµιση του Υπουργείου Οικονοµικών, που ευνοεί τους κερδοσκόπους. Ειδικότερα, η απαράδεκτη αυτή τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 0,2% στην
αξία των µετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια, καθώς και σε
άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς,
που έχουν αποκτηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου, καθώς και
όσες θα αποκτηθούν µέχρι τις 31 Δεκέµβρη 2012.
Η υποβολή του φόρου υπεραξίας µετατίθεται να ισχύσει από
την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ η πρώτη εφαρµογή του ήταν να ξεκινήσει το 2008 επί κ. Αλογοσκούφη. Από τότε δίνονται συνεχείς
παρατάσεις. Διαφωνούµε διότι παραβιάζει, υπέρ των ευπόρων,
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τη βασική αρχή της φορολόγησης όλων των εισοδηµάτων, ανεξαρτήτως πηγής, µε την κλίµακα των φυσικών προσώπων.
Ως προς τα άλλα δύο άρθρα 323 και 324, θέλω να πω ότι το
ένα είναι για την πολύπαθη ΕΛΣΤΑΤ. Με τις διατάξεις του 323
έχουµε για πολλοστή φορά µεταβολή του πλαισίου λειτουργίας
της ΕΛΣΤΑΤ, η περιπέτεια της οποίας ξεκίνησε το 2009 όταν διαδέχθηκε την ΕΣΥΕ ως νέος και ανεξάρτητος φορέας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, φορέας προηγουµένως
ήταν µια υπηρεσία του δικού σας Υπουργείου µε την καθιέρωση
της επιλογής της διοίκησης µε πλειοψηφία 4/5 της Διάσκεψης
των Προέδρων της Βουλής. Η κυβέρνηση τότε επευφηµούσε και
διατυµπάνιζε ότι καθιέρωσε την ανεξαρτησία αυτής της υπηρεσίας. Οι επευφηµίες αυτές όµως κράτησαν πολύ λίγο, γιατί πολύ
γρήγορα άρχισαν οι καταγγελίες από µέλη του ΔΣ του φορέα,
ότι ουσιαστικά αποκλειστικό αφεντικό ήταν ο Πρόεδρος κ. Γεωργίου, που λειτουργούσε συγκεντρωτικά. Βέβαια ο κ. Γεωργίου
ήταν υπάλληλος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και πήρε
µετάθεση στη θέση αυτή και ουσιαστικά, ανεξαρτησία στην
πράξη δεν υπήρξε, αφού διοικούσε ουσιαστικά µόνος σε συνεννόηση µε την κυβέρνηση.
Διά της ολισθήσεως, δηλαδή, χάθηκε κάθε ανεξαρτησία της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κι έχουµε τη διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ από έναν και µόνο άνδρα, τον πρόεδρο.
Στη ρύθµιση που εισάγεται στη Βουλή, έχουµε τη µετατροπή
της ΕΛΣΤΑΤ από έναν φορέα τύποις ανεξάρτητο, σε φορέα µε
κανένα ρόλο, αφού µεταβάλλεται αποκλειστικά σε συµβουλευτικό φορέα. Ο ρόλος της Βουλής ουσιαστικά, καταργείται και οι
αρµοδιότητες της Βουλής –παραδείγµατος χάριν, κατάρτιση κανονισµών- περνάνε στον πρόεδρο.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 324 και τη «SIEMENS». Μετά από
όλα αυτά που έχουµε δει, που έχει ακούσει ο κόσµος για τα
σκάνδαλα, για το Βατοπέδι, για τη «SIEMENS», για τα οµόλογα,
για το Χρηµατιστήριο, κανένας δεν έχει τελικώς τιµωρηθεί. Και
µιλάω και για το πολιτικό προσωπικό. Κλείνουν τη Βουλή οι κυβερνήσεις και παραγράφονται τα σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο
της «SIEMENS». Με την προωθούµενη συµφωνία – συµβιβασµό
επιχειρείται ανοικτά, η απρόσκοπτη δραστηριοποίηση και παρουσία της εταιρείας στη χώρα µε διαφορετική στρατηγική αυτήν τη
φορά, της διαφάνειας και των νέων ηθών στην εποχή των µνηµονίων, προκειµένου να παραµείνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές, η
«SIEMENS» από τη µια µεριά, έστω και µε νέα πρόσωπα και από
την άλλη οι καταρρέοντες υπηρέτες της διαπλοκής, µέσω της
παραπληροφόρησης και µάλιστα άνευ εγχειριδίων.
Το ίδιο αυτό το πολυνοµοσχέδιο ανοίγει από τώρα την πόρτα
στη «SIEMENS» σε µελλοντικές εγχώριες δραστηριότητες. Συγκεκριµένα:
Το άρθρο 244 «Ρυθµίσεις θεµάτων ψηφιακής σύγκλισης» -κοινωνία της πληροφορίας όπου έχει φαγωθεί χρήµα, κυρία
Υπουργέ, µιλάµε για ένα πάρτι- αναφέρεται στα Δηµόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα και την κατασκευή τους. Είναι ένα πεδίο
λαµπρής και εξειδικευµένης δόξας για τη «SIEMENS». Με άλλα
λόγια, κατασκευή δικτύων τύπου ADSL στην ελληνική ύπαιθρο
για το έτος 2012 -δηλαδή στο 1/3 και πλέον του πληθυσµού- ένα
τεράστιο έργο πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θυµίζει
εκ νέου ψηφιακές παροχές και κέντρα κι ένα εκ νέου σκάνδαλο.
Εγώ θα πω ότι δεν είναι δυνατόν να µην υπάρχει ευρυζωνικότητα στην περιφέρεια. Από την άλλη µεριά, όµως, µετά από όλα
αυτά που είδαµε µε τη «SIEMENS», πηγαίνει η ελληνική Κυβέρνηση, η ελληνική συγκυβέρνηση, να συµπράξει µε αυτήν την εταιρεία –και βάζουµε εµείς ακόµη αυτά τα εισαγωγικά- µία εταιρεία
µε σκανδαλώδη διαπλοκή, µε µαύρο χρήµα, η οποία, βέβαια, δεν
λειτουργούσε µόνη της. Όπως, άλλωστε, λέµε, κανένας δεν µαλώνει µόνος του, µαλώνει µε τον απέναντί του. Η «SIEMENS» είχε
εδώ µέσα τους δικούς της ανθρώπους. Αυτά είναι διαχρονικά
σκάνδαλα, δικοµµατικά σκάνδαλα.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες: Γενικός αριθµός 981, ειδικός
89. Η τροπολογία αυτή αφορά τους εκπαιδευτικούς. Την καταθέτουν τα Υπουργεία Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Παράγραφος 1 περί αξιολόγησης: Η
συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας έχει κατορθώσει
να καταντήσει την έννοια της αξιολόγησης συνώνυµη µε την αν-
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τεργατική πολιτική. Χρησιµοποιείτε την αξιολόγηση, την κόβετε
και τη ράβετε, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος των απολύσεων
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το ίδιο ισχύει και µε τους εκπαιδευτικούς. Είναι το εργαλείο σας για τη συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα και για τον έλεγχο των δηµοσίων λειτουργών από την
εκάστοτε κυβέρνηση.
Είµαστε αντίθετοι µε αυτήν τη διαδικασία που πετάει στο
δρόµο δεκαπέντε χιλιάδες οικογένειες. Είναι δεδοµένο ότι την
καταψηφίζουµε την τροπολογία.
Να συµπληρώσω, όµως, ότι παρακάτω, στην παράγραφο 7,
περιορίζεται το δικαίωµα παραίτησης, λόγω συνταξιοδότησης,
µόνο σε δέκα ηµέρες -από 1 έως 10 Ιουλίου- και καταργείται
µόνο για τους εκπαιδευτικούς το λεγόµενο «άπρακτο δίµηνο» για
την οριστική συνταξιοδότηση που ισχύει στο δηµόσιο.
Για να µην παρεξηγηθώ, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα ήθελα ή θα
θέλαµε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως Αριστερά να κάνετε το ίδιο και για τους
υπόλοιπους.
Εδώ όµως, υπάρχει και η αρχή της ισότητας. Βέβαια, εµείς διαφωνούµε κάθετα στις µνηµονιακές σας δεσµεύσεις, που τις πήρατε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δηµοκρατία, ΛΑΟΣ και όσοι στήριξαν ή θα τις
στηρίξουν στο µέλλον για τη διάσωση –για τη σωτηρία κατά τ’
άλλα- της χώρας, ενώ βλέπουµε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που
περνάνε πολιτικά µηνύµατα µε τραγικό τρόπο, όπως ήταν το χθεσινό στην πλατεία του Συντάγµατος που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα, εκτός ίσως από κάποιους που απλά έβαλαν κάποιους
τίτλους. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσω άλλο. Αυτό προσπαθείτε
να το περάσετε οριζόντια, όπου εσείς µπορείτε να βάλετε χέρι.
Έρχοµαι στην τροπολογία µε τον αριθµό 979 των Υπουργείων
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης, Παιδείας και Ανάπτυξης και στην παράγραφο 6. Στην παράγραφο αυτή προβλέπεται
η δυνατότητα απασχόλησης ιχθυολόγων διαφόρων κλάδων και
προσωπικού άλλων κλάδων να παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Δεν έχουµε αντίρρηση να µπορούν να απασχολούνται υπερωριακά αυτοί οι υπάλληλοι, αλλά τίθεται ένα ζήτηµα για το
ποιος θα καλύπτει τις αποζηµιώσεις τους. Στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης προβλεπόταν ειδικό ανταποδοτικό τέλος
για την κάλυψη αυτών των εξόδων, το οποίο όµως δεν συµπεριλήφθηκε στο τελικό νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό το θέµα –να µην το διαβάσω, γιατί βλέπω και το χρόνο µου και πρέπει να πω και για τις
υπόλοιπες τροπολογίες- θα έπρεπε να υπάρχει διάταξη που να
παραπέµπει στις διατάξεις της νοµοθεσίας που προβλέπουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση υπερωριών στο δηµόσιο, ώστε να είναι η συγκεκριµένη αναφορά
ολοκληρωµένη.
Με την παράγραφο 11 επέρχεται αύξηση του ορίου σώρευσης
των ενισχύσεων του ν. 3908/2011 κατά τη διάρκεια της τετραετίας εκ µέρους των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων από 15.000.000 ευρώ στα 20.000.000 ευρώ. Δηλαδή, πάρτε
όσα θέλετε. Δεν θα ρωτήσουν πριν τους τα δώσουν τι τα έκαναν
τα 15.000.000 ευρώ και τα 20.000.000 ευρώ. Και ελάτε να µου
πείτε, όταν βγαίνουν στα κανάλια οι µεγαλοδηµοσιογράφοι και
λένε για ρουσφετολογικές τροπολογίες των Βουλευτών –που δεν
λέω ότι πιθανόν δεν είναι έτσι όλες και κάποιοι εκεί πάνω παίζουν
και το παιχνιδάκι τους και, δυστυχώς, µπορεί να είναι και µέσα
απ’ αυτήν την Αίθουσα- τι λέει αυτή η τροπολογία.
Προεδρικό διάταγµα 33/2011, παράγραφος 17 της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Ενώ καθοριζόντουσαν όλα τα θέµατα για την
αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, δεν προβλεπόταν σχετική
πρόβλεψη για την αποζηµίωση των αξιολογητών. Σήµερα έρχεται
η ίδια περίπου κυβέρνηση να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον
Υπουργό Ανάπτυξης για το θέµα της αποζηµίωσης. Γιατί δεν το
βάλατε πέρσι στο προεδρικό διάταγµα και γιατί σήµερα δεν ορίζετε ρητά µέσω της προτεινόµενης τροπολογίας το ύψος των
αµοιβών; Για να µπορείτε, βεβαίως, να ακολουθείτε όποια πολιτική θέλετε για τις αµοιβές των αξιολογητών. Αυτό το κράτος της
κατευθυνόµενης πελατείας εµείς το καταγγείλαµε, το καταγγέλλουµε, θα το καταγγέλλουµε αν βέβαια σας δώσει µεθαύριο στις
εκλογές την πλειοψηφία ο ελληνικός λαός. Φέρτε µια τροπολογία
για τις αµοιβές συγκεκριµένα, να µπορούµε και εµείς να κάνουµε
εδώ τον κοινοβουλευτικό µας έλεγχο.
Παράγραφος 18. Η αλλαγή του αρχικού επενδυτικού σχεδίου
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κατά 10% που δεν χρειάζεται ο επενδυτής να υποβάλει αίτηµα
τροποποίησης είναι µεγάλη για να θεωρηθεί αθώα. Για παράδειγµα, αν το αρχικό επενδυτικό σχέδιο ήταν προϋπολογισµού
συνολικής δαπάνης 800.000 ευρώ το να τροποποιήσει ο αιτών
το επενδυτικό σχέδιο κατά 10% χωρίς αίτηµα τροποποίησης σηµαίνει αλλαγή 80.000 ευρώ. Αυτή είναι µια σηµαντική απόκλιση
από το αρχικό σχέδιο. Προτείνουµε το ποσοστό αλλαγών που
δεν απαιτούν αίτηση τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου να µην ξεπερνά το 10% της αρχικής πρότασης για
επενδυτικά σχέδια µέχρι 200.000 ευρώ. Από 200.000 ευρώ και
πάνω να µην ξεπερνά το 5% της αρχικής πρότασης.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι συµφωνούµε και θα στηρίξουµε την τροπολογία του ΚΚΕ, που έκανε αποδεκτή ο κ. Οικονόµου, αλλά µας
είπε µόνο γι’ αυτή και δεν µας είπε αν κάνει αποδεκτές τις υπόλοιπες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εγώ θα αναφερθώ σε µια τροπολογία που έχω καταθέσει για
τους κτηνοτρόφους για τη δυνατότητα να γίνει µια τριµερή επαναδιαπραγµάτευση των όρων αποπληρωµής των δανείων κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης που εκδόθηκαν το 2008 µε εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου µε τη συµµετοχή των φορέων των αγροτών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η επαναδιαπραγµάτευση συµπεριλαµβάνει το σύνολο των δανείων, ακόµη και τα δάνεια για τα οποία έχει γίνει ρύθµιση. Το
σηµαντικότερο είναι να δοθεί µια αναστολή κάθε διαδικασίας
οφειλών και πάγωµα της αποπληρωµής τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναδιαπραγµάτευσης µε ελάχιστη ισχύ
τρεις µήνες, διότι αυτή η ρύθµιση έληξε στις 30 Μαρτίου και
µόνο το 50% έκανε ρύθµιση λόγω της κρίσης των κτηνοτρόφων.
Βέβαια καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει µε το
χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει µιλήσει είκοσι δύο
λεπτά άλλη ειδική αγορήτρια προηγουµένως.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δυο κουβέντες έχω να πω µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Καταθέσαµε µια τροπολογία για τις αγορές παραγωγών. Την κατέθεσαν και άλλοι συνάδελφοι. Ποιο είναι το θέµα; Ότι αν δεν γίνει δεκτή αυτή η
τροπολογία, εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά µια προσθήκη-τροπολογιά του 2005. Είναι η ίδια τροπολογία και την υπογράφουν
ο κ. Κεγκέρογλου, ο κ. Πιπεργιάς τότε, ο κ. Αργύργης, ο κ. Παπαγεωργίου η κ. Διαµαντοπούλου, η κ. Ζήση, ο κ. Πρωτόπαπας,
ο κ. Μανιάτης, ο κ. Κουτσούκος, ο κ. Ρήγας, η κ. Τσουρή, ο κ.
Χατζηµηχάλης και ο κ. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Δι-
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εύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα ως Υπουργός Ανάπτυξης η κ. Διαµαντοπούλου –τη δική
σας πρόταση έχω καταθέσει του 2005, που είναι η δική σας τροπολογία µε άλλους συναδέλφους που την θεωρώ πολύ θετικήφαντάζοµαι ότι έφτασε η ώρα να την κάνει αποδεκτή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
των Ελλήνων, τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 2ο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Αν µιλάνε όλοι οι εισηγητές από
µισή ώρα, να προσδιορίσουµε διαφορετική ώρα για την ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η χαλαρότητα. Δεν έχουν µιλήσει οι συνάδελφοι. Οι εισηγητές µιλούν
από είκοσι πέντε λεπτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε αυτό;
Πραγµατικά, δεν το καταλαβαίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εφόσον, οι προηγούµενοι οµιλητές µίλησαν για είκοσι λεπτά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εσείς το κάνατε αυτό, δεν το κάναµε εµείς. Παρακαλώ πολύ, να διορθωθεί. Να υπάρχει κάποια
ανοχή, αλλά να διορθωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ τους υπόλοιπους ειδικούς αγορητές να είναι πιο σύντοµοι. Τους παρακαλώ,
απλώς. Δεν µπορώ να τους επιβάλλω διακριτική µεταχείριση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να αλλάξει τότε η ώρα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εκείνο που θέλω να πω
είναι ότι µετά τους ειδικούς αγορητές πρέπει να σφίξουµε τους
χρόνους κατά το δυνατόν.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο,
σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κυρία Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Μετά και από τη χθεσινή συζήτηση
θα ήθελα να καταθέσω κάποιες προσθήκες - αναδιατυπώσεις και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις του σχεδίου νόµου.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Άννα Διαµαντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες - αναδιατυπώσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις του σχεδίου νόµου, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πάντα πρέπει να θυµόµαστε ότι το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε δύο χρόνια διακυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ και της συγκυβέρνησης έχουµε τρεις
Υπουργούς µε τρία διαφορετικά νοµοσχέδια για την ανάπτυξη.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο οποίος θέλει να επενδύσει και έχει
τον πρώτο νόµο, ξεκινά και πληρώνει ένα µελετητικό γραφείο.
Έχει µία στόχευση, κάνει τη µελέτη, βρίσκει τα χρήµατα, έχει συνεννοηθεί και µε τις τράπεζες και υποβάλλει το σχέδιο. Σε ένα
χρόνο αλλάζει ο Υπουργός. Άλλο σχέδιο µε διαφορετικές δυνατότητες. Ακυρώνεται η µελέτη. Απευθύνεται πάλι στο µελετητικό
γραφείο και ξαναπληρώνει. Το αλλάζει ο Υπουργός. Δίνει κάποιες άλλες δυνατότητες. Μία απ’ αυτές είναι θετική, να µπορούν
να εντάσσονται στον αναπτυξιακό σχέδιο και σχέδια κάτω από
100.000 ευρώ. Είναι µία κατεύθυνση προς τη µικροµεσαία επιχείρηση που θεωρούµε ότι είναι θετική.
Όµως και σε αυτό το νοµοσχέδιο βλέπω ότι η επένδυση ή η
χρηµατοδότηση των υποδοµών φθάνει µέχρι και το 70%, όταν ο
προηγούµενος Υπουργός έλεγε ότι εµείς πρέπει να επενδύσουµε
πάνω στην τεχνολογία, στον εξοπλισµό, όχι στις υποδοµές και
έδινε µέχρι 40% για τις υποδοµές. Τώρα, η πρόταση είναι µέχρι
70% για τις υποδοµές.
Κύριε Υπουργέ, σας είπα ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν διάσπαρτα οικοδοµικά κουφάρια από παλιές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. Γιατί δεν εντάσσετε αυτές τις υποδοµές µε µεγαλύτερα
κίνητρα, ώστε να µην ξοδευτούν χρήµατα σε υποδοµές και σε
τσιµέντα αλλά σε εξοπλισµό και κατάρτιση;
Το µόνο που είναι σίγουρο ότι είναι οριζόντιο είναι το «φακελάκι». Τελευταία ανακαλύπτεται πάρα πολύ -είναι πολύ της
µόδας- η διαφθορά στην Ελλάδα. Ο Υπουργός από πάνω, τα
γραφεία από κάτω. Κανένας δεν πήρε χαµπάρι τίποτα τόσα χρόνια; Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται από κάτω. Μοιράζει τα λεφτά, υπογράφει εντάλµατα, πόσα εκταµιεύονται, πόσα σχέδια «τρέχουν»
και δεν µπορεί να ελέγξει τι γίνεται από κάτω;
Συνεπώς αυτό είναι το πρόβληµα της ανάπτυξης. Διαβάζω σήµερα ότι από τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα πιέζονται οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 57% -στη δεύτερη θέση είναι η Βραζιλία µε
την Πολωνία- και εµείς αλλάζουµε συνεχώς αναπτυξιακούς νόµους, όταν αυτό δεν µπορούµε να το πολεµήσουµε; Το 64% των
επιχειρήσεων ανά τον κόσµο προσδοκά να δώσει αύξηση µέσα
στο 2012. Εµείς προσδοκούµε να δώσουµε αύξηση µετά το 2015.
Εάν µέχρι το 2015 δεν έχουµε ανάπτυξη αλλά ύφεση, να µειώσουµε, ενώ εάν έχουµε ανάπτυξη, δεν πρόκειται να ανέβει κανένα ηµεροµίσθιο.
Τι µας είπε ο σηµερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Μας είπε ότι
δεν µπορεί να µας δανείζει η Κροατία, η οποία έχει µισθούς 200
και 250 ευρώ, να υποφέρει ο λαός της και να δίνει χρήµατα
στους Έλληνες. Άρα πρέπει να πάµε σε µισθούς Κροατίας.
Δανειζόµαστε, όµως, πέρα από την Ευρώπη, και από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, στο οποίο συµµετέχει το Μπαγκλαντές
που έχει 2 δολάρια µεροκάµατο. Αφού µας δανείζει το Μπαγκλαντές, ε, τότε να πάρουν και οι Έλληνες 2 δολάρια την ηµέρα
µεροκάµατο. Είναι σοβαρές αιτιολογίες αυτές;
Εµείς έχουµε µία διαχωριστική γραµµή. Ακούµε την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, ακούσαµε και προηγουµένως από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να µειωθούν οι δαπάνες. Όχι,
πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα. Το είπε χθες ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Εάν δούµε το θέµα, η διαφθορά στην Ελλάδα είναι
στο 30%. Εάν απ’ αυτό πάρουµε το 5%, είναι 10 δισεκατοµµύρια.
Τα βρήκαµε αµέσως τα «φακελάκια», πολύ γρήγορα, µε τη µηχανογράφηση και τη µηχανοργάνωση.
Εάν µειώσουµε τη γραφειοκρατία, που είναι 10%, κατά 1%
είναι άλλα 2 δισεκατοµµύρια. Να τα 12 δισεκατοµµύρια. Να µειώσουµε µισθούς και συντάξεις; Όχι, µειώνουµε δαπάνες. Εµείς
είµαστε από την αριστερή πλευρά, η οποία λέει ότι αυξάνουµε
τα έσοδα, βρίσκουµε τα ισοδύναµα στον κλεµµένο πλούτο και
δεν µειώνουµε τις δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις και τους
µισθούς. Αυτό θεωρούµε ότι είναι δίκαιη πράξη και µία οργανωµένη πολιτεία πρέπει να βλέπει από τον τελευταίο Έλληνα µέχρι
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τον πρώτο, να νιώθει αξιοπιστία απέναντι στον πολίτη, να νιώθει
ο πολίτης ότι προστατεύεται και αυτό που συνεισφέρει στην
χώρα του είναι το δίκαιο, είναι αυτό ακριβώς που του αντιστοιχεί.
Δεν µας έχει πει ποτέ κανείς µέχρι σήµερα τι έγιναν αυτά τα
περίφηµα ΣΔΙΤ. Η Νέα Δηµοκρατία είχε επενδύσει 1,750 δισεκατοµµύρια σε εκατοντάδες σχέδια ΣΔΙΤ σε συνδυασµό τότε µε το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Δύο χρόνια τώρα το ΠΑΣΟΚ
δεν µας είπε ότι προχώρησε εκείνο το έργο ή το άλλο ή τα σχολεία, τα γήπεδα, τα νοσοκοµεία.
Ακυρώνεται όλος εκείνος ο σχεδιασµός; Υπάρχει κάπου αυτός
ο σχεδιασµός; Δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή, δεν υπήρξε καµµία ενηµέρωση για τι έγινε εκείνος ο σχεδιασµός, αφού το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, συνεπώς, υπήρχε και στις προτάσεις του
ΠΑΣΟΚ, που και σήµερα διαβάζουµε ότι υπάρχουν τα ΣΔΙΤ. Δύο
χρόνια τώρα δεν ακούσαµε τίποτα. Σήµερα πάλι προτείνουµε
ΣΔΙΤ!
Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, µέχρι τις 30 Ιουνίου πρέπει να γίνουν είκοσι δύο διαγωνισµοί. Αφορούν επτά συµβάσεις
παραχώρησης, οκτώ ΔΕΚΟ και επτά πακέτα ακινήτων. Με το
Χρηµατιστήριο σε ιστορικό χαµηλό, προσδοκά το ελληνικό δηµόσιο να πάρει 5 δισεκατοµµύρια το 2012 και 3,5 δισεκατοµµύρια
από το 2011, συνολικά 8,5 δισεκατοµµύρια. Ποιος πιστεύει από
εµάς ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου θα µπορούν να γίνουν αυτοί οι είκοσι δύο διαγωνισµοί, όταν ο Αρχηγός της Νέας Δηµοκρατίας
λέει ότι «εάν δεν είµαι αυτοδύναµος, θα ξανακάνω εκλογές»;
Αυτή η χώρα τι θα γίνει; Αυτοί οι διαγωνισµοί πότε θα γίνουν;
Αυτές οι υποχρεώσεις που έχουµε πότε θα γίνουν; Υπεύθυνη πολιτική!
Έρχοµαι στο θέµα του πετρελαίου θέρµανσης, κύριε Υπουργέ.
Αφού µε τον τρόπο που κατατίθεται σήµερα το νοµοσχέδιο, µε
τους δορυφόρους που λέει και τα GPS και τις γεφυροπλάστιγγες
και τις αψίδες και τα συστήµατα εισροών-εκροών και όλες τις µελέτες και του ΙΟΒΕ που διαβάζουµε, το ποσό που θα ψάξουµε
να βρούµε είναι 300 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Μα, εσείς µέσα στον προϋπολογισµό από την εξίσωση παίρνετε 1 µε 1,5 δισεκατοµµύριο. Άρα δεν είναι το 1 µε 1,5 δισεκατοµµύριο η φοροδιαφυγή από το λαθραίο πετρέλαιο, είναι τα 700
εκατοµµύρια, εάν πιάσετε το 100%. Άρα προσδοκάτε έσοδα από
την επιβάρυνση των πολιτών άλλο 1 δισεκατοµµύριο, µε την αιτιολογία και µε τη δικαιολογία ότι πάµε να πιάσουµε το λαθραίο
πετρέλαιο. Σε ποιον τα λέτε αυτά; Για πηγαίνετε µία βόλτα στη
βόρειο Ελλάδα και πείτε τους 1,40 το πετρέλαιο. Έτσι προσδοκάτε να προχωρήσετε, µε αυτές τις προτάσεις;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό που σχολιάζετε τώρα, κύριε συνάδελφε, σε ποιο
άρθρο είναι; Πείτε µας, για διευκόλυνση της Αίθουσας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Σε ποιο άρθρο; Το προηγούµενο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ποιο άρθρο τού υπό συζήτηση νοµοσχεδίου αναφέρεσθε, για να παρακολουθήσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν µπορώ να θυµηθώ τώρα το
άρθρο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Α, είναι γενική παρατήρηση!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν είναι γενική παρατήρηση,
είναι µέσα στο νοµοσχέδιο. Θέλετε να πάρω το βιβλίο των 368
σελίδων και να σας πω το ακριβές σηµείο;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό που λέτε δεν υπάρχει στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ποιο, κύριε Υπουργέ; Πείτε ποιο;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό που λέτε, ότι θα πληρώνει το 1,40.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Αυτό είναι που σας ενοχλεί, δηλαδή
ότι δεν είναι µέσα στο νοµοσχέδιο; Πρέπει να είναι όλα µέσα στο
νοµοσχέδιο;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Με ενοχλεί πάρα πολύ να συζητάµε ένα σχέδιο νόµου
και να αναφέρεστε κάπου αλλού που δεν υπάρχει. Μετά, διαµαρτύρεστε κιόλας ότι είναι επείγον;
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δεν υπάρχει µέσα στον προϋπολογισµό η εξίσωση του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης; Δεν
υπάρχει µέσα στον προϋπολογισµό;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πού είναι, πού βρίσκεται;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Δηλαδή, ό,τι συζητάµε είναι εκτός
προϋπολογισµού;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Τον προϋπολογισµό συζητάµε, κύριε συνάδελφε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Γιατί ο προϋπολογισµός δεν έχει αναφορά σε ό,τι συζητάµε εδώ µέσα; Πού έχει αναφορά ο προϋπολογισµός του κράτους; Υπάρχει κάποιο νοµοσχέδιο που δεν έχει
δαπάνη, που δεν γράφει στο τέλος του νοµοσχεδίου ότι το Γενικό Λογιστήριο καλύπτει το κόστος κάθε πράξης; Σε κάθε νοµοσχέδιο, όταν το φέρνουµε, δεν αναφέρει στο τέλος ότι πρέπει να
περάσει από το Γενικό Λογιστήριο; Τι λέτε τώρα;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ τι λέω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Ε, µην απαντάτε σε αυτά που λέω, δεν
είναι κακό, απαντήστε στο νοµοσχέδιο εσείς. Δεν είναι κακό. Άρα
µάλλον είχα δίκιο σε αυτά που είπα. Αν δεν ενοχλούν αυτά που
λέω, σηµαίνει ότι είναι αδιάφορα. Αν ενοχλούν, έχουν ενδιαφέρον. Ε, µα δεν είναι µόνο το Βήµα της Βουλής, έχουµε βήµα να
µιλήσουµε και να πούµε πάρα πολλά.
Δεν λέω ότι δεν κάνετε προσπάθεια. Σας το είπα και χθες. Όλα
αυτά που σχεδιάζετε είναι για να πιάσετε το λαθραίο πετρέλαιο.
Όµως, αυτό που σχεδιάζετε στο πίσω µέρος και έχει αποτελέσει
µέρος του προϋπολογισµού είναι το 1 δισεκατοµµύριο που θα
πάρετε από τον κόσµο, µε την αιτιολογία ότι πρέπει να πιάσουµε
τη φοροδιαφυγή.
Για την ΕΛΣΤΑΤ δεν χρειάζεται να πούµε τίποτα και για τη
«SIEMENS». Και οι δύο είναι σε εξεταστικές επιτροπές που δεν
καταλήγουν ποτέ πουθενά. Ο κ. Χριστοφοράκος είπε για τα κόµµατα ότι τα είχε χρηµατοδοτήσει η «SIEMENS» και σήµερα η
«SIEMENS», αφού έχει χρηµατοδοτήσει τα κόµµατα, µέσα στο
νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι θα δώσει και 90 εκατοµµύρια στο ελληνικό κράτος, για να ενισχύσει φορείς αλλά και προγράµµατα
κατά της απάτης και της διαφθοράς.
Είναι ειρωνεία. Θα κάνει ο λύκος µάθηµα στον τσοπάνη πώς
να φυλάει τα πρόβατα. Αν αυτό –δεν ξέρω αν το διαβάσατε, κύριοι συνάδελφοι, στο παράρτηµα, δεν σας προκάλεσε ιλαρότητα
και ένα µειδίαµα ειρωνείας- διαβάστε το.
Ως προς τις τροπολογίες καταθέσαµε την άποψή µας ότι δεν
πρέπει να περάσει καµµία τροπολογία όσο δίκαιη και αν είναι.
Δεν θα κάνω καµµία αναφορά, αλλά µπορεί να κάνει κάποια αναφορά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Άποψή µου είναι, πέρα
από την άποψη και τη θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ότι
όσο δίκαιη και αν είναι µια τροπολογία, δεν πρέπει καν να συζητηθεί, όχι για λόγους τυπικούς αλλά ουσιαστικούς.
Πού είναι ο Υπουργός Παιδείας; Πού είναι οι Υπουργοί, ο εισηγητής ή αγορητής; Δύο Υφυπουργούς Παιδείας έχει, πού είναι
να συζητήσουµε για το Αρσάκειο και το Ντυνάν. Να κάνουµε παιδικό σταθµό –λέει- στο Υπουργείο Παιδείας. Να κάνουµε, αλλά
µόνο εκεί; Μόνο οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας έχουν
ανάγκη από παιδικό σταθµό και είναι αυτό θέµα του µνηµονίου
που πρέπει να περάσει τώρα από το νοµοσχέδιο µε τροπολογία
για να σώσουµε τη χώρα; Πού είναι ο Μπαµπινιώτης; Μόνο στην
τηλεόραση εµφανίζεται. Απαξιοί το Κοινοβούλιο. Τέτοια κυβέρνηση θέλουµε µετά, τύπου Μόντι, που οι διορισµένοι Υπουργοί
της θα απαξιώνουν το Κοινοβούλιο;
Λυπάµαι πολύ και για όποιον πιστεύει ότι µπορεί να κάνει
Υπουργούς έξω από πολιτικά πρόσωπα. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Φοβάµαι να µη µας στέλνουν και κανέναν βοηθό τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας τους κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τονίσατε ότι το λακωνίζειν…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Οι άλλοι µίλησαν πάνω από είκοσι λεπτά, εγώ στα δεκαπέντε θα κλείσω.
Διαβάζω αναγγελίες του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι όλοι έχουµε
ευθύνη και ακούω κάποιους άλλους πρώην Υπουργούς να λένε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι ντρέπονται για το πολιτικό σύστηµα. Εγώ διαχωρίζω ότι άλλο
είναι η πολιτική και άλλο το σύστηµα. Οι ευθύνες των πολιτικών
είναι γι’ αυτούς που υπηρέτησαν και θα υπηρετήσουν και υπηρετούν το σύστηµα. Δεν µπορεί να έχεις σφραγίδα και υπογραφή
και να λες ότι όλοι έχουµε ευθύνες και να µοιράζεις ευθύνες. Δεν
γίνεται να είσαι είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα χρόνια Υπουργός,
να διαµορφώνεις το παρόν και να λες ότι όλοι έχουµε ευθύνες
και έχουµε καλύτερες προτάσεις για το µέλλον εµείς, όταν δεν
έχεις δώσει τη δυνατότητα και το δικαίωµα σε αυτούς που έχουν
µια καινούργια πρόταση και ξεκινούν τώρα.
Ο ένας λέει «θέλω αυτοδυναµία» και ο άλλος λέει «θέλω πρωτιά». Πού απευθύνονται; Σε ποιους πολίτες απευθύνονται; Σε αυτούς που σήµερα είναι αισιόδοξοι; Σε αυτούς που απευθύνεται
και λέει δεν µπορεί να γίνει καµµία επαναδιαπραγµάτευση; Υπάρχει τίποτα στατικό στη ζωή, στην οικονοµία; Αλλάζει ο κόσµος,
αλλάζει η Ευρώπη, αλλάζει η οικονοµία. Όλα είναι στατικά µε µοιρολατρία; Όλα αλλάζουν, αγαπητοί συνάδελφοι.
Σας είπα τα ισοδύναµα. Εµείς τα έχουµε αριστερά και µιλάµε
για έσοδα. Η Κυβέρνηση και τα δύο κόµµατα τα έχουν δεξιά και
µιλούν για δαπάνες. Κοιτάνε να µειώσουν το ηµεροµίσθιο, να µειώσουν τη σύνταξη και νοµίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος και προκαλούν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπος, ότι είναι η
µοναδική διέξοδος.
Η δηµοκρατία δεν έχει µονόδροµους. Τα διλήµµατα του µονοδρόµου φέρνουν απαισιοδοξία. Η ελπίδα είναι στις εναλλακτικές
λύσεις και αυτές τις έχουµε και τις προτείνουµε και ο κόσµος θα
τις ακολουθήσει και η απάντηση θα δοθεί σε λίγο, αν γίνουν οι
εκλογές, γιατί κι εδώ παίζουµε την κολοκυθιά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή
µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του
κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκατέσσερις κυρίες, µέλη του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού.
Η Βουλή τις καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, ο πρώην συνάδελφος, πρώην Βουλευτής Β’ Πειραιώς
κ. Ευάγγελος Πεντάρης, παρακολουθεί τη συνεδρίασή µας από
τα θεωρεία αριστερά του Προεδρείου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, όπως χθες, έτσι και σήµερα στη συζήτηση
των άρθρων θα κάνουµε µερικές εξαιρετικά θλιβερές διαπιστώσεις για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, την επιτακτικότητα κάποιων µέτρων παραµονές εκλογών, µέτρα τα οποία
ενδεχοµένως η επόµενη κυβέρνηση να έρθει να τα αλλάξει, όπως
και εσείς αλλάζετε τα προηγούµενα και όπως έρχεστε και τώρα
να δεσµευτείτε για µεγάλα θέµατα που ταλανίζουν την εθνική οικονοµία. Τα ζητήµατα διαφθοράς της χώρας, της συγκάλυψης
της διαφθοράς, όπως το λαθρεµπόριο πετρελαίου, ταλανίζουν
τη χώρα.
Έρχεστε, λοιπόν, αίφνης -τέσσερις µέρες πριν τις εκλογές- να
αναθέσετε στον επόµενο Υπουργό περίπου δεκαπέντε υπουργικές αποφάσεις, µε βάση ενδεχοµένως αυτά που θα ψηφιστούν
σήµερα, για να αντιµετωπίσει ένα ζήτηµα που είναι στις επικεφαλίδες των εφηµερίδων, στις ερωτήσεις των συναδέλφων όλων
των πτερύγων και στην εσωτερική συζήτηση του ελληνικού Κοινοβουλίου, πάνω από ενάµισι µε δυο χρόνια.
Το φέρνετε, λοιπόν, πέντε µέρες πριν και χρεώνετε τον επόµενο Υπουργό, για να του κάνετε ενδεχοµένως κάποιοι από εσάς
αντιπολίτευση από τα έδρανα της Βουλής -είτε στηρίζετε είτε
δεν στηρίζετε µια επόµενη κυβέρνηση, γιατί αυτά θα τα δούµε
σύντοµα- γι’ αυτά που δεν έκανε µε βάση αυτά που ψηφίσατε.
Εµβαλωµατικές λύσεις, λύσεις χωρίς αποτελεσµατικότητα, λύσεις της τελευταίας ώρας, µια ακόµη προσπάθεια συγκάλυψης
ενός φαινοµένου για το οποίο οριζόντια όλο το πολιτικό σύστηµα
έχει ευθύνες.
Θα σας αποδείξω µε τρεις, τέσσερις παρατηρήσεις ότι αυτό
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το τεράστιο νοµοσχέδιο χωρίς αρχή και, τέλος, χωρίς κεντρική
ιδέα, χωρίς στόχευση, σε πάρα πολλά από τα άρθρα του έρχεται
να διακανονίσει πολύ µεγάλα ζητήµατα και συµφέροντα.
Άρθρο 229. Δίνει τη δυνατότητα σε ζυθοποιίες να µπορούν να
εµφιαλώνουν και να κατασκευάζουν µη αλκοολούχα ποτά και µεταλλικά νερά. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν κάνετε και το ανάποδο;
Γιατί δεν απελευθερώνετε την αγορά και να δώσετε το δικαίωµα
παραγωγής ζύθου και σε εταιρείες που έχουν µεταλλικά νερά ή
µη αλκοολούχα ποτά; Παρά πολύ απλά, γιατί; Γιατί συγκεκριµένες πολυεθνικές εταιρείες ετοιµάζονται να εγκαταλείψουν την
Ελλάδα, αλλά θέλουν να εξασφαλίσουν τη γραµµή παραγωγής.
Έρχεστε να το κάνετε τόσο πρόδηλα τόσο αποκαλυπτικά…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σοβαρολογείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: …σε απόλυτη αντιπαράθεση µε κάθε έννοια πολιτικής εντιµότητας. Αν θέλετε να ελευθερώσετε την αγορά, κάντε το τώρα, διαφορετικά θα κατηγορηθείτε για διευθέτηση πολύ συγκεκριµένων συµφερόντων, γιατί
πολύ απλά κάνετε το µισό.
Κύριε Υπουργέ, το ίδιο κάνατε και στη «SIEMENS». Εξυπηρετείτε το ξεκαθάρισµα, τη λεύκανση µιας εταιρείας που βύθισε και
την Ελλάδα στη διαφθορά. Μια διακοµµατική επιτροπή της Βουλής τεκµηρίωσε µε οµοφωνία ζηµιά του ελληνικού δηµοσίου 2
δισεκατοµµυρίων. Κανένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε να µας πει
τους υπεύθυνους αυτής της ζηµιάς και εσείς τα 2 δισεκατοµµύρια µε µια ιδιωτική συµφωνία τα κάνετε 80 εκατοµµύρια στο ελληνικό κράτος, 90 εκατοµµύρια σε κάποιες χρηµατοδοτήσεις και
100 εκατοµµύρια σε κάποιες επενδύσεις.
Για να δείτε τι φέρνετε στη Βουλή, θα σας θυµίσω τη σύµβαση
του καζίνο Λουτρακίου που, για να πάρει την άδεια, είχε δεσµευτεί για συγκεκριµένα έργα 6 εκατοµµυρίων ευρώ στην περιοχή
του Λουτρακίου. Έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια, τα έργα δεν
έχουν γίνει, η άδεια ανανεώνεται και το καζίνο Λουτρακίου ζει και
βασιλεύει. Αυτό µε την ευθύνη όλων των πτερύγων της Βουλής
και όσων πέρασαν από το Υπουργείο Τουρισµού. Και επειδή το
αντιµετώπισα, θέλω να σας πω…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
…ότι αυτά που νοµοθετείτε είναι η επανάληψη του κακέκτυπου
της αποτυχίας της Μεταπολίτευσης. Σας συγχαίρω λοιπόν…
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μη διαµαρτύρεστε, κύριε
συνάδελφε. Εδώ είναι το έδρανο. Αν δεν φύγει και το δικό σας
αεροπλάνο για τη Ρόδο, ελάτε να τα πείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Όταν ήσασταν Υπουργός Τουρισµού…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν ήµουν Υπουργός
Τουρισµού εγώ, είχα καταλήξει σε προσύµφωνο, εάν θέλετε να
ακούσετε. Το προσύµφωνο αυτό το παρέδωσα στον κ. Γερουλάνο κι ο κ. Γερουλάνος το κατάπιε αµάσητο! Γιατί έτσι καταπίνετε όλη τη διαφθορά, έτσι συγκαλύπτετε τα σκάνδαλα, έτσι
συγκαλύπτετε τη «SIEMENS»!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Εσείς το είπατε στο σκύλο σας κι ο σκύλος στην ουρά του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να ψηφίσετε, λοιπόν,
στην ονοµαστική ψηφοφορία την απόλυτη συγκάλυψη του µεγαλύτερου σκανδάλου, του οριζόντιου σκανδάλου. Και η συγκυβέρνηση σήµερα έρχεται να κουκουλώσει το σκάνδαλο αυτό. Αντί
να το πάρετε πάνω σας ως Υπουργός και να το υπογράψετε,
όπως λένε οι νόµοι του κράτους, το κάνετε νόµο της Βουλής για
να αποκαθαρθείτε εκ των προτέρων. Όµως σας λέµε κάτι: Υπάρχουν ζητήµατα µέσα σ’ αυτό το οριζόντιο σύστηµα της «SIEMENS», τα οποία έτσι κι αλλιώς θα έρθουν στην επιφάνεια,
ακόµη κι αν υπάρχει άρθρο µέσα για την…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι! Αφήστε, παρακαλώ, τον αγορητή να αγορεύσει
ήρεµα και ησύχως…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ζητώ
την προστασία σας. Όποιος δεν αντέχει να ακούσει µπορεί να
φύγει από την Αίθουσα.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ψέµατα δεν µπορούµε να
ακούµε,...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω ψέµατα. Όποιος
λέει ψέµατα, θα κληθεί ενδεχοµένως…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ:…ιδιαίτερα από εσάς που έχετε θητεύσει σε κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή έχω θητεύσει στην
κυβέρνηση κι έχω ακόµη σώας τας φρένας…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μάλλον δεν έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:…και -δυστυχώς για εσάςθυµούµαι, θέλω να σας πω το εξής. Μην µε αναγκάσετε να
βγάλω το φάκελο του καζίνο Λουτρακίου. Μην µε αναγκάσετε!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Να τον βγάλετε, κύριε Μαρκόπουλε! Απειλές δεν δεχόµαστε. Το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται απειλές
από κανέναν! Όλη η αλήθεια να λάµψει στη Βουλή! Όταν λέτε
για σκάνδαλο, ό,τι έχετε να το βγάλετε από εδώ, από το Βήµα
της Βουλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. Εγώ, λοιπόν,
κύριε Πρωτόπαπα,…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τι είναι αυτά που ισχυρίζεστε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Λέει ψέµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Δέχεστε διακοπή από τον κ. Πρωτόπαπα, κύριε Μαρκόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν δέχοµαι, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν δέχεται διακοπή.
Σας παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Πρωτόπαπας έχει το
προνόµιο να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µπορεί,
όταν έρθει η ώρα του, να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Πρωτόπαπα. Θα πάρετε το λόγο µετά. Μη διακόπτετε τον οµιλούντα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Υπάρχουν και όρια, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακούσαµε. Μετά να
πάρετε το λόγο.
Συνεχίστε, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταλαβαίνω ότι ενοχλώ, αλλά η ένταξή µου στους Ανεξάρτητους
Έλληνες είναι γιατί αποφάσισα να ενοχλώ. Το είπα και χθες. Και
η ενόχληση την οποία θέλω να προκαλέσω είναι µία ενόχληση
επ’ ωφελεία της διαφάνειας, της εντιµότητος και της διαχείρισης
του δηµοσίου χρήµατος. Να µην µε κατηγορούν, λοιπόν, εδώ
ότι λέω ψέµατα. Αν, λοιπόν, εγώ λέω ψέµατα, παρακαλώ πάρα
πολύ ο Υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γερουλάνος να
έρθει στη Βουλή σήµερα, µετά την καταγγελία που κάνω, να µου
απαντήσει τι έχει κάνει για τα οφειλόµενα εκατοµµύρια και ανταποδοτικά έργα του καζίνο Λουτρακίου, τι προφορική ενηµέρωση
του έκανα όταν του παρέδωσα το Υπουργείο και πού έχει φθάσει
αυτή η ιστορία.
Επειδή, λοιπόν, θέλετε την αλήθεια στη Βουλή, εγώ ζητώ από
τον Υπουργό να έρθει εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Προφορικά το κάνατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προφορικά, στη Βουλή,
και να καταγραφεί και στα Πρακτικά. Ό,τι είπα, κυρία Μπατζελή,
καταγράφηκε. Κι επειδή καταγράφηκε, κρατήστε το για την επόµενη Βουλή, εάν τολµήσετε να πάτε σε εκλογές,...
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Άµεσα να γίνει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:…µια επόµενη Βουλή που
θα ξεκαθαρίσει πολλά περισσότερα πράγµατα απ’ όσα ξεκαθαρίζει αυτή η Βουλή.
Τέλος, σήµερα σας καλεί το κόµµα σας να ψηφίσετε την ταφόπλακα της υπόθεσης «SIEMENS», να το κάνετε συνειδητά, να
το κάνετε συνετά, και να το κουβαλάτε στην πλάτη σας όσοι το
ψηφίσετε. Εµείς σε καµµία περίπτωση δεν γεννηθήκαµε για να
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συνθηκολογήσουµε.
Τρίτον, επειδή τέθηκε και από άλλους συναδέλφους, θα ήθελα
να µας πει ο κύριος Υπουργός, µε βάση την τοποθέτησή του, εάν
η ΕΛΣΤΑΤ θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αν δηλαδή
η ελληνική Βουλή θα µπορεί ελεύθερα να συζητάει µείζονα ζητήµατα απόδοσης της οικονοµικής πολιτικής της οποιασδήποτε
κυβέρνησης. Αυτό τέθηκε χθες. Έψαξα όσο περισσότερο λεπτοµερώς µπορούσα. Δεν µπορώ να βγάλω το δικό µου συµπέρασµα. Νοµίζω ότι µία ικανοποιητική απάντηση εδώ θα µας έλυνε
τα χέρια. Προφανώς ζητώ τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου για ένα θέµα το οποίο θα µας συνοδεύσει για πάρα πολλά
χρόνια, διότι έχουµε δεσµευθεί να ισορροπήσουµε την οικονοµία
µας και να την αναπτύξουµε.
Και η εικόνα µας προς τα έξω είναι η εικόνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Δεν θα κάνω κρίση ούτε για τη σύνθεση του
διοικητικού συµβουλίου ούτε για τίποτα. Έχω τις διαφωνίες µου.
Δεν θα το ψηφίσουµε αλλά δεν βάζω αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω να ξέρω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το είπα και πριν αν η
ΕΛΣΤΑΤ θα υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το θεωρώ ύψιστης σηµασίας για όλα τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Κυρίως γιατί πιστεύω ότι ο πήχης, ο οποίος έχουµε βάλει για
την ελληνική οικονοµία σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές µας προδιαγραφές αλλά και δεσµεύσεις είναι για µία ακόµα φορά πολύ υψηλότερα µε βάση τη στρατηγική, την οποία ακολουθούµε. Και,
εποµένως, πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αν η ΕΛΣΤΑΤ είναι ο καθρέφτης της απόδοσης οποιασδήποτε
κυβέρνησης, τότε το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει κάθε λόγο να
µπορεί να ελέγχει αυτόν τον καθρέφτη, για να είµαστε ουσιαστικοί, να είµαστε πραγµατικοί Ευρωπαίοι πολίτες και να µπορούµε
να το κουβεντιάζουµε.
Κλείνω µε ένα θέµα, επίσης, το οποίο δεν έχει απασχολήσει
πολύ τη Βουλή, το θέµα της κατάργησης των ιχθυοσκαλών της
ΕΤΑΝΑΛ και της υπαγωγής τους σε µία κεντρική υπηρεσία της
κεντρικής αγοράς.
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, αν έχετε επισκεφθεί ποτέ ιχθυόσκαλα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι µια ιχθυόσκαλα -όπως είναι το
Κερατσίνι, όπως είναι η Χαλκίδα στην περιφέρειά µου, όπως είναι
στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι στη Στυλίδα, νοµίζω ότι έχει ιχθυόσκαλα- δεν κυβερνάται από την Αθήνα. Το οικονοµικό κοµµάτι
µεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων και δηµιουργία µιας µεγάλης ανώνυµης εταιρείας είναι το οικονοµικό κοµµάτι. Μέσα
στο άρθρο δεν υπάρχει τίποτα για τη διοίκηση. Δεν υπάρχει τίποτα για την προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα για µια εστία οικονοµικού εµπορίου και πρωτογενούς παραγωγής, ιδιαιτέρας
µεγάλης αξίας για εισόδηµα χιλιάδων ανθρώπων και ιδιαιτέρας
υπεραξίας και για το ισοζύγιο των πληρωµών, αλλά και για τη δυνατότητα της χώρας.
Άρα, εκτός από την κεντρική µου διαφωνία ότι αυτό που κάνετε είναι ακόµα µια Λερναία Ύδρα ακυβέρνητη, πρέπει να µας
απαντήσετε, εκτός από το οικονοµικό κοµµάτι, τι θα γίνει παρακάτω, τι κρύβεται δηλαδή, πίσω από αυτή την ιστορία και τι διευκολύνσεις και διεξόδους δίνετε για τη διοίκηση της ιχθυόσκαλας;
Τέλος, θα συζητήσουµε και µετά θα δούµε πάρα πολλές τροπολογίες, πολλές από τις οποίες είναι λογικές, είναι χρήσιµες,
λύνουν προβλήµατα. Κακώς γίνεται κρίση αρνητική από µερίδα
του Τύπου ότι εδώ προσήλθαν εκατοντάδες τροπολογίες, για να
εξυπηρετήσουν συµφέροντα. Έρχονται να λύσουν αδυναµίες
του ελληνικού κράτους, αδυναµίες πολιτικής, κλειστά µάτια
Υπουργών, που τόσον καιρό κώφευαν, δεν άκουγαν και δεν έβλεπαν φωνές πολλών Βουλευτών από όλες τις πτέρυγες.
Στις περισσότερες από αυτές θα είµαστε θετικοί, γιατί πράγµατι πιστεύουµε την ύστατη ώρα πρέπει να λύνουµε προβλήµατα, να δίνουµε δίκαια διέξοδο σε ανησυχίες και απελπισίες
πολιτών, αφού έχουµε µια κυβέρνηση που δεν µπορεί να συνεννοηθεί στο εσωτερικό της και που εµφανίζεται και εδώ µε διπλή
γλώσσα.
Και σε ότι αφορά ακόµη και τα άρθρα του σχεδίου νόµου,
όπως είναι η απαγόρευση της δηµοσίευσης των ισολογισµών,
όπου εχθές διαπίστωσα από την οµιλία του κ. Χατζηδάκη ότι είχε
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τις δικές του αντιρρήσεις, προσθέτω και εγώ τη δική µου φωνή.
Μην κλείσετε τόσες πολλές µικρές, µεσαίες και µεγάλες εφηµερίδες. Μην οδηγήσετε σε απόλυση εκατοντάδες δηµοσιογράφους και ελεύθερες πένες. Ακόµα και χαλκευµένες να είναι, δεν
πειράζει. Στο τέλος-τέλος της γραφής η ανταλλαγή των ιδεών
και των απόψεων, σήµερα στον αιώνα της πληροφορίας τρέχει
µε ιλιγγιώδη ταχύτητα και δεν φυλακίζεται. Μην το κάνετε αυτό
για ένα χιλιάρικο το χρόνο για τις µεγάλες εταιρείες και ένα πεντακοσάρικο για τις µικρές, γιατί αυτά τα λίγα χρήµατα θα οδηγήσουν πολλούς ανθρώπους σε νέα απελπισία.
Να πάρετε πίσω, λοιπόν, τουλάχιστον αυτήν την ιστορία των
ισολογισµών. Δεν προσφέρετε τίποτα.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να
λάβω το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να
λάβω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ προηγούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω την οµιλία µου αργότερα. Αλλά ήθελα µία παρέµβαση και να σας παρακαλέσω.
Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μαρκόπουλος ως εκπρόσωπος του νέου
κόµµατος ίσως να µην έχει συνειδητοποιήσει ότι η τακτική της
περαιτέρω απαξίωσης, της συνειδητής, εκ µέρους της προσπάθειας ισοπέδωσης του πολιτικού συστήµατος, µόνο επικίνδυνα
φαινόµενα, όπως αυτά που δηµιουργήθηκαν µια εποχή στη Δηµοκρατία της Βαϊµάρης, µπορεί να δηµιουργήσει και σε αυτά
µπορεί να οδηγήσει.
Αν πάµε να ρίξουµε λάσπη στον ανεµιστήρα, η λάσπη θα γυρίσει σε εµάς τους ίδιους πρώτα. Δεν ξέρω αν το κατανοεί αυτό
ο κ. Μαρκόπουλος.
Βγήκε σήµερα εδώ να καταγγείλει σκάνδαλο στη σύµβαση του
καζίνο Λουτρακίου.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.
Ό,τι έχει να πει, να έλθει να το πει καθαρά στη Βουλή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Αυτό κάναµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Υπαινικτικός λόγος -υποκριτικός
λόγος, θα τονίσω εγώ- δεν µπορεί να υπάρχει τη σήµερον ηµέρα,
στην οποία ο λαός απαιτεί πλήρη διαφάνεια, καθαρές και σταράτες κουβέντες και ανάληψη ευθυνών από όλους.
Δεύτερον, ο κ. Μαρκόπουλος πρέπει να ξέρει ότι εάν δεν φέρει
στοιχεία και συνεχίσει να επιµένει για σκάνδαλο, χαρακτηρίζει
εαυτόν ο ίδιος συνυπεύθυνο του σκανδάλου. Διότι είσαι συνυπεύθυνος όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει σκάνδαλο και κρύβεις τα
στοιχεία του σκανδάλου τόσα χρόνια, ως αρµόδιος Υπουργός
µάλιστα, που είχες την πρώτη ευθύνη έναντι του δηµοσίου συµφέροντος εφόσον πίστευες ότι υπάρχει σκάνδαλο, να το αποκαλύψεις στον ελληνικό λαό.
Προφανώς σκάνδαλο δεν υπήρχε. Δηµιουργούµε εντυπώσεις,
επιχειρούµε για µια ακόµη φορά να βάλουµε λάσπη στον ανεµιστήρα. Όσο µας αφορά δεν θα το ανεχθούµε. Όποιος έχει κάτι
να πει, να το πει στη Βουλή. Τον προκαλούµε. Αλλιώς ή είναι ψεύτης ή να σωπάσει µια και καλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα σας δώσω το λόγο.
Μπορεί να τεθεί και από τον κ. Λαφαζάνη κάτι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω το λόγο επί προσωπικού για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θέλω να οµιλήσω επ’ αυτού
του θέµατος. Θέλω να µιλήσω επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να δώσουµε το λόγο
στον κ. Μαρκόπουλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επειδή ο κ. Πρωτόπαπας αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου,
θα ήθελα να τοποθετηθώ για ενάµισι λεπτό..
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μετά τον κ. Μαρκόπουλο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: : Θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να ακουστείτε
πρώτα επί προσωπικού; Τι σας αφορά το προσωπικό;
Θέλετε να ακούσετε, κύριε Μαρκόπουλε, επί του θέµατος που
σας αφορά, πρώτα την κ. Φαρµάκη-Γκέκη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι το ίδιο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε ένα λεπτό για να
ακούσουµε το προσωπικό.
Ορίστε, κυρία Φαρµάκη, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Επειδή ο κ. Μαρκόπουλος
οµίλησε για σκάνδαλο στη σύµβαση του καζίνο Λουτρακίου, είµαι
σίγουρη ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία που
έχει ακολουθηθεί από την αρχή της σύµβασης µέχρι σήµερα.
Πλην όµως, επειδή ο ίδιος ηθεληµένα το ξεχνάει και πρέπει να
το κάνω γνωστό στο Σώµα, έχω να πω το εξής. Η χωροθέτηση
της µαρίνας Λουτρακίου …
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα ακούσουµε για ένα
λεπτό ποιο είναι το προσωπικό.
Παρακαλώ συνεχίστε, κυρία Γκέκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Η χωροθέτηση της µαρίνας Λουτρακίου έγινε το 1993 και χωροθετήθηκε δίπλα στην Αρχαία Δίολκο, µέχρι το 2000, 2002. Παρ’ ό,τι το καζίνο Λουτρακίου
είχε προβεί σε όλες τις υπόλοιπες δεσµεύσεις του, η µαρίνα Λουτρακίου δεν µπορούσε να κατασκευαστεί λόγω συγκεκριµένων
προβληµάτων.
Το ΚΑΣ –και το ξέρει ο κ. Μαρκόπουλος- δύο φορές έχει αποφασίσει και έχει δώσει αρνητική γνωµάτευση για τη θέση της µαρίνας Λουτρακίου …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τώρα, όµως, το προσωπικό δεν υπάρχει, κυρία Γκέκη. Αναφερθήκατε, εν πάση περιπτώσει, στην εκλογική σας περιφέρεια.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να µιλάει για σκάνδαλο ο κ. Μαρκόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην επεκτείνεστε τώρα.
Μην τοποθετείστε περί αυτών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Σήµερα το θέµα βρίσκεται
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και πρέπει να αποφανθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το καζίνο Λουτρακίου είναι µια επιχείρηση µε χίλιους επτακόσιους εργαζόµενους και δεν µπορεί να
το διασύρει ο κ. Μαρκόπουλος σε αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν υπάρχει, όµως, προσωπικό. Παρ’ όλα αυτά ακουστήκατε, κυρία Γκέκη. Καταλαβαίνω
την ευαισθησία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να οµιλήσουµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Εάν τιµούσε το ελληνικό
Κοινοβούλιο και το ρόλο του ως Υπουργός, έπρεπε …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, µην παίρνετε άλλο χρόνο. Μη δηµιουργείτε νέο προσωπικό τώρα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: …τα πεντέµισι χρόνια της
Νέας Δηµοκρατίας να είχε τελειώσει αυτό το ζήτηµα και..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, το λόγο έχει
ο κ. Μαρκόπουλος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: ..αυτό το έργο να είχε γίνει
ή να είχε γίνει αντισταθµιστικό έργο. Εντούτοις µέχρι σήµερα δεν
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έχει γίνει τίποτα από υπευθυνότητα και του κ. Μαρκόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώσατε, κυρία
Γκέκη. Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα, κύριε Πρωτόπαπα, τα είπα στη Βουλή. Δεν τα είπα
ούτε στην τηλεόραση ούτε στο πεζοδρόµιο. Το είπα από το Βήµα
ως εισηγητής, ως απολύτως υπεύθυνος πολιτικός. Εάν, λοιπόν,
δεν προσέξατε, τα είπα στη Βουλή.
Δεύτερον, οκτώµισι µήνες στο Υπουργείο Τουρισµού αντιµετώπισα την πολιτική ανεπάρκεια του κράτους να υποχρεώσει ένα
καζίνο να κάνει τα ελάχιστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Δύο ΚΑΣ αρνητικά, κύριε
Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μη διακόπτετε, κυρία
Φαρµάκη. Παρακαλώ! Πρέπει να τελειώσουµε τώρα αυτήν την
παρέµβαση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ακούω την κ. Φαρµάκη µε πολύ ενδιαφέρον, αλλά στα αυτιά µου ακούω ακριβώς
ό,τι µου έλεγε ο Διευθύνων Σύµβουλος του Καζίνο. Κυρία Φαρµάκη είστε άξια δικηγόρος του καζίνο Λουτρακίου!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Καθόλου δικηγόρος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και ως Βουλευτής Κορίνθου, έπρεπε να φθάσετε σήµερα, πέντε µέρες πριν από τις εκλογές, για να επαναστατήσετε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δηµιουργείτε πάλι προσωπικό, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην κάνετε χαρακτηρισµούς στους συναδέλφους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε.
Με µένα δεν θα είστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν είναι δυνατόν
τώρα να µιλάτε έτσι σε συνάδελφο!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µε αφήσετε να µιλήσω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ούτε στην ανάπτυξη του προσωπικού που
δεν είναι προσωπικό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µε αφήνει να µιλήσω
το µισό ΠΑΣΟΚ, όταν αναφέροµαι στο Λουτράκι. Και εάν έχω δύο
λεπτά, να µιλήσω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Λέτε ψέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Γκέκη, αφήστε
τον κ. Μαρκόπουλο να οµιλήσει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί ο κ.
Μαρκόπουλος να µιλά...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Μπατζελή, σας
παρακαλώ. Σταµατήστε να οµιλείτε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Τι να σταµατήσω, κύριε Πρόεδρε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν είστε από την
Κόρινθο και δεν το ξέρετε και δεν έχετε κάνει και Υπουργός Τουρισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μαρκόπουλε, σας
παρακαλώ, µην απευθύνεστε σε συναδέλφους.
Εσείς, κυρία Μπατζελή, µη διακόπτετε διαρκώς. Σας παρακαλώ! Πρέπει να συνεχίσουµε επί του νοµοσχεδίου. Δεν µπορεί
να πάρουµε περισσότερο χρόνο σ’ αυτό.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
έχουν τελειώσει τα δύο µου λεπτά και δεν έχω µιλήσει, όπως...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας δίνω το χρόνο να
ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δύο λεπτά θέλω. Εγώ δεν
κάνω υπέρβαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τον έχετε το χρόνο, ορίστε.
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Κύριοι συνάδελφοι, µη διακόπτετε, όµως, τον κ. Μαρκόπουλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίροµαι πολύ που επιτέλους άνοιξε ένας πολύ µικρός φάκελος, γιατί τα δισεκατοµµύρια
εδώ µέσα έχουν κουκουλώσει τα εκατοµµύρια. Όµως, επειδή
είναι µικρός φάκελος το Λουτράκι, θέλω να σας πω πάρα πολύ
απλά ότι το ελληνικό κράτος δι’ όλων των Υπουργών Τουρισµού,
όπου και εάν ανήκαν -διότι το ελληνικό κράτος δεν έχει χρώµα,
έχει µόνο την ελληνική σηµαία- δεν κατόρθωσε ποτέ από ένα καζίνο που έχει βγάλει εκατοντάδες εκατοµµύρια, να πάρει µία αντισταθµιστική ιστορία 6 εκατοµµυρίων.
Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός: Ενώ το Συµβούλιο της Επικρατείας και η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν άφηναν να γίνει
αυτός ο προβλήτας, η µαρίνα, πάρα πολύ απλά θα έπρεπε να
είχε γίνει αυτό που είχα ζητήσει από το καζίνο Λουτρακίου, µία
άλλη αντισταθµιστική προσφορά: Τουλάχιστον, να µη φαινόµαστε απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι είµαστε τόσο µπόσικοι
στις πιέσεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Γιατί δεν το κάνατε έξι
χρόνια;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, λοιπόν, οκτώµισι
µήνες το αντιµετώπισα µε αυτόν τον τρόπο.
Μη φωνάζετε εσείς, κυρία Βουλευτή της Κορίνθου, διότι εσείς
έπρεπε να έχετε κάνει επανάσταση, αλλά είστε τρόφιµοι του καζίνο Λουτρακίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην απευθύνεστε στη
συνάδελφο, παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε τρόφιµοι πολιτικοί
και εσείς και αυτοί που δεν το αντιµετώπισαν. Αυτή είναι η αλήθεια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Γκέκη, τελείωσε.
Δεν έχουµε άλλο χρόνο γι’ αυτά τα θέµατα.
Παρακαλώ, ο κ. Ζώης έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με συγχωρείτε πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Υπάρχει προσωπικό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πολύ.
Έχω δώσει το λόγο στον κ. Ζώη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, ο κ. Ζώης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, επιµένω
και ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έδωσα το λόγο επί προσωπικού και θα δούµε µετά. Σας παρακαλώ πολύ.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή η Αίθουσα ή θα
σοβαρευθεί ή θα κλείσει. Δεν µπορεί να υπάρχουν εδώ µέσα κάποιοι που ονοµάζουν τρόφιµους… Πρέπει να υπάρξει συνέχεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε,
θα πρέπει να δώσετε το λόγο στην κ. Γκέκη για το προσωπικό
της θέµα.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έχουν υποχρέωση να µας εξηγήσουν
τα αντισταθµιστικά όλων των καζίνο της χώρας.
Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουµε τον κ. Μαρκόπουλο, όπως
έχει ενδιαφέρον να ακούσουµε και τον κ. Γερουλάνο, κύριε Μαρκόπουλε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέµα το οποίο ανοίξατε σήµερα. Έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ζώη, µισό λεπτό.
Θα πάρετε το λόγο µετά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, επειδή
υπάρχει προσωπικό της κ. Γκέκη, υπήρξε µία αναφορά στο πρόσωπό της, είναι καλύτερα να πάρετε το λόγο αµέσως µετά την
κ. Γκέκη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, το δέχοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία Γκέκη,
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έχετε το λόγο επί προσωπικού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά θα ήθελα να
κάνω µία δήλωση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ - ΓΚΕΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Μαρκόπουλος, άξιο τέκνο ενός πολιτικού συστήµατος, το οποίο έχει
τεράστιες ευθύνες γιατί η χώρα έφθασε µέχρι εδώ, συνεχίζει σήµερα, χωρίς να αισθάνεται και να καταλαβαίνει σε τι φάση βρίσκεται η χώρα εν µέσω προεκλογικής περιόδου -σε λίγο καιρό
πάµε σε εκλογές και ο κάθε ένας πολίτης πρέπει να πάρει την
ευθύνη του- να κατηγορεί ανθρώπους, ελεύθερους επαγγελµατίας µέχρι το 2009, ότι είναι υπάλληλοι του καζίνο και τρόφιµοι.
Τον καλώ σε αυτήν την Αίθουσα να ανακαλέσει. Εγώ στηρίζω
το νοµό και τις επιχειρήσεις του νοµού και στηρίζω το δίκαιο και
το νόµιµο. Ποτέ στη ζωή µου δεν χρησιµοποίησα αυτά τα οποία
λέει ο κ. Μαρκόπουλος. Του τα επιστρέφω και τον καλώ στην Αίθουσα αυτή να ανακαλέσει. Κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, τα υπηρέτησε πάρα πολλά χρόνια και θέλει σήµερα να παρασύρει µαζί
του και τους υπόλοιπους ή να νοµίσουν όλοι ότι είµαστε όµοιοί
του.
Τον καλώ, λοιπόν, σε αυτήν την Αίθουσα να ανακαλέσει και να
µου ζητήσει συγγνώµη και να ζητήσει συγγνώµη και από όλους
τους πολίτες του Νοµού Κορινθίας και από τους εργαζόµενους
του καζίνο.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Και από όλους τους Βουλευτές εδώ
µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
Ευχαριστούµε, κυρία Γκέκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο
παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μία δήλωση θα ήθελα να κάνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Πρωτόπαπα. Μα, δεν µπορείτε να παίρνετε δεύτερη φορά το λόγο.
Περιµένετε µετά, αφού πάρει το λόγο ο κ. Ζώης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Και να έρθει ο κ. Γερουλάνος στην Αίθουσα.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Άλλωστε ο κ. Γερουλάνος έπρεπε να
είναι εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ... (Δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Πρωτόπαπα, να βοηθήσετε να ξεπεράσουµε τώρα αυτήν την παρένθεση. Σας παρακαλώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Σας παρακαλώ, ηρεµήστε. Θα έλθει και ο κ. Γερουλάνος αργότερα.
Παρακαλώ, κύριε Ζώη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να ηρεµήσουµε
όλοι και να συζητήσουµε ξανά ως Βουλευτές σ’ αυτόν το χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πρέπει να συµβάλουµε
όλοι, όµως, κύριε Ζώη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Την
απάντηση σε όσους είναι ενδιαφερόµενοι να την έχουν µπορεί
και πρέπει να τη δώσει ο κ. Γερουλάνος.
Προτείνω άµεσα να κληθεί ο κ. Γερουλάνος στην Αίθουσα της
Βουλής να τοποθετηθεί και να απαντήσει επί όσων υπευθύνως
και ανοιχτά είπε σ’ αυτήν την Αίθουσα ο. κ. Μαρκόπουλος. Όσοι
διαµαρτύρονται µπορεί να εκτεθούν. Ας µην το παίρνουν προσωπικά το θέµα.
Εγώ για να είµαι ειλικρινής δεν κατάλαβα και πού ήταν το προσωπικό της συναδέλφου από το Νοµό Κορινθίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Τι λέτε, κύριε συνάδελφε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: … (Δεν ακούστηκε).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σας παρακαλώ. Σας άκουσα χωρίς να σας
διακόψω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μη διακόπτετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: … (Δεν ακούστηκε).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σας παρακαλώ, κυρία Περλεπέ-Σηφουνάκη.
Μπήκατε µετά στην Αίθουσα. Δεν ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην απευθύνεστε προσωπικά, κύριε Ζώη.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: … (Δεν ακούστηκε).
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ο κ. Μαρκόπουλος…
Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ασκείστε τα καθήκοντά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, µη διακόπτετε, επιτέλους!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πρέπει να προστατεύετε τους οµιλητές και
να σταµατήσετε όσους µας διακόπτουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κι εσείς, όµως, µην
απευθύνεστε στους συναδέλφους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Σε ποιον µπορώ να απευθυνθώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Στο Προεδρείο να απευθύνεστε, στο σύνολο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Μου έχετε δώσει το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Βεβαίως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ε, προστατέψτε µε, λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ξέρετε ότι αν απευθυνόµαστε στο συνάδελφο, θα πάρουµε απάντηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Επαναλαµβάνω ότι ακούσαµε όλοι τον κ.
Μαρκόπουλο. Έθεσε µόνο θέµατα πολιτικής διαφάνειας και αντιµετώπισε τα ζητήµατα της διαφθοράς, που βρίσκονται και σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Δεν είδα κανέναν µε αυτήν την ιερή αγανάκτηση να αντιµετωπίζει το άρθρο 324 για τη «SIEMENS». Κανέναν!
Αντιθέτως, κάποιοι θεώρησαν ότι θίγονται επί προσωπικού.
Τους παραπέµπω να δουν τα Πρακτικά της τοποθέτησης του κ.
Mαρκόπουλου και αν µπορούν, να εντοπίσουν πού έγκειται το
προσωπικό.
Υπάρχει, όµως, πολιτικό θέµα και αφορά στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ από το 2009 και µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να κληθεί ο κ. Γερουλάνος να απαντήσει. Πήρε έτοιµη
συµφωνία, την οποία είχε προετοιµάσει ο µόλις για οκτώ µήνες
τότε Υπουργός Τουρισµού µε την εταιρεία του καζίνο Λουτρακίου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς, κύριε Ζώη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πρέπει να µας πει, επίσης, πώς διαχειρίστηκε αυτήν τη συµφωνία, σε ποια συρτάρια την ξέχασε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Μουσουρούλης έχει
το λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Μία δήλωση, κύριε Πρόεδρε, θέλω
να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μετά. Θα πάρουν το
λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ζητούν το λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Έχουµε κάνει τώρα µείζον θέµα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Εδώ ο καθείς µπορεί να ανατρέπει πλέον,
ο κάθε Βουλευτής…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Δεν είναι µείζον πολιτικό θέµα να
λένε Βουλευτή τρόφιµο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά το θέσατε το
θέµα, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι δυνατόν τώρα να
παραχωρούµε τόσο χρόνο επειδή ειπώθηκε µία κουβέντα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Είναι συκοφαντία στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, το θεωρείτε πολιτικώς και κοινοβουλευτικώς ορθό; Σας παρακαλώ. Επιτέλους, είναι λάθος αυτό που γίνεται.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κάνετε µεγάλο λάθος αν νοµίζετε ότι αντιµετωπίζεται έτσι το
θέµα. Δίνετε τροφή…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αλλάζει την ηµερήσια διάταξη το
κόµµα του κ. Καµµένου και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ακούτε τι σας λέω, κυρία
Μπατζελή;
Δίνετε τροφή µε τη στάση σας και µε τη στάση µας δίνουµε
τροφή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Από εδώ και πέρα, µέχρι
την άλλη εβδοµάδα, διαρκώς θα τίθενται έτσι τα θέµατα κι εσείς
πέφτετε µέσα σ’ αυτήν την παγίδα.
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Παρακαλώ! Επιτέλους, πρέπει να πάµε στο νοµοθετικό έργο.
Δεν είναι ώρα κοινοβουλευτικού ελέγχου εδώ. Οι Υπουργοί µπορούν να απαντήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο. Ακούστηκαν όσα
ειπώθηκαν. Ο κ. Γερουλάνος µπορεί να απαντήσει και διά του
Τύπου, µε δήλωσή του, µε οποιονδήποτε τρόπο.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κυρία
Αράπογλου. Επιτέλους, δεν έχετε το λόγο.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ο κ. Γερουλάνος έχει την υποχρέωση
να είναι εδώ. Έχει θέµατα να περάσει που δεν έχει περάσει. Πρέπει να έλθει στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ. Ακουστήκατε.
Ο κ. Μουσουρούλης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εικόνα αυτή, κατά την ταπεινή µου γνώµη, είναι ντροπή για
τη δηµοκρατία, το Κοινοβούλιο και τον πολιτικό κόσµο. Δεν γνωρίζω ούτε την υπόθεση ούτε τα κίνητρα κανενός εξ όσων πήραν
το λόγο και έθιξαν το ζήτηµα αυτό.
Θέλω να πω, απλώς, ότι έτσι δεν πρόκειται να οικοδοµήσουµε
εµπιστοσύνη, σχέση που έχουµε απόλυτη ανάγκη, ειδικά σήµερα, που κρίνεται η βιωσιµότητα της χώρας.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, αν µπορείτε, να λήξετε το θέµα
εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συµφωνώ µε τον κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης. Προηγείται εκείνος που σήκωσε πρώτος το χέρι. Ο κ.
Παφίλης δεν έχει πρόβληµα.
Ορίστε, κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διακρίνω από ορισµένες παρατάξεις που έχουν κυβερνήσει αυτήν τη χώρα µία διάθεση να µην
ανέχονται την κριτική, όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Αφήνω,
όµως, κατά µέρος αυτήν τη διαπίστωση.
Βλέποντας το θέαµα, αυτήν την εκτράχυνση, όπως εκτυλίσσεται τα τελευταία λεπτά σε αυτήν την Αίθουσα, φοβούµαι ότι σε
λίγο θα έχουµε διαλυθεί εδώ πέρα και η Βουλή θα κλείσει πριν
τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Για να το αποφύγουµε αυτό, κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο νοµίζω ότι µπορεί να δώσει διέξοδο είναι να
ανακληθούν όποιες αµφότερες προσωπικές κατηγορίες έγιναν
και από εκεί και πέρα να µείνουν τα υπαρκτά θέµατα που ηγέρθησαν και να δοθούν στη συνέχεια εξηγήσεις από όποιον είναι
αρµόδιος. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να γίνει.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Επειδή επίκειται ονοµαστική ψηφοφορία, δεν µπορεί να
γίνει αυτή προτού τουλάχιστον τοποθετηθούν αρκετοί από τους
Βουλευτές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι επί των θεµάτων
που θα ψηφίσουµε, διότι δεν µπορούµε να δούµε το θέαµα να
ψηφίσουµε και µετά να µιλήσουµε επί ψηφισµένων ρυθµίσεων
και τροπολογιών. Σας εφιστώ την προσοχή επ’ αυτού, για να είµαστε συνεννοηµένοι και να µη µας πείτε ύστερα ότι δεν έχουµε
χρόνο να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αν µου επιτρέπουν οι συνάδελφοι να
µιλήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, ησυχία! Παρακαλώ να κλείσουµε αυτό το παρεµπίπτον θέµα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όποιος µιλάει σε αυτήν την Αίθουσα
παίρνει και την ευθύνη αυτών που λέει. Εποµένως δεν πρόκειται
να σχολιάσω τίποτα και ο ελληνικός λαός µπορεί να κρίνει.
Όµως, θέλω να σχολιάσω ένα πράγµα. Όχι άλλη κάθαρση!
Φτάνει! Χορτάσαµε! Όχι άλλη αποκάλυψη των σκανδάλων! Φθάνει! Χορτάσαµε! Βγαίνει η Νέα Δηµοκρατία και δεν βγάζει τίποτα
στη φόρα. Βγαίνει σήµερα και φωνάζει και πρώτα της στελέχη,
που δεν έχει σηµασία αν είναι σε άλλο κόµµα. Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ
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και µιλά για τα σκάνδαλα της Νέας Δηµοκρατίας. Αποτελέσµατα;
Μηδέν. Τίποτα. Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το σύστηµα!
Σταµατήστε αυτήν την υποκρισία! Και εσείς κυβερνήσατε όλοι
µαζί ανεξάρτητα του αν είστε σε άλλο κόµµα και δεν βγάλατε τίποτα, ούτε ένα! Λέω για τη Νέα Δηµοκρατία. Και εσείς τα ίδια,
ούτε ένα! Και όλοι µαζί σήµερα κουκουλώνετε ένα κορυφαίο
σκάνδαλο, από τα κορυφαία που έχουν γίνει, λες και δεν συµβαίνει τίποτα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όχι όλοι µαζί!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τέλος η υποκρισία! Τέλος! Και τώρα
δεν θέλω να σταθώ εδώ. Λέω ότι όλοι όλα αυτά τα χρόνια ούτε
έναν δεν βγάλατε για δείγµα, για να τον έχετε έστω για πρόσχηµα. Εποµένως ας τα αφήσουµε αυτά. Ας αφήσουν όλοι τις
προεκλογικές εντυπώσεις. Τα σκάνδαλα είναι συνυφασµένα µε
το σύστηµα που υπηρετείτε όλοι µαζί. Ό,τι και να λέτε και αυτήν
τη στιγµή τεράστια σκάνδαλα γίνονται. Τα πιο νόµιµα σκάνδαλα
είναι η πολιτική σας, αυτή που ληστεύει νόµιµα τον ελληνικό λαό
και τον στέλνει στην απόγνωση. Φθάνει πια η υποκρισία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΛΑΟΣ, έχει το λόγο. Είναι
πρώτος εκ των αγορητών.
Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, έχετε το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, όταν τζογάρεις στην πολιτική και ασχολείσαι µε τον
τζόγο, τα πράγµατα δεν είναι καθόλου καλά.
Θα ήθελα, όµως, να πω το εξής, επειδή µίλησε για υποκρισία
ο καλός σύντροφος του ΚΚΕ. Θα χρησιµοποιήσω κάτι από τον
Λένιν. Ξέρετε, είναι ο αγαπηµένος µου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τον
έχετε κατασκοτώσει τον Λένιν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να κάνουµε, κυρία Νικολαΐδου,
είναι ο αγαπηµένος µου. Έλεγε, λοιπόν, ο Λένιν ότι η εντιµότητα
στην πολιτική είναι αποτέλεσµα της δύναµης, ενώ η υποκρισία
είναι αποτέλεσµα της αδυναµίας.
Επειδή, λοιπόν, εδώ µέσα είναι πολλοί υποκριτές και Φαρισαίοι, επειδή εδώ µέσα κρύβονται πολλοί που εξουσίασαν τον
τόπο λέγοντας ψέµατα θα πω το εξής. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αράπογλου, κύριε Πρωτόπαπα, ακούστε µε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να σεβαστούµε τον οµιλητή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, κάνετε αλαλούµ τη Βουλή. Τουλάχιστον, ακούστε µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίστε, κύριε Βελόπουλε. Παρακαλώ, κύριοι, να κάνετε απόλυτη ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή, λοιπόν, µίλησα για υποκρισία και ψέµα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα, το οποίο
θεωρώ ότι καταδεικνύει το µέγεθος αυτής της τραγικής κατάστασης της χώρας. Το θέµα αυτό είναι η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Αυτό το
κάνω, γιατί όλοι σήµερα µιλούν για το θέµα αυτό. Και αναφέροµαι στο δηµοσίευµα του «ΕΘΝΟΥΣ» που µιλά για το πάρτι που
γινόταν µεταξύ συνδικαλιστών, ένα πάρτι που αφορά πεντάστερα ξενοδοχεία, κύριε Υπουργέ, ένα πάρτι που αφορά τζακούζι και χαµάµ, ένα πάρτι το οποίο γινόταν επί δέκα και πλέον
χρόνια! Είναι ένα πάρτι που το έκαναν οι δικοί σας άνθρωποι, οι
συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κάποτε ανέβαζαν και κατέβαζαν διακόπτες και τους οποίους ποτέ δεν βάλατε στην τάξη!
Και επειδή είστε σαν τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά του, σήµερα
θέλετε να αναδείξετε και να καταδείξετε το µείζον θέµα της ΔΕΗ!
Είναι ντροπή, συνέλληνες –και το λέω εδώ, συνάδελφοι Βουλευτές- να έχουµε τέτοια φαινόµενα!
Εγώ θα καταθέσω µόνο το δηµοσίευµα του «ΕΘΝΟΥΣ», για να
δούµε ποια είναι η υποκρισία του συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, µπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο
καιρό. Όλους µπορείς να τους ξεγελάσεις! Λίγους, όλο τον
καιρό! Όµως, ειλικρινά, όχι όλους για πολύ καιρό! Και το λέω
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αυτό για ένα και µόνο λόγο! Ρώτησα εδώ µέσα στη Βουλή πόσα
χρωστά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία στη ΔΕΗ! Απάντηση
δεν πήρα!
Κύριε Πρωτόπαπα, µην απασχολείτε τον Υπουργό! Θα µε
αναγκάσετε να κατέβω κάτω! Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν
είναι δυνατόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν υπάρχει πρόβληµα,
κύριε Βελόπουλε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε! Μιλά µε
τον Υπουργό! Εγώ θέλω να απευθυνθώ στον Υπουργό και να µου
απαντήσει ο Υπουργός!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, εδώ είναι ο Υπουργός! Μη δηµιουργούµε τώρα εντυπώσεις!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι η Κυβέρνηση έχει πολλούς Ναπολέοντες, αλλά ο Υπουργός φεύγει! Είπαµε τώρα, µην αυτοδιαψευδόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ! Ο κ. Πεταλωτής είναι εδώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πάµε, λοιπόν, στην ουσία, γιατί
έχουµε µία Κυβέρνηση η οποία τελεί εν πλήρει συγχύσει και
απουσία!
Θα ήθελα, κύριοι συνάδελφοι –και αναφέροµαι κυρίως στο
ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία- να καταλάβετε τις ευθύνες που
έχετε ως κυβερνήσεις. Σήµερα, η Μεσόγειος ζει µία κοσµογονική
αλλαγή. Έχουµε µία γεωστρατηγική-γεωοικονοµική αναταραχή,
την οποία ουδείς βλέπει! Ασχολείται µε το καζίνο Λουτρακίου,
ασχολούµαστε µε την ιστορία αυτή, κλπ. Εδώ γίνονται κοσµογονικές αλλαγές και εµείς ασχολούµαστε µε ζητήµατα τα οποία
θεωρώ ότι είναι µείζονος σηµασίας, αλλά εσωτερικής φύσεως
και υπάρχουν τεράστια ζητήµατα που αφορούν την ίδια την
ύπαρξη της Ελλάδας.
Γιατί, λοιπόν, το λέω αυτό; Ζήτησε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, ο
Βλαδίµηρος Πούτιν, να έρθει στην Ελλάδα! Ξέρετε τι του είπε το
ελληνικό κράτος, κύριοι συνάδελφοι; Του είπε ότι δεν µπορούµε
να του εξασφαλίσουµε την ασφάλεια, για να επισκεφτεί την Ελλάδα! Αυτό είναι το ελληνικό κράτος! Τόσο αµερικανόδουλοι!
Κυρία Μπατζελή, τουλάχιστον τους συναδέλφους µου µην
τους πιάνετε! Πιάστε τους δικούς σας συναδέλφους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και γιατί δεν κάνετε παρατηρήσεις στους συναδέλφους σας, κύριε Βελόπουλε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τις παρατηρήσεις πρέπει να τις
κάνετε εσείς, όχι εγώ!
Λέω το εξής: Αυτό είναι το αµερικανόδουλο, το γερµανόδουλο
ελληνικό κράτος. Ο δεύτερος τη τάξει παγκοσµίως, ο Βλαδίµηρος Πούτιν, ζητά να έρθει στην Ελλάδα και το ελληνικό κράτος
είναι αδύναµο να του εξασφαλίσει την ασφάλειά του που θα του
επιτρέψει να έρθει!
Είναι ντροπή και να το συζητάµε! Αυτό σηµαίνει ότι όλο το πολιτικό σύστηµα εξαρτάται από το γερµανικό και αµερικανικό παράγοντα! Δεν τολµάµε να κοιτάξουµε κάπου αλλού –ούτε στην
Κίνα ούτε στο Ισραήλ ούτε και στη Ρωσία- και αυτό είναι που µε
ενοχλεί ως Έλληνα! Τόσο µάτωσε τελικά;
Και πάµε στην ουσία. Επειδή ακούω τελευταία –είναι της
µόδας- την ιστορία µε τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, ακούω
τον κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον κ. Μηταράκη και τον κ. Χατζιδάκη από τη Νέα Δηµοκρατία, καθώς και τους συναδέλφους των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων να οµιλούν για ΑΟΖ και για πετρέλαια,
επειδή η υποκρισία ξεχειλίζει και επειδή σκυλεύετε σε ένα θέµα
το οποίο ουδέποτε ήσασταν άξιοι να το κάνετε, θα σας πω τι
έκανε η Νέα Δηµοκρατία, η οποία ούτε ΑΟΖ έκανε όταν κυβερνούσε ούτε έρευνες έκανε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο! Και
έρχονται σήµερα να µας πουν ότι θα το κάνουν!
Καταθέτω στα Πρακτικά από το Γεωλογικό Πανεπιστήµιο του
Χιούστον την ποσότητα φυσικού αερίου που υπάρχει στη Λεκάνη
του Ηροδότου! Στο ελληνικό µας Καστελόριζο υπάρχουν δεκαπέντε τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα! Αυτά τα λέει το Γεωλογικό
Πανεπιστήµιο του Χιούστον, το µεγαλύτερο του κόσµου!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Και επειδή η Νέα Δηµοκρατία έχει πληµµελή µνήµη, θέλω να
της θυµίσω κάτι. Τον κ. Μπάλαρντ τον θυµάστε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας; Θυµάστε το µεγαλύτερο πράκτορα
της CIA, τον Μπάλαρντ, που του έδωσε άδεια η Νέα Δηµοκρατία
δήθεν ως ωκεανογράφος να κάνει σεισµικά στο Αιγαίο και νοτίως
της Κρήτης; Κατά τα άλλα δεν ήξεραν! Αν δεν ήξεραν, είναι ανίκανοι! Αν ήξεραν, είναι κάτι άλλο, διότι αν αυτό δεν είναι προδοσία, τότε τι είναι;
Και επαναλαµβάνω ότι ανάπτυξη χωρίς πλουτοπαραγωγικές
πηγές, δεν κάνεις. Όµως, έτσι όπως τα κάνατε και στη Νέα Δηµοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ανάπτυξη θα έχουµε ούτε τίποτα
ουσιαστικό! Και αν δεν πιστεύετε αυτό που σας είπα για τον Μπάλαρντ που του δώσατε άδεια εσείς της Νέας Δηµοκρατίας, να
πάρετε το «NATIONAL GEOGRAPHIC» του Μαΐου του 2004 –κορυφαίο περιοδικό- όπου το άρθρο του Πίτερ Τσανγκ µιλά ξεκάθαρα για στρατηγική συνεργασία του Μπάλαρντ και της CIA για
έρευνες πετρελαίου στο Αιγαίο! Και του δώσατε άδεια αυτού του
ανθρώπου να κάνει σεισµικά και µου λέτε ότι δεν ξέρετε για τα
πετρέλαια και το φυσικό αέριο! Και δεν αναφέροµαι σε εκούσια
ή ακούσια προδοσία! Λέω ότι είναι προδοσία της ελπίδας του
οράµατος του ελληνικού λαού!
Πάµε στην ουσία. Λέτε για ανάπτυξη, κύριοι συνάδελφοι. Μπορεί να µου πει κανείς εδώ µέσα τι σηµαίνει ανάπτυξη; Μπορεί κανείς νεοφιλελεύθερος να µου πει πώς θα γίνει ανάπτυξη; Με
περικοπές µισθών, µε µείωση συντάξεων; Πώς θα γίνει αυτή η
ανάπτυξη; Πείτε µου εσείς.
Θα βγούµε έξω σε λίγο καιρό στις εκλογές, θα ζητάµε ψήφο,
αλλά δεν βλέπω πρόταση, δεν βλέπω επιχείρηµα, µόνο κοκοροµαχίες βλέπω και µόνο δήθεν αντιπαλότητες για να συσπειρώσετε τα κόµµατά σας. Στο 20% µε το ζόρι και οι δύο είστε. Και
είστε µε το ζόρι και οι δύο γιατί προδώσατε την ελπίδα και το
όραµα του Έλληνα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο παραπάνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για ανάπτυξη, κύριε Μουσουρούλη, όταν οι πόλεµοι
πλέον είναι ενεργειακοί –και τα παιδιά από πάνω µας βλέπουνόταν η ανάπτυξη είναι ενεργειακή –και δεν είναι τίποτα άλλο- και
όταν δεν επιτρέπετε στον Πούτιν να έρθει στην Ελλάδα. Τα λέω
αυτά διότι συγκυβερνάτε, κύριε Μουσουρούλη, µε το ΠΑΣΟΚ και
δεν επιτρέπετε στον Βλαδίµηρο Πούτιν, το µεγαλύτερο άνδρα
να µας βοηθήσει. Κι ένας «κακός» πρόεδρος πήγε στο Κρεµλίνο
όχι για φωτογραφίες –δεν πήγαµε για φωτογραφίες- αλλά για να
ζητήσει βοήθεια, την οποία δεν δεχθήκατε, κύριε Μουσουρούλη.
Αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα, γιατί συγκυβερνάτε.
Πάµε στην ουσία. Λέτε για ανάπτυξη και ρωτώ, κύριοι συνάδελφοι: Έχουµε φυσικό αέριο, έχουµε πετρέλαιο, το λέτε όλοι
πλέον στα δύο µεγάλα κόµµατα, γιατί πουλάµε ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ;
Γιατί πουλάµε τους αγωγούς µας; Γιατί ξεπουλάµε τους αγωγούς µας; Πείτε µου εσείς. Θα τα ξεπουλήσουµε όλα. Είναι λογική αυτή: να ξεπουλάς τους αγωγούς της ΔΕΠΑ; Για ποιο λόγο,
πείτε µου, όταν το παιχνίδι είναι ενεργειακό, κύριε Καζάκο. Μα,
είναι εγκληµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω λίγο χρόνο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε.
Το λέω αυτό γιατί; Ξεπουλάνε τη ΔΕΗ, ξεπουλάνε τα πάντα. Τι
θα µείνει στον Έλληνα επιτέλους; Από πού θα βγάλουµε χρήµατα; Κερδοφόρες εταιρείες πουλάτε.
Να σας πω κι ένα παράδειγµα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πούλησε τα µεταλλεία Χαλκιδικής και τα πούλησε µε 11 εκατοµµύρια
ευρώ επί Ροκοφύλλου. Ξέρετε πόση είναι η αξία των µεταλλείων;
Είναι 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πουλήθηκαν 11 εκατοµµύρια επί
Ροκοφύλλου, κύριε Ιωαννίδη, και αξίζει χρηµατιστηριακά η εταιρεία 1,8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Να το σκάνδαλο και όχι του καζίνο που ψάχνετε τα 100 εκατοµµύρια ή τα 5 εκατοµµύρια. Εδώ
µιλάµε για δισεκατοµµύρια ευρώ.
Μιλάµε για Τύπο, µιλάµε για Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να αλλάξετε την ιστορία µε τους ισολογισµούς. Είναι κρίµα. Αφήστε µερικές εφηµερίδες επαρχιακές ή
άλλες µικρές εφηµερίδες να επιβιώσουν. Είµαι ως δηµοσιογρά-
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φος υπέρ αυτής της επιλογής διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να κλείσουν αυτές οι εφηµερίδες οι οποίες –οι περισσότερες- δεν ελέγχονται κιόλας από το σύστηµα, το οποίο δυστυχώς υπηρετούν
πολλοί εδώ µέσα γι’ αυτό και επιβάλλουν την ιστορία αυτή.
Πάµε στις ελεύθερες ζώνες. Κύριε Υπουργέ, όταν µιλάµε για
ελεύθερες ζώνες περιέργως µόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη
–και λέω «περιέργως» γιατί είναι ουσιαστικό το αίτηµά µου και
το ερώτηµά µου, αν θέλετε- σηµαίνει ανεξάρτητη οικονοµική οντότητα, ανεξάρτητη διοικητική οντότητα σε µία επικράτεια: δηλαδή µία ανεξάρτητη οντότητα µέσα σε ένα κράτος. Αυτή η
ανεξάρτητη οντότητα, προσέξτε µην είναι η µαγιά, µην είναι η
ζύµη για να έρθουν τα µετέπειτα που κάποιοι έχουν σχεδιάσει.
Και οµιλώ για περίεργες απόψεις περί ηµιαυτονοµίας ή αυτονοµίας Θράκης.
Προσέξτε αυτές τις ελεύθερες ζώνες, προσέξτε το καλά. Είναι
ζήτηµα εθνικής σηµασίας και θα το βρούµε µπροστά µας. Εµείς
το καταθέτουµε εδώ γιατί θέλω να πιστέψω ότι όλοι είµαστε Έλληνες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Ιωαννίδη, σας παρακαλώ.
Πάµε στο θέµα των υποδείξεων από τον Υπουργό Εσωτερικών
της Γερµανίας. Μας έκανε µία υπόδειξη. Ακούστε τι είπε ο
Υπουργός Εσωτερικών της Γερµανίας: «Αν η Ελλάδα δεν κατορθώσει να ελέγξει τα εξωτερικά της σύνορα, θα ελέγξουµε εµείς
τα εσωτερικά µας στην περιοχή ισχύος της συνθήκης Σένγκεν».
Έρχονται οι Γερµανοί οι οποίοι δεν θεωρούν κοινά σύνορα τα
ελληνικά σύνορα µε την Ευρώπη και ουσιαστικά µας λένε «προσέξτε τα σύνορα». Άρα, µε το να φτιάχνω εγώ στρατόπεδα στην
Αµυγδαλέζα, να φτιάχνω στρατόπεδα στην Κοζάνη, να φτιάχνω
στρατόπεδα στο Λαγκαδά, δεν λέει τίποτα. Αν δεν διασφαλίσω
τα σύνορά µου, όπου από εκεί γίνεται η εισροή λαθροµεταναστών δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα. Αν δεν κλείσω τις τρύπες
των συνόρων, δεν πρόκειται να πετύχω τίποτα. Τα υπόλοιπα –
στο ΠΑΣΟΚ τα λέω, στους συνυποψηφίους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι άλλοι, κύριε Πρόεδρε, µίλησαν
δεκαπέντε λεπτά, εγώ διακόπηκα για δύο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Βελόπουλε, ολοκληρώστε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να είστε ισοδίκαιος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι, µ’ αυτόν τον τρόπο,
κύριε Βελόπουλε. Σας παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Παράκληση κάνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν είναι ούτε παράκληση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν δικαιούµαι ούτε παράκληση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, δεν µπορώ να σας
δώσω δεκαπέντε λεπτά, επειδή µε παρακαλάτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, λοιπόν, το εξής για να κλείσουµε την κουβέντα, γιατί, δυστυχώς, αυτό συµβαίνει εδώ και
πάρα πολύ καιρό. Όποτε µιλάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός, τα έχουµε αυτά.
Να ανησυχούν οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ στην Α’ και στη Β’,
γιατί ο κ. Χρυσοχοΐδης µ’ αυτό το πολιτικό τρικ, µ’ αυτήν την πολιτική, αν θέλετε, επιλογή του -γιατί είναι «πολιτικαντισµός»- προσπαθεί να εκλεγεί. Απ’ ό,τι φαίνεται, θα εκλεγεί, γιατί δυστυχώς
επενδύει στην κοντή µνήµη των Ελλήνων.
Κλείνοντας, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξής
και να συστήσω στον ελληνικό λαό κάτι που είπε µια µεγάλη
µορφή, ο Αβραάµ Λίνκολν. Αυτό που είπε, λοιπόν, είναι ότι η
ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα µπορείς
να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο µπορείς να σκοτώσεις το µέλλον των παιδιών σου. Να µη σκοτώσουν το µέλλον
των παιδιών τους οι Έλληνες! Να ψηφίσουν κόµµατα σοβαρά,
κόµµατα που έχουν εθνικές θέσεις και παλεύουν εναντίον του ξεπουλήµατος του εθνικού πλούτου, παλεύουν για την Ελλάδα και
τους Έλληνες, γιατί για µας προέχει η Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα, όλα για τον Έλληνα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, 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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Τριθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο
Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ρόδου και από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Χίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας».
Έχετε προσωπικό θέµα, κύριε Μουσουρούλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε το λόγο
για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στο πρόσωπό µου αρκετές φορές. Αναγνωρίζω ότι έχει
αδυναµία να ξεχωρίσει το Βήµα της Βουλής από τα τηλεοπτικά
παράθυρα, όπως επίσης αναγνωρίζω ότι έχουµε προεκλογική περίοδο και ο καθένας έχει το δικαίωµα να εκφράζεται µε τον
τρόπο που θέλει, και θα κριθεί γι’ αυτόν.
Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω και να απαντήσω και επί της
ουσίας, ότι ο λαϊκισµός είναι ένα σαράκι που κατατρώει τα πάντα.
Όµως, η άγνοια είναι κάτι πολύ χειρότερο, γιατί καταστρέφει τα
πάντα.
Πριν έρθω στο θέµα της ενεργειακής πολιτικής και των επενδύσεων και στα δύσκολα, σύνθετα ζητήµατα, επειδή διαβάζετε
ιστορία, θα ήθελα να σας πω ότι όποτε η χώρα µεγάλωσε τα σύνορά της, τα µεγάλωσε µε διπλωµατικούς όρους και όχι µε άλλους, όπως ορισµένοι λένε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
επικεντρωθείτε στο προσωπικό θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Επί του προσωπικού,
λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ποιο είναι το προσωπικό
θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Την περίοδο 2004…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Πού είναι το προσωπικό θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Περιµένετε να δούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τρεις φορές αναφέρθηκε σε µένα.
Πληροφορώ τον κ. Βελόπουλο και το κόµµα του, ότι τη διετία
2004-2005, η Νέα Δηµοκρατία, ψήφισε νοµοθεσία για τη µεταφορά των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και για τη µεταβίβαση του αρχείου ερευνών στο
Υπουργείο.
Δεύτερον, υπέγραψε συµφωνία µε τα ΕΛΠΕ, προκειµένου η
περιουσία αυτή, η προίκα αυτή, κύριε Πρόεδρε, να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως βάση για τις έρευνες στη χώρα µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Είναι αυτό προσωπικό θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι, µην διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τρίτον, προχώρησε τη
µοναδική τα τελευταία πέντε χρόνια ενεργειακή επένδυση στην
Καβάλα, στον Πρίνο, 200 εκατοµµυρίων δολαρίων.
Τέταρτον, συγκροτήθηκε επιτροπή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν υπάρχει προσωπικό
θέµα επ’ αυτού!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε.
Προσωπικό είναι!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, πώς είναι προσωπικό θέµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σε µένα απευθυνόταν,
κύριε Πρόεδρε και του απαντώ τι ακριβώς κάναµε στο πρώην
Υπουργείο Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εν πάση περιπτώσει,
ολοκληρώστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δηµιουργήσαµε όλη την
υποδοµή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η σηµερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, για να δηµιουργήσει τη νέα αρχή έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Πέµπτο και τελευταίο, προετοιµάσαµε όλο το πλαίσιο εναρµόνισης της εθνικής πολιτικής µε την κοινοτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
σας ευχαριστούµε πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αυτά τα δικαίως τα αγνοείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Βελόπουλε, αφού
είπαµε ότι δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι θέλετε να πείτε στο
ένα λεπτό; Δεν είπε κάτι για σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, έχετε µισό
λεπτό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή έχουµε γεµίσει από ειδικούς, αλλά η Ελλάδα καταστράφηκε από ειδικούς, η άγνοια στην
ιστορία, κύριε Πρόεδρε, δεν δικαιολογείται. Η Ελλάδα όποτε µεγάλωσε, µεγάλωσε µε πολέµους και όχι µε διπλωµατία. Τι είναι
αυτά που λέτε εδώ µέσα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Τι είναι αυτά που λέει ο κ. Μουσουρούλης; Δεν ξέρετε ιστορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά τώρα δηµιουργείτε νέο προσωπικό θέµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και κλείνοντας να πω το εξής προσωπικό: Το µόνο πράγµα που δεν παλεύεται, κύριε Πρόεδρε,
είναι η ανοητολογία και η αοριστολογία. Δεν παλεύονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά τώρα µην µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλώ πολύ.
Έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού. Κύριε Υπουργέ, προηγείστε τυπικώς.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εφόσον το αποδέχεστε,
να πάρει το λόγο ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού): Πέντε λεπτά θα φτάσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, έχετε το
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού): Πριν από λίγο η εικόνα η οποία έβγαινε από
το κανάλι της Βουλής δεν ήταν και ιδιαίτερα κοµψή. Σε µία περίοδο που οι άνθρωποι αυτοκτονούν έξω από το κτήριο της Βουλής, δεν επιτρέπεται να δείχνουµε αυτή την εικόνα, τους αλαλαγµούς, τις κραυγές, την ανευθυνότητα. Πρέπει να είµαστε όλοι
πιο προσεκτικοί και πιστεύω ότι αυτή η σφαίρα τουλάχιστον
αυτές τις τελευταίες ηµέρες του Κοινοβουλίου πρέπει να µας
κάνει όλους και πιο ευαίσθητους και πιο προσεκτικούς, κύριε
Υπουργέ.
Υπάρχει µία αλήθεια µε τα καζίνο και επιτέλους, ας λεχθεί η
όλη αλήθεια. Το καζίνο αυτό είναι ισχυρότερο των κυβερνήσεων
της Ελλάδας. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα, δεν αλλάζει. Τώρα
ασχέτως ποιος είναι κυβέρνηση -είναι το ένα κόµµα, είναι το άλλο
κόµµα- είναι ισχυρότεροι και το καζίνο και ο φορέας του καζίνο.
Καρκινοβατεί αυτή η επένδυση δεκαπέντε χρόνια. Τώρα φταίει
ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο πρώτος Υπουργός, ο δεύτερος,
ο τρίτος, ο επί οκτάµηνο, ο επί τετραετία, µικρή σηµασία έχει. Το
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θέµα είναι ότι το καρκίνωµα του καζίνο µπορεί και κάνει ό,τι θέλει
στην Ελλάδα.
Να σας θυµίσω ότι η Κυβέρνηση παλαιότερα του Ανδρέα Παπανδρέου προσπάθησε να κάνει καζίνο στο Φάληρο και ήταν
τόσο ισχυρό το καζίνο του Λουτρακίου που δεν έγινε το καζίνο
και παραλίγο να πάνε και φυλακή µε την εξεταστική επιτροπή οι
Υπουργοί, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν ένα άλλο καζίνο, αντίπραξη στο καζίνο του Λουτρακίου; Μην κοροϊδευόµαστε. Κοροϊδεύουµε εαυτούς και αλλήλους. Είναι ισχυρότερο. Ούτε η µία
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ούτε η άλλη της Νέας Δηµοκρατίας µπόρεσαν να βάλουν µία τάξη στο θέµα αυτό. Αυτή είναι η ουσία.
Τώρα ο επιµερισµός των ευθυνών πολύ µικρή σηµασία έχει,
ποιος έφταιξε πενήντα πέντε και ποιος έφταιξε σαράντα πέντε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Όπως, επίσης, είναι πολύ σηµαντικός ο επιµερισµός στη σύµβαση που έρχεται να επικυρώσει η Βουλή. Φοβούνται οι Υπουργοί να υπογράψουν τη σύµβαση που δίνει άφεση αµαρτιών στη
«SIEMENS» και φέρνουν την ευθύνη στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και πώς το έφερε η µοίρα, κύριε Υπουργέ; Καλούνται σήµερα να
υπερασπιστούν τη σύµβαση εκείνοι οι οποίοι ήταν µαζί µε τη
«SIEMENS» συµβαλλόµενοι. Ψάχνουν αποδέκτες 100 εκατοµµύρια.
Φωνάζαµε -και δεν ήµασταν και οι µόνοι τότε µέσα στην Αίθουσα της Επιτροπής- να κληθούν οι ταµίες των κοµµάτων, να
ελεγχθούν τα ταµία των κοµµάτων και ουδέν έγινε προς αυτή την
κατεύθυνση, γιατί βεβαίως η πλειοψηφία δεν θα ήθελε να διερευνηθούν αυτά που λέει η σύµβαση.
Η σύµβαση το οµολογεί εµµέσως πλην σαφώς. Λέει, λοιπόν,
στην πρώτη σελίδα και διαβάζω: «Όχι µόνο οι αξιωµατούχοι που
πήραν τις µίζες, αλλά και άλλες παράνοµες ενέργειες και πράξεις». Ποιες είναι οι άλλες παράνοµες ενέργειες και πράξεις,
κύριε Υπουργέ, παρά τα κόµµατα; Εάν, λοιπόν, ψηφιστεί αυτό
που οµολογείται η ενοχή, τότε πολύ φοβούµαι ότι τα κόµµατα
αυτά δεν θα µπορέσουν να κατέβουν στις εκλογές, βάσει του
εκλογικού νόµου για παράνοµη χρηµατοδότηση. Άρα, λοιπόν,
πρέπει να σκεφτούµε τι ψηφίζουµε. Ψηφίζουµε άφεση αµαρτιών. Γιατί βεβαίως δεν υπάρχει κανένας που να ισχυρίζεται ότι
τα πήραν όλοι µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά το ότι τα πήραν κάποιοι όλοι το έχουν στο µυαλό τους. Δηλαδή εµείς οι πολλοί να
δώσουµε άφεση αµαρτιών σε εκείνους που τα πήραν.
Όχι βέβαια. Αυτό είναι το διακύβευµα. Ψηφίζουµε άφεση
αµαρτιών σε εκείνους που τα πήραν. Να έχετε υπ’ όψιν σας ότι
δεν διερευνήθη η υπόθεση. Ουδείς το πιστεύει.
Έχω µία ακόµα παρατήρηση να κάνω και την κάνω, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, υπό την ιδιότητα του δηµοσιογράφου και
λένε ότι είµαι έµπειρος δηµοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση ότι
έρχεται εδώ το θέµα της «SIEMENS», το συζητάµε δύο µέρες και
ούτε ένα δευτερόλεπτο στα δελτία ειδήσεων, ούτε ένα µονόστηλο. Ποιο «δίχτυ προστασίας» είναι; Και γιατί τώρα; Και γιατί
πριν από δύο χρόνια ήταν πρώτο θέµα στα δελτία ειδήσεων,
πρώτο θέµα στις εφηµερίδες; Τι συµβαίνει; Ποιος προστατεύει
ποιους;
Εµείς λοιπόν δεν µπορεί να είµαστε µέσα σ’ αυτό το σύστηµα
και να προστατέψουµε εκείνους που πρέπει να προστατευθούν
εν όψει των εκλογών. Έχουµε όµως µια µακρά προεκλογική περίοδο και υποχρεούµεθα όλοι, ό,τι και αν ξέρουµε, ό,τι κι αν µάθουµε, να το αποκαλύψουµε στον ελληνικό λαό για να πάει ο
ελληνικός λαός µε ελευθέρα την κρίση και µε γνώση της αληθείας να ψηφίσει αυτούς που πρέπει κι όχι εκείνους που τα άρπαξαν από τη «SIEMENS». Εµείς άφεση αµαρτιών δεν δίνουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου έχει το λόγο.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Λιγότερο απ’ όσο θα δώσετε, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα µιλήσετε και επί του θέµατος,
φαντάζοµαι.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα µιλήσω και επί του θέµατος, αλλά παραδόξως θα µι-
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λήσω και επί των άρθρων του σχεδίου νόµου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είστε εκτός Κανονισµού.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είµαι εκτός θέµατος, κύριε Τασούλα, έχετε δίκιο. Είµαι
και εκτός Κανονισµού και εκτός θέµατος και βεβαίως µού κάνει
µεγάλη εντύπωση ότι δικαίως διαµαρτύρονται οι συνάδελφοι για
το ότι µε τη διαδικασία του επείγοντος και του κατεπείγοντος
πολύ σοβαρά θέµατα δεν συζητούνται ούτε στην έκταση ούτε
στο βάθος που πρέπει, αλλά εν συνεχεία παρατηρείται το φαινόµενο να λαµβάνουν το λόγο οι ίδιοι συνάδελφοι και να µη συζητούν γι’ αυτά τα θέµατα αλλά για άλλα θέµατα. Αυτό επιδέχεται πολλές ερµηνείες. Εγώ τουλάχιστον σ’ ό,τι αφορά τα
άρθρα για τα οποία θα αναφερθώ µπορώ να το θεωρήσω αυτό
ως αδυναµία άσκησης κριτικής, διότι άκουσα πολλά για τις πρωτοβουλίες που παίρνουµε τις οποίες θα απαριθµήσω γιατί πρέπει
να είναι υπ’ όψιν του Σώµατος. Άκουσα κριτικές στην επιτροπή
και πολύ λιγότερες εδώ και πολύ περισσότερες στα µέσα ενηµέρωσης, κυρίως στις εφηµερίδες, οι οποίες κριτικές όµως συνεχώς είναι και λιγότερες και όλο και τροποποιούνται. Όλα αυτά
τα θεωρώ µάλλον ως αποδοχή.
Μάλιστα µία συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είναι υποκριτική η νοµοθετική πρωτοβουλία. Δεν την κριτικάρει στην ουσία
της, αλλά µε τόσο µειωµένο προσωπικό που έχουν τα τελωνεία,
πώς θα ασκηθεί αυτή η πολιτική; Καλώς ήλθατε, κυρία Αµµανατίδου, σε σας αναφέροµαι.
Όλα αυτά τα οποία νοµοθετούνται τώρα και έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί –πρώτα πραγµατοποιούνται και µετά νοµοθετούνται- γίνονται ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Είναι πρόνοια επειδή δεν
υπάρχει προσωπικό. Αντικαθιστούµε την έλλειψη προσωπικού µε
τεχνολογία και εκπαίδευση, κυρία συνάδελφε. Ποια είναι η τεχνολογία;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ποια τεχνολογία; Απολύσεις κάνετε.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ίσως ένας λόγος που δεν προσέξατε τι σας είπα στην
επιτροπή είναι ότι δεν ακούτε και διακόπτετε. Σας τα είπα και
στην επιτροπή, τα ξαναλέω κι εδώ για όλους τους συναδέλφους.
Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία νοµοθετούµε, έχουν προηγηθεί
πολλές δράσεις. Κατ’ αρχάς το σύστηµα εισροών-εκροών έχει
ήδη τοποθετηθεί σε περισσότερα από χίλια πρατήρια, αν δεν
κάνω λάθος, και µέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι σε όλα τα
πρατήρια. Όλα τα τελωνεία είναι εφοδιασµένα µε τεστ ανίχνευσης νοθευµένων προϊόντων. Τα βύσµατα έχουν τοποθετηθεί στα
σλέπια. Άκουσα κάποιο δηµοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη
στο συνάδελφο κ. Μακρυπίδη και να αποκαλεί τον κ. Βενιζέλο,
τον κ. Σαχινίδη και τον οµιλούντα ως συνεταιράκια λαθρεµπόρων
γιατί δεν τα έχουµε βάλει, ενώ ήδη ο δηµοσιογράφος αυτός είχε
πάρει την πρόσκληση για να του τα δείξουµε. Ήταν ήδη εγκατεστηµένα και επέµενε «στον αέρα» ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά και
ότι εµείς κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Ευτυχώς που ήταν και συνάδελφοι από διάφορες πτέρυγες και τα είδαν να δουλεύουν.
Όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει ήδη και ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη και άλλες τρεις δράσεις. Έξι σταθερά συστήµατα x-rays
µπαίνουν στα συνοριακά τελωνεία, κάµερες οχηµάτων σε οκτώ
τελωνεία ούτως ώστε να εντοπίζονται και να καταγράφονται,
όπως επίσης η γεφυροπλάστιγγα στον Προµαχώνα που είναι και
το τελωνείο αιχµής.
Τι ερχόµαστε, λοιπόν, να κάνουµε εδώ; Ερχόµαστε να κάνουµε
πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Ερχόµαστε να νοµοθετήσουµε
την ιχνηθέτηση των καυσίµων και προφανώς πριν τον εκτελωνισµό. Είναι τεχνικά αδύνατο να γίνει µετά. Ακόµη και αν θέλει κάποιος σατανικός να την κάνει µετά, δεν µπορεί. Η ιχνηθέτηση
γίνεται πριν.
Στο αίτηµα των εταιρειών πετρελαιοειδών να ξεχωρίσουµε τα
προς εξαγωγή, απαντήσαµε όχι. Δεν θέλουµε να αφήσουµε κανένα παράθυρο για δυνατότητες λαθρεµπορίας.
Άρα, ψηφίζουµε τους ιχνηθέτες. Ψηφίζουµε την επέκταση του
συστήµατος εισροών-εκροών σε όλες τις φάσεις, από τη διύλιση
µέχρι τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή όχι µόνο στα πρατήρια,
αλλά και στα διυλιστήρια και στις αποθήκες εκτός διυλιστηρίων.
Έχουµε τον ιχνηθέτη, έχουµε όλο το σύστηµα εισροών-εκρο-

8650

ών. Κάθε πράξη που θα πραγµατοποιείται, θα καταγράφεται σε
φορολογική αρχή, στη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων. Έχουµε και την επέκταση των βυσµάτων σε όλα τα φορτηγά. Δεν θα υπάρχει φορτηγό που δεν θα έχει βύσµα -αναφέροµαι στο σύστηµα GPS- για να εντοπίζεται.
Αν µε όλα αυτά εσείς θεωρείτε ότι δεν κάνουµε καλά τη δουλειά µας, έχετε κάθε δικαίωµα να το πείτε. Αλλά να µας καταλογίζετε πρόθεση όπως και διάφορους άλλους χαρακτηρισµούς
που ακούω εντός και εκτός Αιθούσης, το θεωρώ πολύ άδικο.
Οι κριτικές που έχουν ακουστεί και αξίζουν απάντηση, είναι οι
εξής:
Εσείς, κυρία συνάδελφε, είπατε να θεωρείται λαθρεµπορική
παράβαση η απουσία GPS σε µεταφορικό µέσο. Είναι λάθος
αυτό για τον εξής απλό λόγο: Μπορεί κάποια στιγµή το GPS να
πέσει ως σύστηµα. Δεν µπορεί κάθε φορά που υπάρχει µία
βλάβη να καταγράφεται λαθρεµπορική πράξη.
Ο Τελωνειακός Κώδικας δεν καταργείται, υπάρχει. Όπου διαπιστωθεί ότι γίνεται λαθρεµπόριο, δηλαδή ότι από δόλο γίνεται
απόκρυψη φορολογικής ύλης, βεβαίως και ενεργοποιείται ο Τελωνειακός Κώδικας. Δεν απεµπολούµε τον Τελωνειακό Κώδικα.
Αλλά η οποιαδήποτε βλάβη ή παράλειψη να θεωρείται ότι είναι
λαθρεµπόριο, το θεωρώ πολύ τραβηγµένο.
Νοµίζω ότι και οι περισσότεροι νοµικοί στην Αίθουσα θα συµφωνήσουν ότι η υπερβολική αυστηρότητα στις ποινές οδηγεί σε
αντίθετα αποτελέσµατα, όπως συνέβη µε τον «Ήφαιστο», όπου
τις απλές παραβάσεις τις κάναµε λαθρεµπορικές παραβάσεις.
Ερχόµαστε τώρα να διορθώσουµε και αυτήν την αδικία.
Άκουσα επίσης να λέγεται ότι το ναυτιλιακό καύσιµο είναι ανεξέλεγκτο σε ποσότητα. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές. Υπάρχει
αυστηρή οροφή, η οποία είναι τοποθετηµένη και στις παραγγελίες. Έχουµε όµως και τη χωρητικότητα του πλοίου. Δεν µπορεί
κάποιος να φορτώσει περισσότερο απ’ ό,τι χωράει. Αν µιλάτε για
το τράνζιτ πετρέλαιο, τότε βεβαίως έχουµε ένα πρόβληµα, το
οποίο είναι διεθνούς χαρακτήρα και ισχύει για όλες τις χώρες
του κόσµου. Κανένας δεν καταγράφει το τράνζιτ πετρέλαιο. Και
επίσης, γιατί να βάλουν από σένα τράνζιτ πετρέλαιο όταν µπορούν να βάλουν από παραδίπλα; Αυτό µπορεί να το αναρωτηθεί
ο οποιοσδήποτε σε όλο τον κόσµο. Δεν µπορεί να υπάρξει έλεγχος σε αυτό.
Λέτε, επίσης, να επισηµανθούν τα φορτηγά που κάνουν διασυνοριακές αλλαγές. Αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να υπογραφεί διακρατική συµφωνία. Δεν µπορείς να υποχρεώσεις
άλλες χώρες να ακολουθήσουν το δικό σου σύστηµα. Διαπραγµατεύεσαι και συµφωνείς.
Σε όλα αυτά, λοιπόν, αντί να ακούσουµε κάποια κριτική, ακούσαµε κάτι άλλο και το είδα και γραµµένο: Κάποιοι, λέει, φορείς
που ήταν παρόντες την περασµένη δεκαετία –τη δεκαετία που ο
Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος ονόµασε «χαµένη δεκαετία», της οποίας ορισµένοι πρωταγωνιστές εξακολουθούν και
σήµερα να είναι λαλίστατοι και να φωνάζουν και αυτό τουλάχιστον δεν αφορά εµένα- διαφωνούν µε την πρόταση Οικονόµου
για την εξίσωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης και
κίνησης.
Να τους πληροφορήσω ότι δεν υπάρχει πρόταση Οικονόµου,
αλλά υπάρχει νόµος του κράτους. Αυτό που έκανε ο Οικονόµου
στο βαθµό που τον αφορούσε, είναι ότι επειδή δεν µπορούσαν
τα νοικοκυριά να το αντέξουν φέτος, είπαµε να γίνει του χρόνου,
αφού προηγουµένως δούµε πώς µπορούµε να ενισχύσουµε αυτούς που το δικαιούνται, που είναι πιο αδύναµοι εισοδηµατικά,
που είναι σε µειονεκτικές περιοχές. Δεν θα εφαρµοστεί αυτό το
µέτρο εάν δεν υπάρξει αυτή η πρόνοια.
Για να υπάρξει αυτή η πρόνοια, οι Βουλευτές της δυτικής Μακεδονίας –οι συνάδελφοι από τη δυτική Μακεδονία το ξέρουνέχουµε συσκεφθεί και θα ξανασυσκεφθούµε για να δούµε τι
µορφή µπορεί να πάρει αυτό το επίδοµα. Αυτή η προεργασία έχει
γίνει για να είµαστε έτοιµοι ώστε στις 15 Οκτώβρη που θα ισχύσει
η εξίσωση, να πούµε πώς θα καλυφθούν οι πιο αδύναµοι. Πού
βρίσκεται η καταγγελία και ποια είναι η πρόταση Οικονόµου;
Άκουσα, επίσης, κάποιον συνάδελφο να λέει ότι είναι πολύ
εναντίον αυτής της εξίσωσης. Ο συνάδελφος που τώρα είναι
εναντίον, ήταν τότε στο ΠΑΣΟΚ και είχε ψηφίσει το µεσοπρόθε-
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σµο στο οποίο είναι µέσα η συγκεκριµένη διάταξη. Δεν ξέρω
τώρα πώς ανακάλυψε ότι διαφωνεί.
Επίσης µας κατήγγειλε γιατί δεν ξέρουµε, λέει, τι γίνεται στις
περιοχές που έχει περισσότερο κρύο. Αυτό βαρύνει τον ίδιον. Η
εκλογική του περιφέρεια πάντως έχει περισσότερο κρύο από τη
δική µου, την Αθήνα. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε περισσότερο
προσεκτικοί µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κάποιος είπε ότι όλα αυτά προσπαθούµε να τα χρεώσουµε
στους επόµενους. Τι εννοεί ακριβώς «να χρεώσουµε»; Εγώ νοµίζω ότι πιστώνουµε τον επόµενο Υπουργό µε ένα πολύ συγκεκριµένο ποσό. Όλοι λέτε εδώ –και είστε πολύ γαλαντόµοι στον
υπολογισµό του λαθρεµπορίου των καυσίµων- ότι είναι 500 εκατοµµύρια ευρώ, 1 δισεκατοµµύριο. Κάποιος είπε ότι είναι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Εγώ θα πάρω το ελάχιστο, που έχω ακούσει
από εσάς και θα πω µισό δισεκατοµµύριο ευρώ. Έχει ένα δώρο
ο επόµενος, έχει ένα πραγµατικό έσοδο µισού δισεκατοµµυρίου,
το οποίο δεν είναι εγγεγραµµένο σε κανένα πρόγραµµα, σε καµµία συµφωνία µε τρόικα και µπορεί να πάει να ζητήσει την άρση
µέτρων ισοδύναµου οικονοµικού αποτελέσµατος. Και αυτό το κάναµε και µε αυτά που ετοιµάσαµε και µε αυτά που σας καλούµε
να ψηφίσετε σήµερα. Κάνουµε πάρα πολύ συγκεκριµένη δουλειά
µε συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Και σας λέµε και την ποσοτική του
αποτίµηση κατ’ ελάχιστον.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε αυτές τις διατάξεις.
Θέλω να έρθω και σε ένα τελευταίο θέµα που είναι η κριτική
που ασκήθηκε για τη «SIEMENS». Ασφαλώς η «SIEMENS» αφορά
σε µια πολύ δυσάρεστη περίοδο στα πολιτικά µας πράγµατα.
Αφορά στην περασµένη δεκαετία. Καλό θα ήταν –πολύ σωστά
το είπε ο κ. Καρατζαφέρης- πρωταγωνιστές της περιόδου να
είναι πιο φειδωλοί στην κριτική που κάνουν σε πρόσωπα που
ήρθαν εκ των υστέρων να σηκώσουν το σταυρό για αµαρτίες,
που έχουν κάνει οι προηγούµενοι.
Αλλά περί τίνος πρόκειται τώρα; Τι συζητάµε; Συζητάµε για το
σκάνδαλο της «SIEMENS»; Αυτό είναι αυτό που καλούµε σήµερα
τους Βουλευτές να επικυρώσουν; Η απάντηση είναι όχι. Στο
σκάνδαλο αυτό ασφαλώς υπάρχει εµπλοκή πολιτικών προσώπων. Δυστυχώς δεν έχει διερευνηθεί ακόµα στο βαθµό που θα
έπρεπε και σε ορισµένες του πτυχές δεν έχει διερευνηθεί καθόλου κατά τη γνώµη µου. Το πραγµατικά µεγάλο αυτό σκάνδαλο
δεν µπορεί να εµποδίζει άλλα πράγµατα.
Πρέπει να είµαστε υπερήφανοι ως κράτος που έχουµε µια δικαστική διαφορά ορισµένων εκατοµµυρίων µε τη «SIEMENS», η
οποία αν κάποια στιγµή τελεσιδικήσει εις βάρος µας, όχι µόνο
δε θα πάρουµε, αλλά θα πληρώσουµε και πρόστιµο; Αυτή τη θεωρείτε εσείς σοφή συµπεριφορά; Τι απόδειξη σοφίας είναι αυτή;
Πολύ κακώς συγχέουµε τα ποινικά µε τις εκατέρωθεν διεκδικήσεις. Τα ποινικά είναι τελείως έξω απ’ τη συµφωνία. Η ελληνική
δικαιοσύνη και οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη στην υφήλιο θεωρεί σκόπιµο ότι πρέπει να παρέµβει -και θα παρέµβει γιατί τα θέµατα είναι ανοιχτά- µπορεί να το κάνει. Δεν εµποδίζεται πουθενά.
Τρίτον. Άκουσα την απίθανη θεωρία ότι το οικονοµικό όφελος
για το ελληνικό δηµόσιο είναι µηδέν. Πώς είναι µηδέν; Από πού
και ως πού είναι µηδέν; Τι είδους αριθµητική είναι αυτή; Δε θέλω
να επικαλεστώ την ιδιότητά µου ως µαθηµατικού, αλλά πώς προκύπτει το νούµερο αυτό; Έχουµε συγκεκριµένα ποσά καταγεγραµµένα επιπλέον της ηθικής αποζηµίωσης της συγνώµης, την
οποία δεν προσµετρώ καθόλου, αν και έχει σηµασία και πολύ
κακώς δεν την προσµετρούν ορισµένοι συνάδελφοι.
Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η µεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που θα γίνει φέτος στην Ελλάδα. Αθροίζονται ποσά -πέρα
από τον συµψηφισµό µε δικές µας οφειλές, ρήτρες και µε ενδεχόµενες, επερχόµενες ποινές- πολλών δεκάδων εκατοµµυρίων.
Επέρχονται µια συγκεκριµένη και µια σχεδιαζόµενη επένδυση για
την οποία έχουµε εµείς την ευθύνη να υποβάλλουµε σχέδιο για
να χρηµατοδοτηθεί. Αυτά τι σχέση έχουν µε το σκάνδαλο; Γιατί
προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε στους συναδέλφους την αίσθηση ότι τους καλούµε να κουκουλώσουµε κάτι; Κανείς δεν
καλεί κανέναν να κουκουλώσει τίποτα.
Σας καλούµε να βάλουµε ένα τέλος σε ένα θέµα που έχει ταλανίσει πάρα πολύ συγκεκριµένες µορφές του δηµόσιου βίου σε
ό,τι αφορά στην επενδυτική απραξία και σε µια εκκρεµοδικία η
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οποία χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα για να µη γίνεται τίποτα.
Αυτή η Κυβέρνηση -και όχι το Υπουργείο Οικονοµικών που είπε
κάποιος- πήρε την ευθύνη να κάνει αυτή τη σύµβαση και τη φέρνει εδώ µε καλά σχόλια -και διεθνώς και αλλού έχω να σας πω.
Είναι µια σύµβαση καλύτερη απ’ αυτές που έχουν γίνει σε δεκαεπτά χώρες όπου είχαµε αντίστοιχα φαινόµενα. Γι’ αυτό το λόγο
νοµίζω ότι η κριτική αυτή πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική. Να
αφορά δηλαδή την ουσία.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ )
Κλείνω στο σηµείο αυτό, λέγοντας το εξής: Έχει διαπιστωθεί
–εάν είµαι καλά πληροφορηµένος- µία διακοµµατική συµφωνία
σε µία τροπολογία του συναδέλφου κ. Αηδόνη, που αφορά υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί σε ιδιώτες που ανέλαβαν µία χρεοκοπηµένη επιχείρηση. Έχει δοθεί στα
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κόµµατα. Είχε κατατεθεί ως δική του τροπολογία στην επιτροπή.
Εγώ είπα ότι δεν δέχοµαι καµµία τροπολογία εάν δεν υπάρχει
συναίνεση διακοµµατική. Ο κ. Αηδόνης µου είπε ότι υπάρχει αυτή
η διακοµµατική συναίνεση. Στο βαθµό, λοιπόν, που δεν διαφωνήσει κάποια πτέρυγα, θα την καταθέσω για να γίνει δεκτή. Με
την προϋπόθεση, όµως, ότι θα υπάρξει αυτή η συναίνεση, για να
µην έχουµε άλλου τύπου διαµαρτυρίες, ότι γίνονται δεκτές την
τελευταία στιγµή τροπολογίες. Διότι, δυστυχώς, κι εµείς έχουµε
τις αδυναµίες µας και σε προεκλογική περίοδο διατυπώνουµε
αβάσιµες κατηγορίες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
οποία έχει ως εξής:
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ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, για
τους κτηνοτρόφους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο και σε έναν ακόµη οµιλητή, στον κ.
Μαρκογιαννάκη, προκειµένου να έρθουν και οι Βουλευτές των
κοµµάτων που έχουν υποβάλει την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας, όπως είχαµε συµφωνήσει και χθες…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε συνάδελφε, µισό
λεπτό σας παρακαλώ. Σας είδα.
Όπως, λοιπόν, είχαµε συµφωνήσει χθες, θα προχωρήσουµε
στις ονοµαστικές ψηφοφορίες που κατατέθηκαν από χθες και για
τα άρθρα που συζητούνται σήµερα και για τα οποία έχουν κατατεθεί, επίσης, προτάσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Μαρκογιαννάκη, ο κ. Λαφαζάνης
έχει το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν συµφωνήσαµε χθες. Κάθε άλλο. Είπαµε ότι πρέπει πρώτα να γίνει
συζήτηση και µετά να γίνει ψηφοφορία. Εδώ δεν έχουν τοποθετηθεί οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ακόµη -και µιλώ για Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους γιατί µε αφορά και προσωπικάκαι σπεύδετε να κάνετε την ψηφοφορία επί άρθρων και τροπολογιών, τις οποίες ούτε καν έχουµε συζητήσει, ούτε καν έχει
τεθεί η άποψη των Υπουργών.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, νοµίζω ότι πρέπει τουλάχιστον οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούν και µετά να ακολουθήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Λαφαζάνη, έχουν
υπάρξει τοποθετήσεις των κοµµάτων. Και χθες –παρακολουθούσα τη συνεδρίαση- η συζήτηση έγινε και επί των θεµάτων που
συµπεριλαµβάνουν και αφορούν τα άρθρα και τις τροπολογίες,
για τα οποία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κατ’ αρχάς, µη διακόπτετε και µη φωνασκείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν φωνασκούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εγώ αντιλαµβάνοµαι
ότι επειδή η Βουλή βρίσκεται λίγες ηµέρες πριν την ολοκλήρωση
του νοµοθετικού έργου, ότι µπορεί να υπάρχει, ας το πούµε, µία
µεγάλη εγρήγορση και καµµία φορά µία ένταση στην Αίθουσα
αυτή. Θα σας παρακαλέσω, όµως, όλους µε νηφαλιότητα να στεκόµαστε, να διατυπώνουµε τα επιχειρήµατά µας και να περιφρουρήσουµε και τις διαδικασίες, που είναι απόλυτα αναγκαίες
για να διεξαχθεί και να ολοκληρωθεί ο διάλογος.
Εσείς πράγµατι έχετε διαφορετική άποψη. Επαναλαµβάνω,
όµως, ότι υπάρχει συµφωνία όλων των κοµµάτων -και αυτών που
έχουν καταθέσει τις προτάσεις- να γίνει σε αυτή τη χρονική
στιγµή η ψηφοφορία. Και θα συνεχιστεί η συζήτηση, βέβαια, και
για τα υπόλοιπα άρθρα και για οτιδήποτε άλλο. Εκ µέρους της
Κυβέρνησης έχουν υπάρξει τοποθετήσεις σε σχέση µε τις τροπολογίες κ.λπ..
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε; Δεν έχουν συζητηθεί καν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ τον κ. Μαρκογιαννάκη να λάβει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε εντυπωσίασε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Οικονόµου, µε τη
ρηχότητα που επέδειξε στις εξηγήσεις που έδωσε για την κατάπτυστη διάταξη του άρθρου 324, τη διάταξη που η συγκυβέρνηση φέρνει για κουκούλωµα του σκανδάλου της «SIEMENS».
Κύριοι συνάδελφοι, για εµένα το σκάνδαλο της «SIEMENS»
είναι ένα απόλυτα αντιπροσωπευτικό δείγµα των χιλιάδων µικρών
και µεγάλων, γνωστών και άγνωστων σκανδάλων που έχουν πλήξει αυτό το δύσµοιρο τόπο. Η συνταγή είναι τυποποιηµένη: Παράνοµος χρηµατισµός ή άλλα παράνοµα οφέλη, πολύ µεγαλύτερη βλάβη των νοµίµων συµφερόντων του κράτους. Και ακολουθεί το κουκούλωµα και η ατιµωρησία.
Στην προκειµένη περίπτωση αυτό το οποίο συµβαίνει δεν έχει
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όρια. Το όργιο της παρανοµίας, το όργιο του κουκουλώµατος
µου δίνει το δικαίωµα να µιλώ για ντροπή, για ντροπή του συστήµατος, για ντροπή την οποία ανερυθρίαστα δεν νοιώθουν τα δύο
µεγάλα κόµµατα, τα οποία απ’ ό,τι φαίνεται θα ψηφίσουν αυτήν
τη διάταξη.
Έχουµε µια δεδοµένη από το πόρισµα της εξεταστικής επιτροπής ζηµία θετική του ελληνικού δηµοσίου 2 δισεκατοµµυρίων
ευρώ συν η αποθετική ζηµία, το διαφυγόν κέρδος, συν η ηθική
βλάβη και συν η αξίωσης της κοινωνίας και των πολιτών να µάθουν ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πήραν τις µίζες συµποσούνται
όλα αυτά µαζί σε 80 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, 80 εκατοµµύρια ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, που συµψηφιστικά κερδίζει το ελληνικό δηµόσιο συνεπεία πιθανών
οφειλών προς τη «SIEMENS». Τα υπόλοιπα 90, για τα οποία λέει
ότι θα γίνουν επενδύσεις, είναι στο απώτερο µέλλον χωρίς συγκεκριµένες στοχεύσεις και χωρίς συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα.
Ο στόχος, όµως, εδώ είναι κάτι παραπάνω. Προχωρούµε ένα
βήµα παραπέρα: απλά δεν χάνει το δηµόσιο µόνο. Δεν χάνει οικονοµικά µόνο το δηµόσιο, δεν αποκρύπτονται οι ένοχοι των παρανοµιών. Εδώ νοµιµοποιούµε όλα τα παραπάνω µε τη σφραγίδα
του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο στόχος είναι διπλός. Οι συνένοχοι Βουλευτές, που θα γίνουν σε λίγο, θα πάψουν να µιλούν. Στο
µέλλον δεν θα νοµιµοποιούνται να µιλούν για οποιοδήποτε έγκληµα, για οποιοδήποτε ζήτηµα διαφθοράς, αφού θα τους συνοδεύει το άγος της θετικής ψήφου στη θλιβερή ιστορία του
σκανδάλου της «SIEMENS».
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ, παρακολουθήστε τη σκέψη την οποία θα εκθέσω στη συνέχεια. Δεν επικυρώνεται η συµφωνία. Αν ήταν έτσι, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι
η Βουλή έρχεται και ως εκ περισσού χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο επικυρώνει τα ήδη συµφωνηθέντα από άλλους. Η διατύπωση, όµως, που υπάρχει στο νοµοσχέδιο λέει: «εγκρίνεται το
σχέδιο συµφωνίας συµβιβασµού» και όχι η συµφωνία. Προσέξτε:
Εγκρίνεται το σχέδιο και όχι η συµφωνία ή ο συµβιβασµός. Απλά
λέει το εξής: «Το ελληνικό δηµόσιο και η «SIEMENS» σκέπτονται
ότι καλό θα ήταν να λήξει η µεταξύ τους αντιδικία κατά τον περιγραφόµενο στο παράρτηµα τρόπο». Εσείς, όµως, θα αποφασίσετε αν το σχέδιο συµφωνίας θα γίνει συµφωνία. Οι Βουλευτές,
τα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι εκείνοι που θα πάρουν αποκλειστικά στους ώµους σας την ευθύνη για το συγκεκριµένο συµβιβασµό. Εάν µιλούσε το άρθρο 324 για επικύρωση
της συµφωνίας, θα ήταν άλλο και τώρα που µιλάει για επικύρωση
του σχεδίου συµφωνίας είναι τελείως διαφορετικό.
Τι σηµαίνει αυτή η περαιτέρω διατύπωση; Σηµαίνει ότι ουδεµία
ευθύνη θα έχουν οι διαπραγµατευτές και οι αποφασίζοντες στην
πραγµατικότητα το συµβιβασµό. Γι’ αυτό άλλωστε και βλέπουµε
στο σχετικό παράρτηµα που είναι καταχωρηµένο το σχέδιο συµφωνίας να αναφέρονται τα ονόµατα των υπευθύνων της
«SIEMENS» που διαπραγµατεύτηκαν και προτείνουν, όχι όµως
και εκείνων από την πλευρά του ελληνικού δηµοσίου. Καλά, ντρέπονται εκείνοι που διαπραγµατεύτηκαν να δούµε το όνοµά τους;
Ποιοι είναι; Αναφέρονται µόνο εκείνοι της «SIEMENS». Ο άλλος
στόχος είναι ότι η αποφασισθείσα από το Κοινοβούλιο συµφωνία
δεν θα µπορεί να διαρρηχθεί ή να αµφισβητηθεί µε οποιοδήποτε
τρόπο στο µέλλον.
Τώρα θα ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω και µια προσωπική
αναφορά. Η προσπάθεια του κουκουλώµατος του σκανδάλου
ήταν πολύ µεγάλη. Ουσιαστικά, κρεµόταν από µια κλωστή η επιβίωση του βρώµικου συστήµατος. Αν ήταν γνωστές οι λεπτοµέρειες για τα χρήµατα που έπαιρναν διαχρονικά ΠΑΣΟΚ - Νέα
Δηµοκρατία και το µικρό δεξιό κόµµα της δεκαετίας του ’90, που
δεν υφίσταται σήµερα, τότε θα προέκυπταν σεισµικές συνέπιες
για το σύστηµα. Το καταλαβαίνει αυτό πιστεύω ο καθένας.
Επιστρατεύτηκαν ως εκ τούτου όλες οι εν υπνώσει αρετές του
έθνους, η σύµπνοια, η συνεργασία, η ενότητα, αλλά επιστρατεύτηκαν για το κακό και όχι για το καλό. Επιστρατεύτηκαν οι κ.κ.
Βαλυράκης και Τζαβάρας, επικεφαλής των Βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας και εξετέλεσαν συγκεκριµένη
αποστολή και εντολή: Πάση θυσία να µην αποκαλυφθούν οι παράνοµες χρηµατοδοτήσεις των κοµµάτων και των λοιπών ηµετέ-
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ρων στην υπόθεση «SIEMENS».
Και η αποστολή εξετελέσθη επιτυχώς, αφού όµως, προηγουµένως επελέγησαν συγκεκριµένοι πολιτικοί στους ώµους των
οποίων έπρεπε να φορτώσουµε δίκαια ή άδικα τις αµαρτίες του
συστήµατος. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν να µην είναι πολιτικοί
εν ενεργεία και να ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία.
Ονόµατα Υπουργών ή πρώην Υπουργών προστατευοµένων του
συστήµατος επί ηµερών των οποίων έγιναν πολλές αµαρτωλές
συµβάσεις, αποσιωπήθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ των κακών ήµουν και
εγώ. Βλέπετε µε είχε διαγράψει ο κ. Σαµαράς και δεν άνηκα στη
Νέα Δηµοκρατία, οπότε ήµουν βοράς στις διαθέσεις τους. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της προσπάθειας έσπασαν τα µούτρα τους οι συκοφάντες, γιατί όρθωσαν το ανάστηµά τους οι
έντιµοι Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για µένα αυτή η προσπάθεια αποτελεί βαρύτατη προσβολή
της προσωπικότητάς µου, την οποία ποτέ δεν θα συγχωρήσω.
Ξέρετε, τι σηµαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, να έχεις κάνει τη
δουλειά σου µε θρησκευτική ευλάβεια και να έρχονται κάποιοι
γελοίοι και να φροντίζουν για δέκα ολόκληρους µήνες να είναι η
φωτογραφία σου πρωτοσέλιδο των εφηµερίδων µαζί µε τους κ.κ.
Τσοχατζόπουλο, Μαντέλη κ.λπ.. Είχαν τη φωτογραφία τη δικιά
µου, που το όνοµά µου δεν βρέθηκε στους καταλόγους στα χαρτιά, στα έντυπα, στα βιβλία του κ. Χριστοφοράκου ούτε για ένα
ραντεβού. Και θα ήταν λογικό να υπάρχει το όνοµά µου, αφού
καθηµερινά µιλούσα µε τους εκπροσώπους της «SIEMENS».
Ήµουν ο κακός της παρέας. Ήµουν ο αντιπαθής. Ο κ. Χριστοφοράκος µε απεκάλεσε σε κοινωνική εκδήλωση «χωριάτη», ο
οποίος ήταν ανεπίδεκτος οποιασδήποτε συζήτησης. Το όνοµά
µου δεν βρέθηκε πουθενά, και όµως εµένα βρήκαν να εκθέσουν
και να πλήξουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να ολοκλη-
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ρώσετε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
Για το λόγο αυτό, για εµένα το κλείσιµο της υπόθεσης στην
ουσία είναι συγχωροχάρτι για όλες τις διαδικαστικές αθλιότητες,
µε ό,τι συνεπάγεται αυτό στη συνείδησή µου.
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη: Η ευθύνη, κύριοι συνάδελφοι,
εν προκειµένω είναι ατοµική και όχι συλλογική. Θα ψηφίσουµε
στην ονοµαστική ψηφοφορία. Θα είµαι ξεκάθαρος. Εφόσον, τελικώς ψηφισθεί το άρθρο 324 είναι δεδοµένο ότι είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν γραπτής καταγγελίας θα επιληφθεί η
δικαιοσύνη και για το κουκούλωµα και για τη βλάβη των ελληνικών συµφερόντων, η οποία επέρχεται µε τη συµφωνία που, όπως
είπα προηγουµένως, θα επικυρώσει η Βουλή µε την υπερψήφιση
του άρθρου 324.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Μαρκογιαννάκη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλή κουβέντα γίνεται για το
µνηµόνιο, τα χαράτσια, την ανεργία, τη φτώχεια. Όλα αυτά είναι
συνέπεια της εκτεταµένης σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα
επίπεδα διαφθοράς.
Ο καλός γιατρός όταν έχεις πυρετό, δεν θα σου δώσει απλά
αντιπυρετικό. Θα αντιµετωπίσει την αιτία στη ρίζα, αυτή που προκαλεί τον πυρετό. Η οικονοµική κακοδαιµονία της Ελλάδος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτεταµένη διαφθορά. Ελάτε να την
αντιµετωπίσουµε όλοι µαζί κάνοντας αρχή µε την καταψήφιση
του άρθρου 324.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων
207, 208, 209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 324, 327 του νοµοσχεδίου, καθώς και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 981
και ειδικό 89, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Γκιόκας. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Ζιώγας. Παρών.
Ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Καζάκος. Παρών.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου. Παρούσα.
Η κ. Λιάνα Κανέλλη. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος. Παρών.
Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Μαυρίκος. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης. Παρών.
Ο κ. Απόστολος Νάνος. Παρών.
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Η κ. Βέρα Νικολαΐδου. Παρούσα.
Ο κ. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου. Παρών.
Ο κ. Αθανάσιος Παφίλης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης. Παρών.
Ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης. Παρών.
Ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος. Παρών.
Ο κ. Σπυρίδων Χαλβατζής. Παρών.
Ο κ. Χαράλαµπος Χαραλάµπους. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Για την ψήφιση επί των άρθρων 231 και 324 έχουν υποβληθεί
αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές
του ΛΑΟΣ των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις της ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
της.
Ο κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Ανατολάκης. Παρών.
Ο κ. Βαΐτσης Αποστολάτος. Παρών.
Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος. Παρών.
Ο κ. Καλαποθαράκος Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Κιλτίδης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κοραντής. Παρών.
Ο κ. Μαρκάκης Παύλος. Παρών.
Ο κ. Μανούσος Ντουκάκης. Παρών.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη. Παρούσα
Ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Πολατίδης. Παρών.
Ο κ. Αστέριος Ροντούλης. Παρών.
Ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΛΑΟΣ.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Εποµένως, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 207, 208, 209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 231, 324,
327 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
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νέα εταιρική µορφή-Σήµατα, Μεσίτες Ακινήτων, Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις».
Οι αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι τα άρθρα και την τροπολογία λέγουν
«ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Για τα άρθρα 207, 208, 209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227,
327 καθώς και για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89 καλούνται επί του καταλόγου ο κ. Ιωάννης Βλατής από
το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Δηµήτριος Τσουµάνης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Για τα άρθρα 231 και 324 καλούνται επί του καταλόγου ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος από το ΠΑΣΟΚ και ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
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
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Υπάρχει συνάδελφος
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιτυπίες συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70 Α’ του Κανονισµού της Βουλής, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα
καταχωρισθούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά
δεν προσµετρώνται στο αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος |Αργύρης): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση, θα συνεχίσουµε τη συζήτηση επί του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Ηρακλείου κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µία τροπολογία που έχει κατατεθεί και αφορά
ένα άρθρο του νοµοσχεδίου, το 229. Συγκεκριµένα, αφορά τη
δυνατότητα που δίνεται µε αυτό το άρθρο σε συγκεκριµένες
εταιρίες ζύθου, να µπορούν να χρησιµοποιούν τον ίδιο εξοπλισµό
κατά παρέκκλιση, προκειµένου να εµφιαλώνουν χυµούς, αναψυκτικά, νερό.
Δεν θα επιχειρηµατολογήσω γιατί έχει γίνει πολύ συζήτηση. Τι
λέει η τροπολογία; Να µην υπάρχει το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 229 που αναφέρεται κατά παρέκκλιση. Αντί το δεύτερου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου
του άρθρου 229, να τεθεί ότι µε κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών να τίθενται οι όροι και οι
προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί αυτό να γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Και γιατί υποστηρίζουµε αυτήν την τροπολογία πάρα πολλοί
συνάδελφοι και αυτοί που την υπογράφουµε και αυτοί που δεν
την υπογράφουν.; Γιατί µε το «κατά παρέκκλιση» και µε το να εγκρίνεται, να γίνεται δηλαδή αυτή η διαδικασία της εµφιάλωσης
παραβιάζεται το σύνολο της νοµοθεσίας που αφορά την κατηγορία αυτή.
Βέβαια, πρακτικά δεν µπορεί να γίνει, τουλάχιστον για το νερό.
Υπάρχει όµως µία άνιση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ορισµένων επιχειρήσεων. Ο στόχος µας πρέπει να είναι να ενισχύσουµε όλες τις επιχειρήσεις, να δώσουµε σε όλες την ευκαιρία
και στη συγκεκριµένη περίπτωση δίνουµε µόνο σε µία κατηγορία.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι αν δοθεί η δυνατότητα και στις άλλες
επιχειρήσεις να µπορούν να έχουν το δικαίωµα για εµφιάλωση
µπύρας και ταυτόχρονα όλα αυτά να βγουν µέσα από µια κοινή
υπουργική απόφαση, τότε θα νοµοθετούµε δίκαια. Αλλιώς νοµίζω
ότι αυτή η προσθήκη που έγινε, όχι όπως την προτείναµε εµείς,
αλλά όπως την επεξεργάστηκε η αρµόδια επιτροπή και το
Υπουργείο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
Δεύτερο θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν µε τις αγορές παραγωγών. Έχουµε
κάνει πολύ συζήτηση. Δεν χρειάζεται να επιχειρηµατολογήσουµε. Έχει κατατεθεί από πολλές πλευρές η ίδια τροπολογία.
Να δώσουµε τη δυνατότητα για οργανωµένες αγορές παραγωγών.
Το ίδιο θέµα αφορά και η τροπολογία µε το τίτλο: «Συνεργασία
Παραγωγών -Καταναλωτών». Επαναλαµβάνω ότι περιλαµβάνει
µία διάταξη για τη κατάργηση του πιστωτικού τιµολογίου έκπτω-
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σης και την ενσωµάτωση των εκπτώσεων στο πραγµατικό τιµολόγιο που κόβεται για τα προϊόντα, προκειµένου να έχουµε πραγµατικές τιµές και όχι φουσκωµένες.
Στην ίδια τροπολογία αναφερόµαστε στις προϋποθέσεις τιµολόγησης των ενδοοµιλικών συναλλαγών. Νοµίζω ότι και αυτό
είναι µία παρέµβαση που µπορεί να γίνει δεκτή, µία τροποποίηση,
µία προσθήκη.
Όσον αφορά τον αναπτυξιακό νόµο, θεωρώ ότι είναι δίκαιο να
εξεταστούν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, που βελτιώνει τα πράγµατα κυρίως ως προς την οικονοµική κατάσταση των τραπεζών,
και οι επενδύσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι τον Ιανουάριο του
2010, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξής τους.
Γιατί το λέω αυτό; Πολύ σωστά λαµβάνετε υπ’όψιν την πραγµατικότητα, σε σχέση µε τις τράπεζες. Δεν δίνουν βεβαιώσεις.
Δεν έχουµε, λοιπόν, την ίδια µεταχείριση. Εάν έχει τα χρήµατα
κάποιος να επενδύσει και θέλει να προχωρήσει στην επένδυση,
νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε µε τον ίδιο τρόπο, µε τα ίδια
κριτήρια. Είναι κάτι το οποίο µπορεί να διορθωθεί και να βελτιωθεί.
Ξαναλέω µία κουβέντα και κλείνω µε το θέµα που είπα στην
αρχή, αλλά που δεν πιστεύω ότι υπήρξε η ανάλογη προσοχή. Το
ζήτηµα αυτό µπορεί να διορθωθεί. Δεν υπάρχει κανένα θέµα µε
το γεγονός ότι ήδη έχει ψηφιστεί αυτή η διάταξη, το άρθρο 229.
Ήδη έχουµε –επαναλαµβάνω- µία τροπολογία, η οποία διορθώνει
τα πράγµατα. Αυτό που δεν είχε αναρτηθεί στη διαβούλευση,
που δεν ήταν στη διαβούλευση ώστε να µπορούν οι φορείς κι
όλοι οι επιχειρηµατίες να εκφράσουν τις απόψεις τους για να
γίνει, εν πάση περιπτώσει, η διαβούλευση µε αποτέλεσµα, παρά
ήρθε µόνο στην Ολοµέλεια, αυτό, λοιπόν, το θέµα µπορεί να αποτελέσει και αντικείµενο διαβούλευσης το επόµενο τρίµηνο, για
το οποίο προτείνουµε να υπάρχει περιθώριο προκειµένου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα διορθώνει τα πράγµατα. Έτσι και θα δώσουµε τη δυνατότητα σ’ αυτούς που θέλουν
να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις και νέες δραστηριότητες,
αλλά ταυτόχρονα δεν θα ρίξουµε στον Καιάδα πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίς να µπουν αυτές οι προϋποθέσεις θα
έχουν να δεχθούν µία άνιση ανταγωνιστικότητα από τις άλλες τις
οποίες εκ των πραγµάτων ενισχύουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε το
συνάδελφο από την Κρήτη, τον κ. Κεγκέρογλου.
Έχει ζητήσει το λόγο η αξιότιµη Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Διαµαντοπούλου.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, πριν έρθω στο
Βήµα θα ήθελα να καταθέσω τις προσθήκες και νοµοτεχνικές
βελτιώσεις που αφορούν και την αναδιάρθρωση µε βάση τις δύο
υπουργικές τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Άννα Διαµαντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες –νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι τελευταίες ηµέρες συζήτησης για ένα νοµοσχέδιο τόσο µεγάλο και
τόσο σοβαρό ήταν σίγουρα µια πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική
διαδικασία. Πρέπει να οµολογήσω ότι δεν θα ήθελα να έχω τέτοιες εµπειρίες, ούτε είµαι περήφανη που ένα νοµοσχέδιο µε
τόσο πολλά άρθρα το συζητήσαµε µε τη διαδικασία του επείγοντος.
Αφορά περισσότερα του ενός Υπουργεία, αφορά εξαιρετικά
σηµαντικά άρθρα. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει πίσω του
δουλειά πολλών χρόνων κι όχι απλά µηνών, µε πολύ µεγάλη διαβούλευση, αλλά δεν χωρά αµφιβολία ότι η συζήτηση στη Βουλή
έπρεπε να έχει µεγαλύτερο χρόνο και επάρκεια.
Ο λόγος που οδηγηθήκαµε σ’ αυτού του είδους τη συζήτηση
και την ψήφιση οφείλεται και στις υποχρεώσεις µας και στις δεσµεύσεις µας, αλλά κυρίως οφείλεται στις ανάγκες της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το Δεκέµβρη µήνα, µε µεγάλη επιµονή και µε πολλές προσωπικές εναντίον µου επιθέσεις
και µε δίκη προθέσεων, επέµενα ότι δεν έπρεπε να πάµε σε εκλογές, όταν η χώρα είχε τόσο µεγάλο έργο δεσµευτικό να εκτελέσει, όταν το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αποφασίσει –και το
ξέραµε πάρα πολύ καλά- για πολλά θέµατα και να προχωρήσει
σε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις.
Δεν είναι δυνατόν να θεωρούµε ότι το Κοινοβούλιο µπορεί να
λειτουργεί µόνο για το µνηµόνιο. Δεν µπορούµε να θεωρούµε ότι
µπορεί να λειτουργεί µε διαδικασίες επείγοντος µόνο για ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε δεσµεύσεις και όχι για µείζονα ζητήµατα, τα οποία αφορούν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική
οικονοµία. Και είδαµε και αποσύρσεις νοµοσχεδίων, τα οποία,
πραγµατικά, ήταν εξαιρετικά σηµαντικά.
Νοµίζω όµως, ότι µιλώντας µόνο µε επικεφαλίδες, όλοι έχουµε
ευθύνες για τη λειτουργία αυτή. Και αυτοί που µε επιµονή ζητούσαν εκλογές από την πρώτη ηµέρα, ουσιαστικά βάζοντας στην
άκρη τα µεγάλα και ουσιαστικά προβλήµατα της χώρας. Βρισκόµαστε εδώ σε µια πολύ δύσκολη κατάσταση.
Η περίοδος µέχρι τις εκλογές, η κάθε µέρα που περνάµε είναι
εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι τις εκλογές θα παρθούν σηµαντικές
αποφάσεις. Πυλώνες της χώρας, µεγάλες οικονοµικές ενότητες,
που αφορούν την κοινωνία, κρίνονται. Δεν µπορούµε ούτε να είµαστε αµέριµνοι, ούτε απλά να φλυαρούµε. Ο τρόπος µε τον
οποίο οργανώθηκε αυτή η προεκλογική περίοδος από το Γενάρη,
µέχρι σήµερα, «Φλεβάρη θα γίνουν οι εκλογές. Μάρτη θα γίνουν
οι εκλογές. Απρίλη θα γίνουν. Μάη θα γίνουν», ήταν το αποτέλεσµά του να έχουµε όλη αυτήν την εικόνα του πολιτικού συστήµατος, όλη αυτήν τη δηµιουργία νέων κοµµάτων, ως να είναι
µανιτάρια, εν όψει των εκλογών βεβαίως και τα αποτελέσµατα,
τα οποία ζούµε και τα οποία εύχοµαι από τη ψυχή µου, να µην
είναι ολέθρια για τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαν µερικές φορές να χορεύουµε το χορό του Ζαλόγγου στην εποχή των άκρων. Η προεκλογική περίοδος θα είναι εξαιρετικά δύσκολη -όπως δύσκολη
είναι και η σηµερινή συνάντηση- όπως δύσκολη είναι κάθε µέρα.
Όπως δύσκολη είναι και η συνάντηση, που έχω σε λίγο µε την
ΠΝΟ, που βλέπουµε κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες,
όταν η χώρα βρίσκεται σε αυτήν την κρίση, να λειτουργούν ως
να µη συµβαίνει τίποτα και να αποφασίζουν και να προχωρούν
ως να µην υπάρχει κανένα θέµα.
Να µην υπάρχει κανένα θέµα µε τον τουρισµό, ο οποίος περιµένει να ζήσει το Πάσχα, µε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που περιµένουν να έχουν τζίρο, οι ίδιες οι εταιρείες, οι οποίες είναι οι
εργοδότριες, να έχουν το Πάσχα, γιατί ξέρουµε ότι έχουν πολύ
µεγάλη µείωση στα εισιτήρια. Όταν υπάρχει τεράστιο θέµα µε
τους παραγωγούς, από αυτούς που έχουν τα ερίφια, αυτήν την
περίοδο που θέλουν να δουλέψουν µε τα νησιά, µέχρι την παραγωγή των νησιών που πρέπει να έρθει πίσω. Οικογένειες, που θέλουν να πάνε στα νησιά τους. Ως να µην υπάρχει κανένα ζήτηµα
µπορούν οµάδες, ακόµα και τώρα, όπως και το πολιτικό σύστηµα
σε πολλά πράγµατα είναι αµέριµνο και πολιτικές και κοινωνικές
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και επαγγελµατικές οµάδες, να είναι εξίσου αµέριµνες.
Έχουµε ένα µεγάλο νοµοσχέδιο. Θεωρώ ξέροντας τη δοµή
του, επειδή ένα µεγάλο µέρος, τα διακόσια σαράντα άρθρα,
αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα το Υπουργείο
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, ότι βεβαίως ήταν δυνατό και να
διαβαστεί και να µελετηθεί και να συζητηθεί από οργανωµένα
κόµµατα, γιατί βεβαίως, δεν είναι ο κάθε Βουλευτής µόνος του.
Το νοµοσχέδιο αυτό αφορά το επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Αφορά την υποστήριξη µέσα από τους πόρους που έχουµε και
το θεσµικό πλαίσιο που έχουµε της λειτουργίας των πολύ µικρών, των µικρών, των µεσαίων και των µεγάλων επιχειρήσεων,
σε µια χώρα όπου υπάρχουν τέσσερα µεγάλα προβλήµατα:
Το ένα είναι η γραφειοκρατία, τα βάρη, τα οποία έχουν οι επιχειρήσεις µας και δεν είναι βάρη, τα οποία υπάρχουν και σε
άλλες χώρες.
Το θέµα του φορολογικού συστήµατος, για το οποίο µιλούµε
χρόνια και που δεν αποφασίζουµε. Και θεωρώ, πραγµατικά, σοβαρό το ότι απεχώρησε η Νέα Δηµοκρατία προεκλογικά και να
περιµένουµε άλλες σαράντα µέρες και άλλον ένα µήνα και άλλους πέντε µήνες, όταν ξέρουµε ότι χωρίς σταθερό φορολογικό
σύστηµα συµφωνηµένο µε συναίνεση στη Βουλή, ώστε να µην
αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι είναι εκ των προτέρων αρνητικό και
είναι µεγάλο εµπόδιο για τις επιχειρήσεις.
Είναι το θέµα της διαφθοράς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το ξέρουµε όλοι. Υπάρχει και συναλλαγή και διαπλοκή στο θέµα
των επενδύσεων, στο θέµα των ενισχύσεων. Αυτό έχει πολύ βαθιές ρίζες.
Έγινε µεγάλη προσπάθεια αυτό το διάστηµα, υπήρξε πλήρης
αλλαγή της διεύθυνσης ιδιωτικών επενδύσεων χωρίς να σηµαίνει
–και θέλω να το κάνω καθαρό στη Βουλή- ότι αυτήν τη στιγµή
µεµφόµαστε το σύνολο των υπαλλήλων. Υπάρχουν υπάλληλοι οι
οποίοι είναι εξαιρετικοί και στους οποίους οφείλει πολλά η πατρίδα. Δεν µπορεί όµως να πλανάται κανενός είδους αµφισβήτηση και αµφιβολία επάνω από τις υπηρεσίες του δηµόσιου
τοµέα.
Και εδώ πρέπει να γίνουν πολλά. Και εδώ πρέπει να απευθυνθούµε προς όλους, στους επιχειρηµατίες, στους πολίτες. Ό, τι
φτάνει στον Υπουργό θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από τον
Υπουργό. Χθες καταθέσαµε στοιχεία µετά από τις παρατηρήσεις
του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας ότι στο ΕΤΕΑΝ υπήρξαν
προβλήµατα στη χρηµατοδότηση, δεκατρείς φορές λιγότερο
φέτος και δέκα φορές λιγότερο πρόπερσι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ξυνίδης διάβασε χθες έναν
πίνακα όπου από 5,7 δισεκατοµµυρίων δανείων σε µικρές επιχειρήσεις, τα 5,2 δόθηκαν το 2009. Αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις.
Αυτό, λοιπόν, θα εξεταστεί όπως κάθε τι θα πρέπει να εξετάζεται.
Γιατί; Πρέπει να είναι σωστά. Πρέπει όµως να δούµε γιατί δόθηκε
το 5,2, µε ποιους όρους, τι επιπτώσεις είχε στο ΕΤΕΑΝ, πόσο ζηµίωσε εάν ζηµίωσε το δηµόσιο τοµέα. Πρέπει όµως αφού ετέθη
το ερώτηµα, να απαντήσουµε. Γιατί από τα 5,7 δισεκατοµµύρια
τα 5,2 δισεκατοµµύρια δόθηκαν σε µία χρονιά, για την ακρίβεια
σε ένα εξάµηνο;
Υπάρχει και το θέµα της ρευστότητας. Πολύ σωστά. Υπάρχουν
Βουλευτές οι οποίοι έβαλαν το θέµα της ρευστότητας, ότι οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να πάρουν εγγυητικές επιστολές, δεν
µπορούν να πάρουν δάνεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόµη και οι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δεχθεί, έχουν εγκριθεί οι επενδύσεις τους από τον αναπτυξιακό νόµο, δεν εκταµιεύουν τα χρήµατα γιατί δεν µπορούν να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες. Δεν
ξέρουµε όλοι ότι αυτήν τη στιγµή η κατάσταση έχει µπλοκάρει
από πλευράς ρευστότητας;
Κάνουµε κινήσεις; Βεβαίως. Μόνο που αυτές οι κινήσεις µπόρεσαν να απελευθερωθούν µετά από το PSI. Υπογράψαµε µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αρχίσει η δανειακή χρηµατοδότηση µε όρους συµφωνηµένους για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά περιφέρεια. Οι τράπεζες
θα υποχρεωθούν να δώσουν τα χρήµατα σε όλες τις περιφέρειες
όπως είναι διατεταγµένο το επιχειρησιακό πρόγραµµα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή το ΕΣΠΑ.
Μήπως είναι εύκολο µε το σοβαρό πρόβληµα που έχουµε σήµερα µε τις τράπεζες, µε όλο τον τραπεζικό τοµέα; Είναι όµως
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βήµατα στα οποία δεν πρέπει να χάνουµε επειδή είναι προεκλογική περίοδος, ούτε µία ηµέρα. Μέχρι την προεκλογική περίοδο
θα πρέπει να υπογράψουµε και το ταµείο το οποίο αφορά την
υποστήριξη των µεγάλων έργων µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Δεν γίνεται να κατεβάζουµε τα µανίκια και τα
στυλό.
Από αυτές τις τέσσερις ενότητες που είπα, τη γραφειοκρατία
και τα βάρη, το φορολογικό, το θέµα της διαφθοράς και το θέµα
της ρευστότητος που όλα είναι σηµαντικά, αυτός ο νόµος έρχεται να αντιµετωπίσει σε µεγάλο βαθµό και µε πάρα πολύ σοβαρή
ανάλυση και µελέτη ένα µεγάλο αριθµό αυτών των εµποδίων.
Ξέρετε ότι υπήρξε η µελέτη του ΙΟΒΕ, υπήρξε η µελέτη ΟΟΣΑ.
Καταγράφηκαν τα εµπόδια που υπάρχουν για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Και µε βάση αυτές τις µελέτες έγινε σοβαρή δουλειά και από τον αναπληρωτή και από τις υπηρεσίες και
από τους γενικούς γραµµατείς και από τον κ. Χρυσοχοίδη, αλλά
και από την εποχή του κ. Χατζηδάκη ο οποίος άφησε πραγµατικά
σοβαρή δουλειά η οποία πρέπει να συνεχιστεί, έπρεπε να προχωρήσουµε επιτέλους µε γρήγορα βήµατα.
Τι αφορά; Τη βελτίωση του καθεστώτος στρατηγικών επενδύσεων. Δηλαδή, ταχύτατες διαδικασίες αδειοδότησης, υποστήριξη όλων των επενδύσεων πάνω από 2 εκατοµµύρια ώστε να
υπάρχει το «Invest in Greece» που να µπορεί να παίρνει από το
χέρι τον επενδυτή και να µη χρειάζεται να κάνει τέσσερα και
πέντε χρόνια για να βγάλει µία άδεια. Επίσης, απλοποίηση των
εσωτερικών διαδικασιών του «Invest in Greece» ώστε να µπορεί
να χρησιµοποιεί και αξιολογητές και ανθρώπους από τον ιδιωτικό
τοµέα για να γίνουµε όσο γίνεται πιο υποστηρικτικοί στην εξέλιξη
και στην ταχύτητα των επενδύσεων.
Εδώ υπάρχει µια µεγάλη ενότητα που αφορά τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Έγινε συζήτηση. Απλά, θέλω να πω ότι, ως χώρα,
έχουµε ένα σοβαρό θέµα. Καµµία άλλη χώρα, ίσως µόνο η Ιταλία,
να µην έχει όπου σκάψεις αρχαιολογικό εύρηµα και αυτό είναι η
κληρονοµιά µας, αυτό είναι ο πολιτισµός µας. Είναι εξίσου σηµαντικό µε την οικονοµία µας και µε την κοινωνική µας συνοχή,
να µην πω ότι είναι πολύ σηµαντικότερο, γιατί σε αυτό βασίζονται
όλα.
Αυτό, όµως, πρέπει να το αντιµετωπίσουµε µε έναν τρόπο που
να µην εµποδίζει την ανάπτυξη. Αυτό προσπαθεί να κάνει το συγκεκριµένο κεφάλαιο και το έχουµε συζητήσει και µε το Υπουργείο
Πολιτισµού και θεωρώ ότι δίνει µία ανάσα στο να επιταχυνθούν
οι επενδύσεις οι οποίες στην περιοχή τους τυχαίνει να έχουν αρχαιολογικά ευρήµατα.
Εποπτεία της αγοράς: Έχουµε ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες για να πάρουν άδεια να κυκλοφορήσουν τα
προϊόντα τους χρειάζεται να περάσουν από ένα µεγάλο αριθµό
Υπουργείων, Υπηρεσιών, Νοµαρχιών, Δήµων. Υπάρχουν συνεχώς
προβλήµατα µέχρι να µπορέσουν να πάρουν την άδεια να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους.
Όλα αυτά µαζεύονται σε µία αρχή, γίνεται ένα πλαίσιο, ώστε
να µπορούν εύκολα να κινηθούν τα ελληνικά προϊόντα και να
µπορούν εύκολα αυτά που εισέρχονται να ελεγχθούν.
Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο καθόλου δεν συζητήσαµε, για το εξωτερικό εµπόριο. Η χώρα θα αναπτυχθεί και η
ανάπτυξη θα στηριχθεί, εφόσον έχουµε εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Εάν δεν υπάρχει συνάλλαγµα στη χώρα, εάν δεν µπει απ’ έξω
χρήµα στη χώρα, δεν µπορεί να παράγουµε πλούτο. Η δύναµή
µας είναι η παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων οι οποίες εξάγονται. Δεν είναι η παραγωγή προϊόντων τις οποίες µεταξύ µας
κινούµε.
Ποια είναι η προτεραιότητα; Η στήριξη των εξαγωγών. Όλο
αυτό το άρθρο αφορά τη στήριξη του εξωτερικού εµπορίου. Το
single window είναι µια πάρα πολύ προωθηµένη υπηρεσία, όπου
πολύ εύκολα κάποιος µπορεί πλέον να γίνει εξαγωγέας, να εξάγει τα προϊόντα του, να υποστηριχθεί για την εξαγωγή των προϊόντων του. Αγροτικά, βιολογικά, αγροτοβιολογικά, λάδι, τρόφιµα
και ποτά, αλουµίνιο, όλες οι µεγάλες ενότητες προϊόντων µας,
βρίσκουν πραγµατικά µια νέα δυνατότητα υποστήριξής τους
µέσα από τις διατάξεις αυτές.
Το δεύτερο µέρος είναι η εταιρική µορφή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Θα πω µε απλά λόγια τι είναι αυτό. Αντί να
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προσπαθούµε πάλι να αλλάξουµε την ανώνυµη εταιρεία και την
ΕΠΕ, οι οποίες µε τα χρόνια έχουν γίνει εξαιρετικά δυσκίνητες
νοµικές µορφές, µε πολύ σοβαρή δουλειά, µε εξαιρετικούς επιστήµονες και µε την ευρωπαϊκή εµπειρία, καταλήγουµε σε µια
νέα µορφή εταιρείας πάρα πολύ απλή, µε ελάχιστο κεφάλαιο 1
ευρώ, η οποία παίρνει ως κεφάλαιο και την καινοτοµία, και την
ιδέα και την εργασία, και δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους πολύ γρήγορα και πολύ απλά να δηµιουργήσουν εταιρείες.
Θα πω εδώ για τους νέους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εξής: Πριν από λίγες µέρες, το «NEW YORK TIMES»
είχε τη συνέντευξη ενός Έλληνα νέου ανθρώπου που ήθελε να
κάνει µια επιχείρηση. Ήθελε να κάνει µια διαδικτυακή επιχείρηση
που να πουλάει σε όλο τον κόσµο τα προϊόντα της ελιάς συσκευασµένα. Δηλαδή, ήθελε να πάρει ό,τι καλύτερο υπήρχε στην
Ελλάδα και να το προωθήσει µέσα από τη διαδικτυακή του επιχείρηση.
Έλεγε, λοιπόν, ότι έκανε δώδεκα µήνες να πάρει την άδεια και
ότι του ζητήθηκαν ακτινογραφίες και εξετάσεις κοπράνων. Το
λέω, γιατί είναι τόσο υπερβολικό.
Όταν, λοιπόν, κάλεσα αυτόν τον άνθρωπο και συζητήσαµε,
προέκυψε ότι υπήρχε υπουργική απόφαση από το 1950 που
υπήρχε η φυµατίωση, µε βάση την οποία η διαδικτυακή επιχείρηση έπρεπε να δουλέψει.
Συνεργαστήκαµε µε τον κ. Λοβέρδο. Ήταν θέµα µιας υπουργικής απόφασης. Σε µία µέρα λύθηκε. Να µπορούµε να είµαστε
σε ένα νέο κόσµο και να αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι δευτερεύοντα. Αν δεν λυθούν αυτά τα
θέµατα, δεν θα αλλάξουν τα επιχειρηµατικά δεδοµένα στη χώρα.
Υπάρχει το σήµα των ελληνικών προϊόντων, όπου υπήρξε υποστήριξη από όλες τις πλευρές, το θέµα των µεσιτών. Έγινε συζήτηση µαζί τους, λάβαµε υπ’όψιν τις παρατηρήσεις τους και
βεβαίως, εξήγησα και στην επιτροπή ότι στα θέµατα ναυτιλίας
και λιµένων έχουµε την πλήρη άρση του καµποτάζ. Ο στόχος µας
είναι να φέρουµε κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Είναι κρίµα η χώρα
που κατ’ εξοχήν έπρεπε να έχει την κρουαζιέρα, να έχει καταφέρει να µην µπορεί να έλθει κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
Θα περάσουµε και σε δεύτερη φάση. Τώρα κάνουµε την απελευθέρωση. Θα συζητήσουµε για να δούµε µε τον καλύτερο τρόπο πώς θα λειτουργήσει γιατί χρειάζονται και υποδοµές. Υπάρχουν και θέµατα που αφορούν στην απλοποίηση λειτουργιών στη
ναυτιλία, όπως εξήγησα πολύ καλά το περίφηµο άρθρο µε τα λιµάνια, που κάτω από 100.000 ευρώ χρειαζόταν από πέντε υπουργεία να πάρουν άδειες τα λιµάνια για να κάνουν µία παρέµβαση
σ’ έναν τόπο.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα, τα οποία συζητήθηκαν πολύ και θα τελειώσω µε αυτά.
Στο θέµα των ισολογισµών και της δηµοσίευσης των ισολογισµών, έχουµε στα χέρια µας και µελέτες και σύγκριση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Δεν χωράει αµφιβολία ότι η διαφάνεια στους
ισολογισµούς είναι αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις. Η διαφάνεια αυτή σε άλλες εποχές γινόταν µέσα από τον ηµερήσιο Τύπο.
Τώρα, το διαδίκτυο είναι το καλύτερο εργαλείο. Θα πρέπει, λοιπόν, και το ΓΕΜΗ να δίνει τη δυνατότητα όλοι οι ισολογισµοί µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πλέον επίσηµο να δηµοσιεύονται εκεί, καθώς και τα sites των ίδιων των επιχειρήσεων.
Βεβαίως, έχει διαµορφωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια µία κατάσταση που ο Τύπος έχει κάνει τον προγραµµατισµό του µε
βάση ποσά, τα οποία βασίζονται στη δηµοσίευση των ισολογισµών. Αυτό, λοιπόν, που προτείνω, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις του συνόλου των κοµµάτων –έτσι
νοµίζω ότι δεν υπήρξε ούτε ένα κόµµα, το οποίο να µην έχει θέση
σ’ αυτό- είναι να ξεκινήσει η εφαρµογή του νόµου από 1-7-2012,
δίνοντας και τη δυνατότητα να υπάρξει µία περίοδος προσαρµογής και των επιχειρήσεων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ως έχει κρατήστε το, για να µην
κάνετε τον κόπο να το αλλάξετε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για δύο µήνες;
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Εάν γνωρίζατε τι σηµαίνει η δηµοσίευση του 2011, νοµίζω ότι θα κατανοούσατε πόσο σηµαντικό
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είναι αυτό, κύριε Λαφαζάνη.
Έρχοµαι στο θέµα του ΓΕΜΗ. Μίλησα µε το νέο πρόεδρο, τον
οποίον και συνεχάρην. Ξέρετε ότι στην Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων έγιναν εκλογές πρόσφατα. Η πρόθεσή µας είναι να συνεργαστούµε όσο είναι δυνατόν και µε τα Επιµελητήρια και µε
την κεντρική ένωση.
Πρέπει να πω ότι τα Επιµελητήρια, βεβαίως, είναι η «καρδιά»
αυτής της προσπάθειας, τα Επιµελητήρια είναι αυτά που έχουν
την ευθύνη λειτουργίας του ΓΕΜΗ, τα Επιµελητήρια είναι αυτά,
τα οποία δίνουν τα αναγκαία πιστοποιητικά, τα Επιµελητήρια
είναι αυτά σε όλη τη χώρα που είναι οι αντένες που λειτουργεί
το ΓΕΜΗ.
Εξήγησα και θα δώσω στη Βουλή, εφόσον χρειαστεί, όλη την
αλληλογραφία που είχαµε µε την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήµατα δυσλειτουργίας, που
έχουν να κάνουν µε το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει, εννοώ
ποσοτικά. Δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υπηρεσίες και οι υποδοµές. Έτσι, βρεθήκαµε να είµαστε προ υλοποίησης δεσµεύσεών
µας και να µην έχει γίνει απολύτως τίποτα από αυτά που έπρεπε
να γίνουν.
Θα είµαστε, λοιπόν, σε στενή συνεργασία µε τον πρόεδρο για
να υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται και να µας κατατεθούν αυτές οι αλλαγές, δηλαδή τι έχει αλλάξει στην Κεντρική
Ένωση µε τη νέα διοίκηση, εφόσον η νέα διοίκηση θελήσει να
προχωρήσει, γιατί, όπως µου είπε σε επιστολή του ο κ. Μίχαλος,
προτίθεται η νέα διοίκηση να προχωρήσει γρήγορα. Πρέπει να
καταθέσουν, λοιπόν, όλες τις δράσεις, τα µέσα και τους ανθρώπινους πόρους, ώστε να µπορέσουµε να συνεργαστούµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο και να επανεξετάσουµε κάθε προσέγγιση.
Πρέπει να πω, όµως, ότι το διακύβευµα είναι η ευθύνη διαχείρισης της κεντρικής βάσης δεδοµένων. Είναι πολύ µεγάλο διακύβευµα, γιατί έτσι και αλλιώς η ιδιοκτησία της βάσης δεδοµένων
ανήκει στο Υπουργείο, όπως συµβαίνει σε όλες τις χώρες, όπου
η ιδιοκτησία ανήκει σε δηµόσια αρχή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Τέλος, θα ήθελα να πω, επειδή υπήρξε αρκετή συζήτηση –και
τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι στο θέµα της επικύρωσης που γίνεται για τη σύµβαση µεταξύ της «COSCO» και του ΟΛΠ, βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και υπάρχει η συνεργασία του ΟΛΠ
και µε τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Με διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος του ΟΛΠ ότι θα υπάρχει και γραπτή συµφωνία, ώστε να
µην υπάρξει πρόβληµα για την προσέλευση των πλοίων που
έχουν πετρελαιοειδή και τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ. Γι’ αυτό
υπήρξε συζήτηση και υπήρξε συνεργασία…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Πώς θα γίνεται αυτό µε αυτήν τη ρύθµιση;
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Έχει ήδη υπάρξει συνεργασία και
συµφωνία ανάµεσα στον ΟΛΠ, στην «COSCO» και στις επιχειρήσεις αυτές. Είναι πια µία συµφωνία που αφορά ιδιώτες και όχι τη
Βουλή. Όµως, είναι σαφές ότι αυτό το πράγµα θα πρέπει να το
έχουµε φροντίσει. Και το έχει φροντίσει ο ΟΛΠ µε απόλυτο
τρόπο, όπως µε διαβεβαίωσε και θα έχουµε αυτήν τη διαβεβαίωση και γραπτώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, οι οποίοι σε τόσο δύσκολες συνθήκες, σε τόσο δύσκολη στιγµή και όταν γύρω µας γίνονται όλα
αυτά που ως πολιτικούς, ως ανθρώπους, δεν µπορεί παρά να µας
επηρεάζουν σε καθηµερινή βάση, όταν συµβαίνουν τραγικά γεγονότα γύρω µας, έχουν και το κουράγιο και τη δύναµη και την
αποφασιστικότητα να προχωρήσουν τη χώρα µπροστά.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους όσους δουλέψατε, υποστηρίξατε, παρουσιάσατε προτάσεις και αλλαγές, ότι έχουν ληφθεί
υπ’ όψιν –ο κ. Ξυνίδης θα αναφερθεί στο τέλος- έχουν γίνει πάρα
πολλά πράγµατα και έχουν ενσωµατωθεί στις διορθώσεις που
κάναµε.
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Θα ήθελα να αναφερθώ στον κ. Χατζηδάκη, όπως και στην κ.
Μπατζελή, γιατί ήταν εισηγητές οι οποίοι έκαναν συγκεκριµένες
προτάσεις που έχουν ενσωµατωθεί και βοήθησαν ουσιαστικά.
Θέλω, λοιπόν, να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους ότι πράγµατι µε αυτό το νοµοσχέδιο πήγαµε τα πράγµατα ένα βήµα
µπροστά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Άννα Διαµαντοπούλου.
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, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Αξίζει να τονίσω εδώ ότι ο κ. Βλατής είναι από την Κοζάνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ο ψηφολέκτης µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο ψηφολέκτης µας
βεβαίως, και αγαπητός συνάδελφος.
Θα ήθελα, επίσης, να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών σήµερα 5-4-2012,
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του
Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Νοµού Χίου, έχει ζητήσει το λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι το 2009 χορηγήθηκαν από
το ΤΕΜΠΜΕ εγγυήσεις ύψους 5 δισεκατοµµυρίων για δάνεια.
Θέλω να θέσω ένα ερώτηµα, κυρία Υπουργέ. Όµως, δεν µε παρακολουθείτε.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας παρακολουθώ απολύτως.
Απλώς θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
ότι µετά από συνεννόηση και εντολή και του Πρωθυπουργού
προς τους Υπουργούς, οι τροπολογίες που µπορούν να γίνουν
αποδεκτές είναι µόνο αυτές που έχουν σχέση αυστηρά µε το
µνηµόνιο και µε τις υποχρεώσεις της χώρας. Είναι ήδη ένα µεγάλο νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό και από τον Υπουργό Οικονοµικών γίνεται γνωστό σε εµένα ότι οι τροπολογίες µε γενικό αριθµό
923/61 και 950/70 δεν θα γίνουν αποδεκτές, όπως και καµµία
άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Υπουργέ.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Έχει
γίνει ήδη µία δεκτή από τον Υπουργό. Αναιρείται τώρα; Αυτό σηµαίνει; Αυτό µας λέτε;
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω για ένα λεπτό το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Έχει το λόγο ο κ.
Μουσουρούλης. Ξέρετε καλύτερα από εµένα τον Κανονισµό. Σας
παρακαλώ πολύ.
Κύριε Μουσουρούλη, παρακαλώ, συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Καθόλου µην τη
σχολιάσετε, αν θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα έρθω κατευθείαν στο
προκείµενο. Απαντώ στην Υπουργό. Το ζήτηµα είναι να δείτε αν
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υπήρξαν καταπτώσεις των εγγυήσεων αυτών και ποιές ακριβώς.
Εµείς, θυµάµαι πολύ καλά, είχαµε θέσει όρια και προϋποθέσεις.
Αλλά συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εκείνη την εποχή, ως αντιπολίτευση, ζητούσαν να τα διευρύνουµε, να εντάξουµε ακόµα και ζηµιογόνες επιχειρήσεις.
Να σας θυµίσω, επίσης, ότι η κ. Κατσέλη, όταν ανέλαβε το
Υπουργείο Ανάπτυξης, «πάγωσε» αµέσως προκήρυξη 500 εκατοµµυρίων ευρώ για τις µικροµεσαίες µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Είναι αυτά πολλά που έγιναν και τα οποία,
τώρα, βγήκαν στην επιφάνεια, τώρα τα πληρώνουµε. Το πρόβληµα της οικονοµίας είναι η έλλειψη ρευστότητας.
Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη διαφθορά, γιατί έγινε µία µεγάλη συζήτηση σήµερα. Η διαφθορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα συστηµικό πρόβληµα που απαιτεί βαθιές θεσµικές
παρεµβάσεις. Σ’ αυτό δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς. Να θυµίσω ότι η Νέα Δηµοκρατία είχε επαναφέρει την απιστία ως κακούργηµα. Το ΠΑΣΟΚ την είχε µετατρέψει σε πληµµέληµα.
Η Νέα Δηµοκρατία, είχε κινήσει τη διαδικασία Αναθεώρησης
του Συντάγµατος. Το ΠΑΣΟΚ δεν συµφώνησε.
Η Νέα Δηµοκρατία και άλλα κόµµατα είχαν ζητήσει στο παρελθόν πάνω από δεκατέσσερις φορές να γίνουν εξεταστικές επιτροπές. Το ΠΑΣΟΚ τις αρνήθηκε.
Να θυµίσω, επίσης και το σκάνδαλο του Χρηµατιστηρίου που
δεν προχώρησε ποτέ λόγω παραγραφής.
Δεν θέλω να επεκταθώ σ’ αυτά. Η ουσία είναι ότι η σύµβαση η
οποία απορρέει από τη συµφωνία συµβιβασµού µε τη «SIEMENS», δεν επηρεάζει τις διαφορές, υπάρχουσες και µελλοντικές –αυτές που θα προκύψουν δηλαδή- σε θέµατα αστικής,
ποινικής και εµπορικής φύσης. Επίσης –και το πιο σηµαντικό- δεν
επηρεάζει ζητήµατα ποινικής φύσης κατά προσώπων.
Δυστυχώς, δεν είναι εδώ ο κ. Οικονόµου, αλλά επειδή άκουσα
πάρα πολλά για τα καύσιµα, θέλω να θίξω ορισµένα σηµεία, για
να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, κυρία Υπουργέ.
Το καλοκαίρι του 2009 ψηφίστηκε ο ν. 3784/2009, καταθέτω
το ΦΕΚ µαζί µε µία αποδελτίωση του νόµου για τα Πρακτικά και
για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να ρωτήσω τα εξής: Πρώτον, µε βάση το νόµο αυτό
έπρεπε ή δεν έπρεπε να έχει δηµιουργηθεί ένα κεντρικό ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης των κυρώσεων και των ελέγχων που γίνονται –ανεξάρτητα από το ποια
υπηρεσία έχει την αρµοδιότητα- και αυτό το σύστηµα να συνδέεται µε τις ΔΟΥ και το ΣΔΟΕ; Δεν έγινε.
Δεύτερον, είχαµε επεκτείνει τις αρµοδιότητες των κλιµακίων
ελέγχου διακίνησης καυσίµων (ΚΕΔΑΚ), προκειµένου να µπορούν να ελέγχουν πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται καύσιµα. Δεν έγιναν έλεγχοι.
Τρίτον, µε την ίδια διάταξη, είχαµε δώσει τη δυνατότητα να
ελέγχονται από τα ΚΕΔΑΚ άδειες, ποιότητα, εµπορικά σήµατα,
τιµές αγοράς-πώλησης καυσίµων, χορηγούµενες εκπτώσεις και
συµφωνίες λιανεµπόρων µε προµηθευτές. Εξ όσων γνωρίζω,
εκτεταµένοι έλεγχοι δεν έγιναν.
Τέταρτον, είχαµε θεσπίσει ενιαίο µητρώο αδειών σε εθνικό επίπεδο για κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίµων. Δεν
έγινε.
Πέµπτον, προβλέψαµε τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της αγοράς µε όλους τους φορείς. Δεν έγινε.
Έκτον, είχαµε ενισχύσει το ρόλο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, για να ασκεί έλεγχο και να µπορεί να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίµων, κυρίως
στα νησιά. Δεν άκουσα να έγινε κάτι.
Έβδοµον, είχαµε δώσει τη δυνατότητα να σφραγίζονται τα
πρατήρια καυσίµων και οι εγκαταστάσεις των εταιρειών σε περιπτώσεις καθ’ υποτροπήν παραβάσεων. Είχαµε ορίσει νοµικά την
επαναλαµβανόµενη παραβατικότητα, δηλαδή τη συχνότητα και
τη βαρύτητα της παράβασης, ανάλογα βέβαια και µε τις συνέπειες που έχουν στο κοινό και µε το βαθµό υπαιτιότητας του παραβάτη. Δεν έγινε τίποτε.
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Όγδοο και τελευταίο, είχαµε θεσπίσει το σύστηµα εισροώνεκροών µε απευθείας σύνδεση µε τις ταµειακές µηχανές. Μέσα
σε ένα εξάµηνο έπρεπε να εγκατασταθεί, µετά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν έγινε.
Μπορεί κάποιος να µου απαντήσει από την Κυβέρνηση, γιατί
µετά από δυόµισι χρόνια δεν έγινε τίποτα απ’ όλα αυτά και τώρα
ερχόµαστε και ψηφίζουµε αυτές τις ρυθµίσεις;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά σήµερα από συναδέλφους και επειδή εγώ δεν έχω συνηθίσει να αερολογώ απ’ αυτό το Βήµα, θέλω να αναφερθώ στο θέµα της
έρευνας και εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων και να καταθέσω αποδεικτικά στοιχεία.
Κατ’ αρχάς, αναφέροµαι στο νόµο 3587/2007, µε τον οποίο
επανήλθαν αυτοδικαίως στο δηµόσιο, χωρίς την έκδοση οποιασδήποτε πράξης, όλα τα δικαιώµατα αναζήτησης και έρευνας
υδρογονανθράκων.
Δεύτερον, καταθέτω απόφαση και ανάθεση σύµβασης διαχείρισης του αρχείου όλων των ερευνών που έχουν γίνει στη χώρα
µας µέχρι το 2005.
Τρίτον, µε νοµοθεσία που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2008,
συγκροτήθηκε ειδική τεχνική επιτροπή, η οποία είχε αναλάβει να
αξιολογήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία, να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάθεσης του αντικειµένου σε κάποιον υπάρχοντα
φορέα, να εξετάσει τη σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός νέου
φορέα, να αξιολογήσει τις προτάσεις, και να αναζητήσει κάθε
πρόσφορο µέσο προκειµένου για να προχωρήσει η έρευνα και η
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω την πρώτη σελίδα της εµπιστευτικής έκθεσης που
είχε συντάξει η επιτροπή αυτή, όταν είχα την τιµή να είµαι Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για µια
πολυσέλιδη εµπιστευτική έκθεση –δεν την καταθέτω στα Πρακτικά- µε βάση την οποία έγινε όλη η δουλειά που έγινε από τον
κ. Μανιάτη.
Τέταρτον, το Μάιο του 2009 µαζί µε τον κ. Χατζηδάκη είχαµε
παρουσιάσει το νέο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων -καταθέτω όλες τις σχετικές προδιαγραφές- και την εναρµόνισή του µε τη σχετική κοινοτική
νοµοθεσία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέµπτον, στις 10 Απριλίου του 2008 προχωρήσαµε στην επέκταση των αδειών εκµετάλλευσης για τον Πρίνο και τη νότια Καβάλα. Πρόκειται, όπως ανέφερα στην αρχή, για τη µοναδική
άµεση επένδυση ύψους 200 εκατοµµυρίων δολαρίων στον τοµέα
αυτό.
‘Εκτον, παρουσιάσαµε τη νοµοθεσία για την ίδρυση του νέου
φορέα, την οποία δεν προλάβαµε να ψηφίσουµε. Την είχαµε ολοκληρώσει το καλοκαίρι του 2009. Ιδού και τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ, όποιος συνάδελφος θέλει από το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό και κυρίως ο κ. Βελόπουλος -ο οποίος µπερδεύει
αυτό το ιερό Βήµα µε τα τηλεοπτικά κανάλια- να έρθει και να
πάρει αντίγραφα, για να έχει όλη την ενηµέρωση που χρειάζεται,
προκειµένου να λέει πράγµατα που να έχουν βάση.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε το θέµα του ΝΑΤ και του Οίκου Ναύτου. Το θέµα αυτό δεν είναι άσχετο µε το νοµοσχέδιο. Υπάρχει
ρύθµιση που έχει ενσωµατωθεί σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Άκουσα ότι η κυρία Υπουργός πρόκειται να έχει σε λίγο µια
συνάντηση µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. Εύχοµαι και
ελπίζω να πρυτανεύσει η λογική και να µην αναστατωθεί η ελλη-
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νική κοινωνία τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Όµως, θέλω να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Εµείς δεν µπορούµε να δεχθούµε την κατάσταση αυτή που έχει δηµιουργηθεί µε τα διάφορα νοµοθετήµατα και
την πλήρη διάλυση των δοµών υποστήριξης της ναυτιλίας. Θα
γίνει συζήτηση στο νοµοσχέδιο την Τρίτη και θα ανακοινωθεί η
τελική µας θέση.
Πάντως, έχουµε ζητήσει να παραταθεί το υφιστάµενο καθεστώς, διότι αυτό το σχήµα που έχει δηµιουργηθεί µε τον ΕΟΠΥΥ
δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους, όπως δεν είναι και σε θέση να παρέχει καµµία απολύτως υπηρεσία σ’ αυτόν τον κόσµο, ο οποίος, όπως όλοι
γνωρίζουµε, στηρίζει και θα στηρίζει για πολύ καιρό ακόµα την
ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανάσιος Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πήρα το λόγο για
να µιλήσω στη Βουλή, γιατί δεν έχει κανένα νόηµα πλέον. Ούτε
είχε, αλλά ούτε και έχει κανένα νόηµα.
(Χειροκροτήµατα)
Μιλάµε για ένα θέατρο του παραλόγου, για µια απίστευτη υποκρισία που ξεσκεπάζει αυτό που λέµε «αστικό Κοινοβούλιο».
Πρόκειται για ωµή δικτατορία και τίποτα άλλο. Ακόµα και η διαδικασία που γίνεται τώρα –έχουν ψηφιστεί όλα και εµείς συνεχίζουµε και συζητάµε- αποτελεί κοροϊδία απέναντι στον κόσµο.
Πήρα, λοιπόν, το λόγο να εξηγήσω -µήπως και βλέπει κάποιος
Έλληνας εργαζόµενος- τι συµβαίνει σήµερα εδώ και τι συµβαίνει
γενικότερα.
Θα ξεκινήσω από τα απαλά, που είναι πολύ σοβαρά και αφορούν πολλές οικογένειες και θα πάω και στα πιο σοβαρά.
Καταθέσαµε µια τροπολογία, η οποία λέει το εξής απλό
πράγµα. Από τη στιγµή που έκλεισαν οι συνεταιριστικές τράπεζες και από τη στιγµή που τα χαρτοφυλάκια τα πήραν κάποιες
τράπεζες, δεν µπορεί να παίρνουν µόνο το χρήµα, αλλά πρέπει
να πάρουν και τους εργαζόµενους: να εξασφαλίσουν δηλαδή ότι
δεν θα µείνουν αύριο στο δρόµο οι άνθρωποι που δουλεύουν
τόσα χρόνια εκεί.
Βγαίνει ο Υπουργός κ. Οικονόµου και λέει ότι αποδεχόµαστε
την τροπολογία και κάνει µια παρέµβαση µέχρι να τελειώσει η
εκκαθάριση.
Επανερχόµαστε, λοιπόν και λέµε ότι σήµερα, τώρα που µιλάµε,
για παράδειγµα στη Λαµία απέλυσαν δεκαπέντε ανθρώπους.
Τους διώχνουν επιτόπου. Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει να καλυφθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα πρέπει να γίνει πολύ απλά;
Αφού οι τράπεζες παίρνουν το χρήµα, θα πρέπει να πάρουν και
τους εργαζόµενους. Άρα, θα πρέπει να προσληφθούν. Και
απαντά ο κ. Οικονόµου –δηλαδή, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- και λέει ότι βεβαίως θα το διατυπώσουµε έτσι, ώστε να καλύπτονται και αυτοί.
Και έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου τώρα ως εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης και λέει ότι µε εντολή του Πρωθυπουργού δεν γίνεται δεκτή η τροπολογία. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Εντολή τραπεζιτών!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ποιον κοροϊδεύετε; Είστε δυο κόµµατα που στηρίζετε την Κυβέρνηση. Σας διατάσσει ο Πρωθυπουργός ή τον στηρίζετε; Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, οι Υπουργοί, να βγείτε εδώ
σ’ αυτό το Βήµα και να πείτε ότι δεν στηρίζετε την Κυβέρνηση
και ότι, για παράδειγµα, αποφασίζει ο Παπαδήµος και να µη γίνεται αυτό το θέατρο, γιατί είναι κοροϊδία.
Θα το κάνετε; Ας βγάλουν συµπεράσµατα οι εργαζόµενοι για
το τι παίζεται, µε ποιόν παίζεται.
Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχουµε άµεσα πολιτικά οφέλη, ούτε
τα σωµατεία και όσοι συναναστρέφονται µε το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας. Το αντίθετο µάλιστα.
Να βγείτε και να τους πείτε «ναι, σας πετάµε στο δρόµο επειδή
έτσι θέλουµε» και να κόψετε την υποκρισία και την κοροϊδία. Ή
στηρίζετε την Κυβέρνηση και αποφασίζετε, τα δύο κόµµατα, ή
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δεν την στηρίζετε. Αυτό είναι ένα µικρό δείγµα του τι συµβαίνει.
Δεύτερον, για τον κ. Μουσουρούλη δεν θα πω τίποτα. Αυτός
είπε τα λιγότερα. Σήµερα ψηφίστηκε η συµφωνία µε τη «SIEMENS». Θα διαβάσω για να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός το τι
ψηφίσατε και να µη µας περνάτε και µειωµένης νοηµοσύνης.
Σελίδα 391 στο βιβλίο που µας φέρατε: «Η Ελληνική Δηµοκρατία παραιτείται µε την παρούσα από κάθε αστική και διοικητική
(περιλαµβανοµένων εκείνων από ξέπλυµα χρήµατος» –αστικό
είναι αυτό;- «ή παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού»
–τα 200 εκατοµµύρια που έλεγε ο κ. Καστανίδης- «αξίωση και
πρόστιµο κατά της «SIEMENS» σε σχέση µε την υπόθεση.».
Ποια είναι η περιβόητη «υπόθεση»; Για να δούµε τι λέει, λοιπόν, στους ορισµούς. «Ο όρος «υπόθεση» νοείται ότι περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις µέχρι σήµερα υποθέσεις, αξιώσεις ή
ισχυρισµούς, γνωστές ή και µη γνωστές που σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωµές (ή
υποσχέσεις πληρωµών)» –υπάρχει και 1 εκατοµµύριο ορφανό,
να το καλύψετε κι αυτό, µπας και τύχει και βρεθεί ποιος είναι
αυτός που ήταν να το πάρει «προς τρίτους ή άλλες παράνοµες
δραστηριότητες από την πλευρά της «SIEMENS» –συνεχίζω γιατί
είναι µνηµείο και πρέπει να ξέρει ο καθένας τι ψήφισε, «περιλαµβανοµένων ενδεικτικά όσων υποθέσεων διερευνήθηκαν από τις
αρχές στην Ελλάδα, τη Γερµανία, τις ΗΠΑ ή τη δικηγορική εταιρεία «DEBEVOISE & PLIMPTON» περιλαµβανοµένων των υποθέσεων που καλύφθηκαν από τις ρυθµίσεις της «SIEMENS» µε τις
γερµανικές αρχές το έτος 2008…», όπου η µεγάλη γερµανική
δικαιοσύνη και της Ευρώπης της µεγάλης και της δίκαιας –που
δεν ξέρει τίποτα- δίκασε τον Χριστοφοράκο, τον Σίκατσεκ και τον
Κούτσενροϊτερ εικονικά δύο χρόνια µε αναστολή.
Αυτά λέει εδώ. Αυτά, λοιπόν, ψηφίσατε σήµερα. Ξέρετε τι
είπατε στη «SIEMENS»; «Δεν έγινε τίποτα». Γιατί το κάνατε;
Υπάρχει ένα ερώτηµα. Γιατί έγινε αυτό; Μπορούµε να µιλήσουµε
γενικά. Γιατί πολύ απλά µερικοί λένε ότι σας είπαν ότι θα
δώσουµε τα ονόµατα στη δηµοσιότητα. Και ο κ. Χριστοφοράκος
έχει καταθέσει ότι έχει δώσει λεφτά στη Νέα Δηµοκρατία και στο
ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία και σε κάποιο µικρότερο κεντροδεξιό κόµµα. Βέβαια όταν τον ρωτήσαµε, αναίρεσε
την κατάθεσή του.
Είναι µνηµείο, κυριολεκτικά µνηµείο. Την παραδίδετε άσπιλη
και αµόλυντη. Ούτε καν αναγνωρίζετε ότι έγινε σκάνδαλο. Ξέρετε
τι λέτε εδώ; Ότι κάποια στελέχη ξέφυγαν. Έχει εξαγοράσει τη
µισή υφήλιο. Εκατόν είκοσι χώρες έχει εξαγοράσει η «SIEMENS»
και βγαίνει η Ελληνική Δηµοκρατία –εντός ή εκτός εισαγωγικών,
δεν έχει σηµασία- και ξέρετε τι λέει σε επίσηµο κείµενο που
ψηφίζει η ελληνική Βουλή, ο ναός που λέτε; Λέει ότι κάποια
στελέχη ξέφυγαν, δεν υπήρχε σκάνδαλο, εξαγορές κ.λπ.. Αυτά
είναι γραµµένα εδώ. Να αρχίσω να τα διαβάζω όλα;
Τι αποδεικνύει σε όλα αυτά; Δεν θέλω να µιλήσω για τίποτα
άλλο. Αποδεικνύει ότι ο υπέρτατος νόµος µε τον οποίο κυβερνάτε και τον οποίο υπηρετείτε είναι ο κυνικός, ο ωµός, ο αιµατηρός, ο γεµάτος αίµα δρόµος του κέρδους, του χρήµατος, του
κεφαλαίου. Αυτός είναι και αυτόν υπηρετείτε. Γι’ αυτό υποχρεώνεστε, ακόµα κι αν ορισµένοι µπορεί να λέτε από µέσα σας «µα,
τι κάνουµε;», να ψηφίσετε και τέτοια συµφωνία.
Αυτό, όµως, τέλειωσε πια. Σύντοµα, αργά ή γρήγορα ο λαός
θα ξεσηκωθεί και ξέρετε τι θα ζητήσει; Όχι πολλά πράγµατα, τον
ιδρώτα του και το αίµα του που µε την πολιτική σας το ρουφάτε
και τον στέλνεται στην απόγνωση, στη φτώχεια και στη δυστυχία.
Δεν πάει άλλο! Σάπισε το σύστηµα και πρέπει να ανατραπεί.
Αυτά είναι δείγµατα γραφής και όλα αυτά που γίνονται εδώ
µέσα είναι δείγµατα αυτής της σήψης, της διαφθοράς, της µπόχας που αναδύεται, που πνίγει αυτήν τη στιγµή αυτούς που παράγουν τον πλούτο, αυτούς που τους λέτε ότι δεν υπάρχουν
λεφτά και µοιράζετε δισεκατοµµύρια µε το νοµοσχέδιο. Και όλοι
οι υπόλοιποι που κάνουν κριτική ακροθιγώς, δεν µιλάνε για την
ουσία. Συµφωνούν στην ουσία.
Παίρνετε το µόχθο του λαού, τον στέλνετε στην απόγνωση,
στα 100 ευρώ, στη δυστυχία και τα δίνετε απλόχερα στο µεγάλο
κεφάλαιο. Χορός δισεκατοµµυρίων για επενδύσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη, που θα φέρουν τις θέσεις εργασίας, που δεν
θα κάνουν τίποτα απ’ όλα αυτά, που θα φουσκώσουν και πάλι τα
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πορτοφόλια των µεγαλοκαπιταλιστών.
Αυτή η πολιτική δεν µπορεί να πάει άλλο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παφίλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Ψήφισαν συνολικά 240 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 207, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 195 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 207, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 207 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 208, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 196 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 208, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 208 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 209, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 196 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 209, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 44 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 209 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 210, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 195 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 210, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 210 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 213, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 172 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 213, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 68 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 213 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 220, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 172 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 220. δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 68 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 220 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 221, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 173 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 221, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 67 Βουλευτές.
Συνεπώς, το άρθρο 221 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπέρ του άρθρου 222, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 195 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 222, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 222 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 225, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 202 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 225, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 38 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 225 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 227, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 195 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 227, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 45 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 227 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 231, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 171 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 231, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 69 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 231 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από
την κυρία Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 324, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 164 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 324, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 75 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 324 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 327, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 172 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 327, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 52 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 16 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 327 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Υπέρ της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 170 Βουλευτές.
Κατά της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 70 Βουλευτές.
Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 981 και ειδικό 89
έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία, σύµφωνα µε τα παρακάτω πρωτόκολλα ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Επιστρέφουµε στον
κύκλο των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ, όµως,
να µη µε διακόπτετε όταν οµιλώ.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Εµείς δεν δώσαµε ασυλία σε κανέναν. Δεν υπάρχει παραγραφή ποινική ευθύνης πολιτικών προσώπων.
Να πω επίσης ότι οι κ.κ. Τσουκάτος και Μαντέλης είναι στελέχη
του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί παραδέχθηκαν ότι πήραν χρήµατα από τη
«SIEMENS».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Αυτά, όµως, που
λέτε, κύριε Μουσουρούλη …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να σταµατήσει το τσουβάλιασµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Ζώη, µην πέσουµε σ’ αυτόν τον κύκλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Εκατόν εξήντα τέσσερις συνένοχοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
Δηµοκρατίας απήλλαξαν εαυτούς και αλλήλους από εγκλήµατα
σε βάρος του ελληνικού λαού.
Σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο –και οφείλετε να το γνωρίζετευπάρχουν συγκεκριµένες διατάξεις που απαγορεύουν τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων, που απαγορεύουν το µαύρο χρήµα,
που επιβάλλουν σοβαρά πρόστιµα, που άρουν τη βουλευτική
ασυλία και ταυτόχρονα καταργούν το βουλευτικό αξίωµα για
όσους υπεισέρχονται σε τέτοιες πράξεις. Αναφέροµαι στον
ισχύοντα εκλογικό νόµο του 2002 και στο άρθρο 23, για τις διοικητικές κυρώσεις και την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα,
καθώς και στο άρθρο 24, για τις κυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κοµµάτων. Επίσης, αναφέροµαι στο άρθρο 26, για την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα και στις διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις σε βάρος τρίτων.
Θα ήθελα επ’ αυτού να πω ότι αυτό που σήµερα ψήφισε η
Βουλή είναι το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος µε νοµοθετική
πράξη.
Η «SIEMENS» αναγνώρισε ότι βίασε την Ελληνική Δηµοκρατία,
ότι χρηµατοδότησε πολιτικούς και κόµµατα, ότι υπάρχουν µαύρα
ταµεία σ’ αυτά τα κόµµατα. Το οµολόγησαν και οι ταµίες. Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε η εξής διαδικασία: Η Νέα Δηµοκρατία φυγάδευσε το Χριστοφοράκο στο εξωτερικό. Δεν ήταν σαν τον
Εφραίµ για να συλληφθεί εν όψει εκλογών στη Ρωσία εις βάρος
του κ. Πούτιν.
Τα αναφέρω αυτά για να δείτε πρακτικά πώς παίζονται τα πολιτικά παιχνίδια εδώ µέσα. Ο Χριστοφοράκος φυγαδεύτηκε κανονικά, διευκολύνθηκε, κλείστηκαν οι συµφωνίες, έραψε το
στόµα του και απαλλάχθηκε κοινή συναινέσει. Και τώρα έρχεται
η Κυβέρνηση να κλείσει µε το διαφθορέα του ελληνικού πολιτικού και επιχειρηµατικού συστήµατος τη συµφωνία αυτή που θα
βάλει πέπλο µυστηρίου για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν εις
βάρος της δηµοκρατίας.
Σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία
δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εκλογές. Θα έπρεπε αµέσως να διακόψει η Βουλή, να συνεδριάσουν όλα τα όργανα ελέγχου και να κλείσει το ζήτηµα. Να πάνε στον εισαγγελέα εκλιπαρώντας το έλεος πάνω στον υποτιθέµενο πρότερο έντιµο βίο,
που αυτός, όµως, δεν έχει παρελθόν. Είναι διαρκές το έγκληµα.
Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, στην ατιµωρησία, στην οποία συµφωνήσατε και οι δυο σας, θα σας δώσει σ’ αυτές τις εκλογές το
καίριο κτύπηµα πολιτικής εξαφάνισης από το προσκήνιο. Είναι
ντροπή για το κοινοβουλευτικό πολίτευµα η συγκάλυψη την
οποία συναποφασίσατε.
Η «SIEMENS» προκλητικότατα αφού κάνει συµψηφισµό για τα
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80 εκατοµµύρια ευρώ, λέει «διαθέτω και άλλα 90 εκατοµµύρια
ευρώ να σας κάνω σεµινάρια, να σας κάνω µια σχολή ηθικής διαπαιδαγώγησης, για να είστε έντιµοι». Έρχεται ο διακορέας στον
διακορεµένο να του κάνει µαθήµατα περί ηθικής παρθενίας και
πολιτικής παρθενίας. Η «SIEMENS» απαλλάσσεται απ’ όλα. Καµµία προσφυγή πλέον εις βάρος της. Εδώ στην Ελλάδα εσείς νοµίσατε ότι απαλλάσσοντας τον εαυτό σας δεν θα τιµωρηθείτε. Ο
γενικός εισαγγελέας που είναι η συνείδηση του ελληνικού λαού
και το δεξί του χέρι που θα ρίξει µέσα στην κάλπη την απόφαση
θα είναι ο τιµωρός σας. Γι’ αυτήν τη σηµερινή πράξη, θα βγει
µέσα από το λαϊκό δικαστήριο των εκλογών το αποτέλεσµα και
όσους από σας οικειοθελώς δεν παραιτηθήκατε θα σας στείλει
στα σπίτια σας στη συνέχεια µε νόµο που εµείς θα φέρουµε στη
Βουλή. Θα ψηφιστεί η αναδροµική ισχύς βάσει του Συντάγµατος,
γιατί εδώ υπάρχει παραβίαση συνταγµατικών κανόνων. Δεν µπορεί να ψηφίζετε τέτοιες αντισυνταγµατικές διατάξεις. Θα οδηγηθείτε στον εισαγγελέα, θα τιµωρηθείτε, θα φέρετε πίσω τα
κλεµµένα και θα δηµευτεί η περιουσία σας που προήλθε από παράνοµο πλουτισµό. Αυτοί είναι ξεκάθαροι λογαριασµοί και αν θέλετε δικονοµικά να διαβάσουµε τις διατάξεις που ψηφίσατε
σήµερα, είµαι στη διάθεσή σας.
Ήλθε η Νέα Δηµοκρατία να ζητήσει έλεος από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό σε σχέση µε την ανυπαρξία της στην εθνική
ευθύνη που είχε και αυτή να ανακηρύξει ΑΟΖ, να πάει στον ΟΗΕ
να καταθέσει τις συντεταγµένες και στη συνέχεια να προκηρύξει
διαγωνισµούς ερεύνης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Επί δεκαπέντε χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Έκαναν µυστικές έρευνες οι
Νορβηγοί µε την ανοχή της ελληνικής Κυβέρνησης η οποία λέει
«δεν σας παρενοχλούµε γιατί δεν έχουµε ανακηρύξει ΑΟΖ στην
ελεύθερη ναυσιπλοΐα, δηλαδή άτυπη έρευνα που κάνετε νοτίως
της Κρήτης στο Αιγαίο και στο Ιόνιο». Απλά πράγµατα. Γι’ αυτό
ήλθαν οι Νορβηγοί και είπαν: «Σας δίνουµε 250 δις στο χέρι» µας µείωναν και το χρέος δηλαδή- «αρκεί να µας δώσετε όλους
τους υδρογονάνθρακές σας τώρα». Αυτή είναι µία πραγµατικότητα που οµολογήθηκε.
Η Νέα Δηµοκρατία έκανε κάτι πολύ απλό. Στα συρτάρια του
Υπουργείου, άλλαξε κωδικό η αποθήκη όπου ήταν αποθηκευµένα
τα στοιχεία της ερεύνης το 1998, όταν σταµάτησε και η τελευταία έρευνα, η τελευταία από τις εκατόν πενήντα γεωτρήσεις,
για παράδειγµα, ενώ η Αλβανία έχει κάνει πάνω από δύο χιλιάδες.
Το λέω αυτό για να συνειδητοποιήσετε τι παγίδα στήθηκε και
µάλιστα όταν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου πάλεψα
να έλθει εκ µέρους του Πανεπιστηµίου της Πάτρας ένας καθηγητής που θα όριζε το πανεπιστήµιο για να µας ενηµερώσει για
τους υδρογονάνθρακες. «Λύσσαξε» ο κ. Παπακωνσταντίνου να
µην έλθει κανείς και η Νέα Δηµοκρατία εποίησε την νήσσαν, την
πάπια στη δηµοτική, και δεν µε διευκόλυνε. Πάλεψα µόνος µου
και απείλησα µε αποχώρηση από την επιτροπή αν δεν ερχόταν
ένας ειδικός εκπρόσωπος να µας πει αν υπάρχει τέλος πάντων
φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ελλάδα. Υπήρχε η ρητή εντολή
την οποία τηρούσαν ο Καραµανλής, ο Γιώργος Παπανδρέου όλοι τους- σιωπής και αποσιώπησης για την ύπαρξη των υδρογονανθράκων. Τώρα, µετά τις αιτιάσεις και τον αγώνα που έκανε
και ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΛΑΟΣ µε ειδική επερώτηση στη Βουλή όπου αφοσιώσαµε ένα
ολόκληρο απόγευµα, µε πολλαπλές επίκαιρες ερωτήσεις, µε
συµµετοχή στις επιτροπές, ολοκληρώσαµε την αποκάλυψη της
ύπαρξης σηµαντικών κοιτασµάτων και έρχεται η Νέα Δηµοκρατία
τώρα να βαυκαλιστεί ότι «ξέρετε, κι εµείς δεν προκάναµε».
Το είπαν και άλλοι αυτό, αλλά δυστυχώς για σας δεν θα προκάµετε ξανά. Δεν θα ξαναείστε, διότι αυτές οι εκλογές που θα γίνουν, θα αναδείξουν την πατριωτική φωνή ισχυρότερη και οι
δυνάµεις που θα αναλάβουν τις τύχες της χώρας θα οδηγήσουν
στην αποκατάσταση της τιµής του ελληνικού λαού ο οποίος πιάστηκε κορόιδο και σας ψήφισε. Ο ίδιος θα το αποφασίσει και θα
σας καταδικάσει. Για όλα αυτά τα οποία έχετε συσσωρεύσει
εναντίον του, δεν θα σας δώσει άλλη ευκαιρία να καταστρέψετε
τη χώρα. Την καταστρέψατε, τη φέρατε ως εδώ. Από δω και
µπρος µόνο δηµιουργικές δυνάµεις που αγαπούν και τιµούν την
πατρίδα και σέβονται τον ελληνικό λαό θα διαχειριστούν τις
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τύχες της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρυσανθακόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δυστυχώς σ’ αυτήν την Αίθουσα
συµβαίνουν τραγελαφικά πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, εντελώς
παράδοξα, πρωτοφανή, αποκρουστικά. Μόνο για κωµικοτραγικό
χιούµορ θα προσφέρονταν, αν δεν ήταν τόσο καταστροφικά για
τη χώρα. Εγώ, πρώτη φορά βλέπω δυο κόµµατα να κάνουν ονοµαστικές ψηφοφορίες πριν τελειώσει η συζήτηση επί των συζητούµενων άρθρων που θα τεθούν σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Πρωτοφανές. Τότε γιατί συζητάµε; Πρώτα τελειώνουν οι συζητήσεις και επί της αρχής και επί των άρθρων και τίθενται µετά σε
ονοµαστική ψηφοφορία. Ακολουθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Δεν προηγείται. Το είπα. Είπα «Μα είναι δυνατόν; Πώς θα κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία, ενώ εκκρεµεί συζήτηση;». Κάναµε
ονοµαστική ψηφοφορία ακόµα και για τροπολογία την οποία δεν
είχε θίξει κανένας. Και την τροπολογία σε ονοµαστική ψηφοφορία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Εγώ µίλησα πάντως.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, µε συγχωρείτε. Εγώ διαφώνησα όταν µας είπαν ότι θα γίνει στις 12:30. Είπα «δε θα έχουµε
προλάβει να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση». Πήρα το λόγο…
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Στην
τροπολογία είπα ότι αναφερθήκαµε εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αναφερθήκατε εσείς. Ναι, αλλά
δεν έγινε καµµία συζήτηση. Εδώ οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι µιλάνε µετά την ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν είναι διαδικασία
αυτή.
Αυτά τα πράγµατα τα στηλιτεύουµε, γιατί πια έχει γίνει όργιο
ο τρόπος που δουλεύει και εργάζεται αυτή η Αίθουσα. Δεν ισχύει
τίποτα. όλα είναι κατά παραβίαση Κανονισµού και Συντάγµατος.
Δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Μας παρακολουθεί ο κόσµος και
βλέπει. Στηριζόµαστε σε τι;
Πέραν αυτού όµως, παρ’ ότι ορισµένα πράγµατα έχουν ψηφιστεί θα µιλήσω επί της ουσίας. Το πρώτο πράγµα που θέλω να
πω είναι, πώς είναι δυνατόν να εισηγείται, να γίνεται τροπολογία
από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τις συνεταιριστικές τράπεζες, να την αποδέχεται ο αρµόδιος Υπουργός, να
κάνει µάλιστα και διορθωτική παρέµβαση πάνω στην τροπολογία
προκειµένου να είναι πιο ουσιαστική και να ερχόµαστε στο τέλος
της συζήτησης, αφού έχουν γίνει και ονοµαστικές ψηφοφορίες,
να απουσιάζει ο Υπουργός που την αποδέχθηκε και άλλη Υπουργός -που δεν είναι και αρµόδια- να λέει ότι µε εντολή του Πρωθυπουργού την παίρνουµε πίσω.
Με συγχωρείτε. Ποιος κυβερνάει αυτήν τη χώρα; Και τι ρόλο
παίζει αυτή η Βουλή; Να σας πω ποιος κυβερνάει αυτήν τη χώρα;
Οι τράπεζες. Οι τράπεζες και ο Πρωθυπουργός που είναι δοτός
των τραπεζών. Μίλησα για δοτό Πρωθυπουργό. Απέφυγα να πω
από πού είναι δοτός. Αποδεικνύεται. Είναι δοτός των τραπεζών.
Διότι οι τράπεζες αντέδρασαν σ’ αυτήν την τροπολογία. Χαµός
έγινε µε τις τράπεζες µόλις το άκουσαν. Διότι θέλουν να πάρουν
µεν το υγιές χαρτοφυλάκιο των συνεταιρισµών η κάθε µια ως
λεία, αλλά ούτε έναν εργαζόµενο. Να πάρουν αυτό που είναι κερδοφόρο και αποδοτικό γι’ αυτές, αλλά οι εργαζόµενοι στο δρόµο.
Ούτε καν ένα ποσοστό δεν παίρνουν. Ούτε καν ένα ποσοστό δεν
είπαν να πάρουν απ’ αυτούς. Στο δρόµο. Αυτό λέτε τώρα, περιφρονώντας τη Βουλή η οποία αποδέχθηκε οµόφωνα την τροπολογία αυτή. Περιφρονώντας όλους τους Βουλευτές. Πώς την
αποσύρατε; Ρωτήσατε τους Βουλευτές που τη δέχθηκαν; Πώς
την αποσύρει ο κ. Πρωθυπουργός αυτήν την τροπολογία; Ρώτησε κανέναν; Τι είµαστε; Διακοσµητικοί; Να λέµε ναι και µετά να
έρχεται ο οποιοσδήποτε Πρωθυπουργός στη Βουλή να επιβάλλει
τη θέλησή του; Αυτά δεν γίνονται.
Οι τράπεζες κυβερνάνε αυτήν τη χώρα. Αυτό λέει η απόσυρση.
Και το λέει χωρίς να είναι αποδεκτό αντίρρησης από κανέναν. Δε
γίνεται να είναι αποδεκτό αντίρρησης αυτό. Είναι ο νόµος των
τραπεζών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το δεύτερο: Η Γερµανία πάνω απ’ όλα. Η Γερµανία πάνω απ’
όλα! Τράπεζες και Γερµανία. Διότι αυτή η διάταξη που ψηφίσατε
για τη «SIEMENS» ξέρετε τι λέει; Νόµος για την Ελλάδα είναι η
θέληση και τα συµφέροντα των Γερµανών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η «SIEMENS» είναι πάνω από την Ελλάδα. Αυτό ψηφίσατε. Ψηφίσατε ότι η Ελλάδα είναι αποικία των Γερµανών. Αυτό ψηφίσατε
όσοι ψηφίσατε αυτήν τη ρύθµιση. Δεν υπερβάλλω. Μιλάω επί της
ουσίας. Η διάταξη αυτό λέει. Καµµία χώρα που σέβεται τον
εαυτό της σε µία εταιρεία η οποία έπαιξε αυτόν τον πανάθλιο
ρόλο διαφθοράς σε αυτήν τη χώρα, δεν της δίνει τέτοια εύσηµα.
Εγώ δεν στέκοµαι στα χρηµατικά ανταλλάγµατα. Αυτά ίσως να
είναι δεύτερα. Και είναι δεύτερα έναντι του άλλου. Πώς της δίνετε συγχωροχάρτι µέσα από τη Βουλή και βάζετε τους Βουλευτές να ψηφίζουν εδώ ότι, «ζήτω η «SIEMENS»;». Αρχάγγελος της
κάθαρσης πλέον! Αυτή κάνει εκστρατεία και δίνει χρήµατα, για
να εξυγιανθεί η χώρα. Καλά, ποια χώρα µπορεί να το κάνει αυτό
αποδεκτό; Πείτε µου, µπορεί οποιαδήποτε χώρα να κάνει ποτέ
αποδεκτή µία τέτοιου είδους συµφωνία; Και καλά, εσείς κάνατε
αυτό το έγκληµα -εθνικό και κοινωνικό έγκληµα- να υπογράψετε
τη συµφωνία. Γιατί πηγαίνετε να εξευτελίσετε τη Βουλή; Αυτό θα
είναι διαχρονικό όνειδος. Θα το διδάσκουν και θα λένε: Ορίστε,
τι έγινε, ποια κυβέρνηση υπήρχε τότε. Λάδωνε τους πάντες η
«SIEMENS» και αντί να βγάλουν κάποιο συµπέρασµα, αντί να τη
στηλιτεύσουν -και αυτούς που λαδωνόντουσαν και αυτόν που λάδωνε- την επιβράβευσαν.
Και το κάνετε αυτό την ώρα –σας το είπα από χθες- που έρχεται η Γερµανία, το γερµανικό υπουργείο εξωτερικών και σας φτύνει κυριολεκτικά. Φτύνει µία χώρα ολόκληρη. Φτύνει ένα λαό. Και
του λέει ότι δεν υπάρχει θέµα γερµανικών αποζηµιώσεων.
Ζήτω η «SIEMENS», λοιπόν! Αρχάγγελος της κάθαρσης! Θέµα,
όµως, γερµανικών αποζηµιώσεων δεν αναγνωρίζουµε στην αποικία.
Το ξέρετε ότι είµαστε η µόνη χώρα –η µόνη!- σε όλη την Ευρώπη µε τη µεγαλύτερη αντίσταση, η οποία δεν πήρε ούτε 1
µάρκο –τώρα ευρώ- από τη Γερµανία; Αποζηµιώθηκε η Ελλάδα
–µε πολύ µικρά ποσά βέβαια, πάρα πολύ µικρά- και από τη Βουλγαρία, ως δύναµη κατοχής, και από την Ιταλία. Ούτε 1 µάρκο από
τη Γερµανία!
Όχι µόνο αυτό. Είναι και το κατοχικό δάνειο. Είναι και οι κλαπέντες και καταγεγραµµένοι ένας προς ένας αρχαιολογικοί θησαυροί. Κι έρχεται και λέει η Γερµανία: «Δεν υφίσταται θέµα».
Και η Βουλή έρχεται εδώ να επικροτήσει και να χειροκροτήσει
τη «SIEMENS».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά δεν γίνονται σε ανεξάρτητες χώρες. Γίνονται σε µπανανίες και προτεκτοράτα. Δυστυχώς, εκεί έχετε καταντήσει –µε όλη
τη σηµασία της λέξης- αυτήν τη χώρα. Γι’ αυτό σε λίγο δεν θα
υπάρχουν µόνο αυτοκτονίες απέναντι σε µία τέτοια τραγική κατάσταση. Θα υπάρξουν άλλα πράγµατα. Και ξέρετε, το βουητό
τους ακούγεται ήδη.
Τελειώνοντας, θέλω να στηλιτεύσω το άρθρο 327 για την
«COSCO». Τι είναι αυτό το πράγµα; Τροποποιείται, κατά τα συµφέροντα της «COSCO», µία ήδη αποικιοκρατική συµφωνία η
οποία έχει γίνει µε την κινέζικη εταιρεία και η οποία έχει επιβάλει
ένα δουλεµπορικό καθεστώς µέσα στον Πειραιά, το οποίο δεν
µπορεί να το καταγγείλει κανένας. Και το ΣΕΠΕ κάνει το κορόιδο.
Άβατο. Και όλοι γύρω – γύρω ξέρουν το τι γίνεται µέσα στην
«COSCO».
ΕΛΣΤΑΤ: Δικτατορία του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ανώτερο στέλεχος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, τον
κ. Γεωργίου, τον φέρατε και τον φυτέψατε Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.
Και τώρα του δίνετε δικτατορικές εξουσίες.
Μας φέρνετε και µία τροπολογία εδώ, µε την οποία δίνετε ασυλία στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών.
Δηλαδή, µε δύο λόγια τι κάνετε; Καλά, για τη φορολογική ενη-
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µερότητα, να πω ότι χρωστάει στην εφορία. Δεν είναι σωστό και
δεν θα γίνει αποδεκτό. Αλλά να µην έχει πληρώσει τα ασφαλιστικά ταµεία και να µπαίνει στο ΕΣΠΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη, είµαστε στα δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ερχόσαστε, όταν δεν έχουµε
δώσει συντάξεις και τους κουρεύετε και τα οµόλογα και λέτε εδώ
πέρα: «Και χωρίς ασφαλιστική ενηµερότητα δεν πειράζει, ελάτε
στο ΕΣΠΑ». Ερχόσαστε και κάνετε για κτηριακές εγκαταστάσεις
60% επιδότηση. Αλλάζετε όλο τον αναπτυξιακό νόµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τέλος χρόνου, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μια
στιγµή, γιατί µιλάω συγκεκριµένα. Κάνετε εδώ, επίσης, µια κύρωση συµφωνίας µε εταιρεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μην τη διαβάσουµε
όλη τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Τελειώστε, σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διερωτώµαι: Εδώ τα έργα έτσι
θα περνάνε τώρα; Με νοµοθετικές ρυθµίσεις θα κυρώνονται οι
συµφωνίες; Υπάρχουν διαγωνισµοί, κάνετε αναθέσεις και θα ερχόσαστε µε νόµο να τις κυρώνετε από τη Βουλή; Απαράδεκτα
πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Λαφαζάνη,
σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): 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
σαράντα ένα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από
το 3ο Γυµνάσιο Κοζάνης, αλλά από το 2ο τµήµα αυτήν τη φορά.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Ζώης, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, δεν µπορώ παρά να
είµαι σκληρός και λυπάµαι που κατά την πεντάλεπτη τοποθέτησή
µου αυτήκοοι µάρτυρες θα είναι µαθητές, δηλαδή η ελπίδα και
η επόµενη γενιά, που είναι πάντοτε η ελπίδα του τόπου µας, για
να ακούσουν µε τα αυτιά τους από το στόµα ενός Βουλευτή, πώς
καταγγέλλει τις διαδικασίες εντός αυτής της Αίθουσας.
Τι κάνουµε τώρα; Για ποιο πράγµα συζητάµε; Για ποιο πράγµα
πήραµε το λόγο και σε ποιο χρόνο, αφού έχει προηγηθεί η ψηφοφορία; Τι ερχόµαστε να παραστήσουµε; Και γιατί ανεβαίνω
και εγώ στο Βήµα αυτό για να συµµετέχω σ’ αυτή την κωµωδία;
Το κάνω µόνο για τα Πρακτικά, για να υπάρχει η φωνή µου στα
Πρακτικά.
Δυστυχώς, αυτό που εξελίσσεται είναι µια φάρσα. Έχει ψηφίσει το Σώµα για άρθρα, τα οποία –υποτίθεται- συζητούµε τώρα.
Τι ακριβώς κάνουµε; Μετά µας ενοχλεί το «µαστίγιο» όσων µας
κρίνουν καυστικά, όπως αυτό του Λαζόπουλου και σχολιάζουµε
ότι έτσι υπονοµεύεται το κύρος του πολιτικού προσωπικού.
Δεν αυτοϋπονοµευόµαστε; Δεν «βγάζουµε τα µάτια µας µε τα
χέρια µας», κύριε Υπουργέ; Το κάνουµε κάθε µέρα δυστυχώς, το
τελευταίο διάστηµα υπό την πίεση πάντοτε των εξελίξεων, των
χρόνων, των απαιτήσεων και της τρόικας και του µνηµονίου. Ψηφίζουν οι Βουλευτές και µετά συζητούµε γι’ αυτά που ήδη
έχουµε ψηφίσει. Τι χρεία έχουµε συζητήσεων;
Κύριε Πρόεδρε, χθες από το ίδιο Βήµα προκληθήκαµε µε παρέµβαση των δύο Υπουργών –σήµερα παρίσταται ένας εκ των
δύο- να απαντήσουµε στην τοποθέτηση του κ. Καµµένου, εξ ονόµατος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αν επιβεβαιώνουµε για δεύτερη φορά τον ισχυρισµό για το αν ο κ. Παπαδήµος είναι
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Πρωθυπουργός διορισµένος από τη «GOLDMAN SACHS». Και
είπα χθες, εγώ απαντώντας για λογαριασµό του κινήµατος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ότι διοριστήριο δεν έχουµε για να το καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Για εξηγήστε µου τώρα, κύριε Υπουργέ, εσείς που χθες θιχθήκατε –θα σας ακούσω ευχαρίστως αν θέλετε να αντιδράσετε- σήµερα γιατί δεν θίγεστε µε την ίδια ένταση, όταν τροπολογία
αποσύρεται µε πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού;
Εσείς τι παριστάνετε; Οι Βουλευτές τι είναι εδώ; Τι είδους διακυβέρνηση έχουµε; Τι µεσολάβησε;
Δεν µπαίνω καν στην ουσία, µπαίνω στη διαδικασία και µένω
εκεί. Απαιτούµε απαντήσεις και όχι µόνο γιατί θίγεται η τιµή σας
και η υπόληψή σας, αλλά και για το αν είναι τρόπος λειτουργίας
της Κυβέρνησης αυτός. Για την ΕΛΣΤΑΤ, θέσαµε το θέµα και
απάντηση δεν πήραµε. Εδώ είναι µονόλογοι. Υπόκειται η ΕΛΣΤΑΤ
στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο; Ποιο είναι το καθεστώς υπό το
οποίο λειτουργεί και βασιλεύει η ΕΛΣΤΑΤ; Η Ελληνική Βουλή έχει
λόγο; Μπορεί να πει κάτι; Μπορεί να παρέµβει; Τι ελέγχει ακριβώς, έως πού, ποιον; Θα πάρουµε απαντήσεις; Διευκρινίσεις ζητάµε.
Εκατόν εξήντα τέσσερα «ναι» για τη συγκάλυψη της «SIEMENS». Δυστυχώς, έκανε το λάθος συνάδελφος να σηκώσει το
χέρι του και να ζητήσει το λόγο για να πει «µη µας τσουβαλιάζετε». Γιατί; Ποια µύγα έχει και µυγιάστηκε; Τι πάει να πει, «µη
µας τσουβαλιάζετε»; Δεν υπήρξε ψηφοφορία; Δεν εκφράζεται το
πιστεύω µας, η άποψή µας, η θέση µας από το τι ψηφίζουµε; Τι
είναι το «ναι» και το «όχι»; Για να καταλάβω, υπάρχει «ναι» µε
ολίγη σος και χρειάζεται να διευκρινίσουµε ποιο είναι το χρώµα
της σος; Σε τι «ναι»; Στην οριστική συγκάλυψη του σκανδάλου
της «SIEMENS» και µάλιστα µε το ποσό των 270 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Και τι ψηφίσατε εδώ, όσοι ψηφίσατε µε αυτή τη θέση της συγκάλυψης της «SIEMENS»; Να εξουσιοδοτήσετε τον αρµόδιο
Υπουργό να υπογράψει. Τι να υπογράψει; Εάν νόµιζε ότι υπογράφει κάτι ορθό, ας αναλάµβανε την πρωτοβουλία και να το κάνει.
Γιατί ήθελε τα εκατόν εξήντα τέσσερα «ναι» να τον συνοδεύουν;
Τι φοβάται; Την παρέµβαση της ελληνικής δικαιοσύνης; Ή νοµίζουν ότι εκατόν εξήντα τέσσερα «ναι» αυτής της Βουλής, που
δεν απηχεί πλέον την κοινή γνώµη και το εκλογικό Σώµα, µπορούν να δώσουν χάρη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή.
Δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία, περίπτωση να δοθεί ανοχή και
µετά τις εκλογές σε µια υπόθεση, η οποία είναι απαράγραπτη.
Διότι, µιλούµε για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. Δεν υπάρχει κανόνας δικαίου που να εννοεί την παραγραφή σε τέτοιες υποθέσεις. Και δεν πάνε να ψηφίζουν, όχι εκατόν εξήντα τέσσερα «ναι»,
τριακόσια «ναι» σε τέτοιες υποθέσεις, αρκεί να αλλάξει η σύνθεση αυτής της Βουλής και ένα άλλο Σώµα να έρθει και να πει
ότι δεν αναγνωρίζουµε τίποτα. Και τότε θα εγκληθούν όχι µόνο
πολιτικά, αλλά και ποινικά όσοι δροµολόγησαν τη συγκάλυψη
αυτής της υπόθεσης.
Όσοι εγκλωβίστηκαν στο «ναι» και δεν γνώριζαν τι ψήφιζαν, ας
πρόσεχαν. Θα το πληρώσουν πολιτικά, αρκεί να µην τους ακούσουµε δύο χρόνια µετά, ως άλλοι Χρυσοχοΐδηδες να οµολογούν
στα µέσα ενηµέρωσης ότι δεν το είχαν διαβάσει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Ζώη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή ως εισηγήτρια του σχεδίου νόµου και αµέσως µετά ο κύριος Υπουργός και ακολουθεί
ο κ. Κιλτίδης.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Και εγώ
είχα ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Υπάρχει κατάλογος οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Μία παρέµβαση
είναι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ζήτησα το λόγο και αµέσως..
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Όχι και δέκα λεπτά, αλλά υπάρ-
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χει ένας κατάλογος οµιλούντων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, κυρία Μπατζελή, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Περιµένουµε εδώ τόσες ώρες.
Σιγά, σιγά θα µιλήσετε και εσείς. Τρεις µέρες είµαστε εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ο κ. Ξυνίδης να είναι στην Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δώστε την προσοχή
σας κυρία Μπατζελή και οι συνεργάτες να κρατούν σηµειώσεις.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Ξυνίδη, σας κάλεσα γιατί
πραγµατικά µε την παρουσία σας σε όλη αυτή τη διάρκεια ενός
δύσκολου νοµοσχεδίου -είσαστε πάντα παρών, ακούγατε, διαπραγµατευτήκατε- συµβάλλατε πραγµατικά, έτσι ώστε από τις
τελευταίες οµιλίες, στα τελευταία µεγάλα πολυνοµοσχέδια που
συνδέονται µε κοµβικά σηµεία όπως αυτό της ανάπτυξης και της
επιχειρηµατικότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδειξε µία πραγµατική και ουσιαστική παρουσία.
Να επιτρέψετε, όµως, να πω –και δεν ξέρω τώρα αν µιλάω ως
Κατερίνα Μπατζελή ή ως εισηγήτρια- ότι αντίστοιχη παρουσία
δεν υπήρχε από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Θέλω να είµαι πάρα πολύ σαφής. Δεν θα έφτανα σε αυτό το
σηµείο, αν δεν µας άφηνε άφωνους η πρόθεση και το σκεπτικό,
ο Πρωθυπουργός -τον οποίο απολύτως σεβόµαστε για τη δουλειά, την οποία κάνει- να αποσύρει -αφού έχουν ψηφιστεί- δυο
τροπολογίες, που άπτονται θεµάτων, τα οποία χειρίζεται το
Υπουργείο Οικονοµικών, χωρίς καµµία εξήγηση από τον Υπουργό Οικονοµικών. Και αυτό είναι ένα θέµα που πραγµατικά ως εισηγήτρια θα µπορούσα να το είχα συζητήσει, να είχαµε ανταλλάξει απόψεις και να τις είχαµε απορρίψει. Ή θα µπορούσαµε να
είχαµε βρει άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Από τις γνώσεις που έχω στην κοινοβουλευτική διαδικασία,
αυτό το οποίο έγινε δεν επιτρέπεται. Αυτό, το οποίο θεωρώ ότι
επιτρέπεται είναι το επόµενο χρονικό διάστηµα το Υπουργείο Οικονοµικών να φέρει τροπολογίες προς αντικατάσταση, συµπλήρωση, επέκταση.
Θέλω να δω τι τροπολογίες θα φέρει, όταν θα συζητήσουµε
για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Και µην πει κανένας ότι συζητάω µόνο για τη Λαµία ως ρουσφέτι, γιατί εδώ θα κριθούµε όλοι.
Τόνισα στην τοποθέτησή µου ότι αναφέροµαι συνολικά στις συνεταιριστικές τράπεζες. Έχω καταθέσει ερώτηση όπου το
Υπουργείο Οικονοµικών πρέπει να ενηµερώσει το Σώµα, σχετικά
µε το τι θα κάνει µε αυτές τις συνεταιριστικές τράπεζες. Θα τις
κλείσει; Να τις κλείσει. Πώς θα τις κλείσει; Με ποιο τρόπο; Να
µάθουµε για να συµφωνήσουµε. Δεν µπορεί να γίνονται à la carte
επιλογές τροπολογιών, εκτός αν προβλέπεται από την κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Και
θα ζητήσω ταπεινά συγγνώµη, αν κάνω λάθος.
Τρίτο και σηµαντικότερο: βάλλεται το Κοινοβούλιο. Ας µην
εξαθλιώσουµε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι ο
Πρωθυπουργός έδωσε αυτό το χαρτί. Πρώτον, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δεύτερον, περιµένω τον Υπουργό Οικονοµικών τον
κ. Σαχινίδη να δώσει εξηγήσεις για τις δυο τροπολογίες.
Εγώ από πλευράς εισηγήτριας θέλω να απαντήσω –όπως και
τόνισα- στους αγαπητούς συναδέλφους για ό,τι εµείς γνωρίζουµε ως εισηγητές σε ό,τι αφορά τη SIEMENS, διότι ο αγαπητός κ. Ζώης είπε ότι «όσοι δεν το διάβασαν, πιθανά θα κριθούν».
Εγώ, κύριε Ζώη, αναλαµβάνω την ευθύνη…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Πολιτικά, όχι ποινικά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πολιτικά πάντα, δεν µιλάω ποινικά.
Ποινικά δεν έχω τίποτε εγώ. Ούτε αστικά ούτε τίποτε.
Θέλω, όµως, να σας πω το εξής. Τουλάχιστον εµείς διαβάσαµε
και αυτό φέρνουµε στα κείµενα µε την ενηµέρωση που έχουµε.
Και εδώ είµαστε, γιατί όπως λέτε η «SIEMENS» είναι µια µεγάλη
ιστορία που έχει απασχολήσει το δηµόσιο και τον ελληνικό λαό.
Εγώ θα σας πω τι λέει η σύµβαση και θα απαντήσω εµµέσως
στον κ. Παφίλη: «Τα Μέρη συµφωνούν ότι η παρούσα Συµφωνία»
–αυτή- «δεν επηρεάζει εκκρεµείς διαφορές που υφίστανται ή
τυχόν θα προκύψουν, εµπορικής, διοικητικής, αστικής ή ποινικής
φύσης και οι οποίες δεν σχετίζονται µε την υπόθεση. Ρητώς, επι-
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πλέον, συνοµολογείται ότι οι ρυθµίσεις της παρούσας δεν έχουν,
ούτε µπορεί να ερµηνευτεί ότι έχουν, οποιαδήποτε επιρροή ή ότι
κατά οποιοδήποτε τρόπο περιλαµβάνονται ζητήµατα ποινικής
φύσης και προσώπων».
Είχα τονίσει και στην πρωτολογία µου ότι όσον αφορά τον όρο
του ελληνικού δηµοσίου, δεν περιλαµβάνεται η υπόθεση ΟΤΕ. Η
διοίκηση του ΟΤΕ έχει προσφύγει στη γερµανική δικαιοσύνη, ζητώντας πενήντα επτά εκατοµµύρια. Εάν έχω λάθος πληροφόρηση, θα µε συγχωρέσετε. Είµαι απολύτως σίγουρη όµως ότι δεν
έχω λάθος πληροφόρηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει, κυρία Μπατζελή.
Θέλω να σηµειώσω ότι παρά το απόλυτα δικαιολογηµένο των
παρατηρήσεών σας, δυστυχώς, σε βάρος της Βουλής έχει µακρά
πρακτική η απόσυρση τροπολογιών από τον επισπεύδοντα
Υπουργό, µε σκεπτικό που εκείνος γνωρίζει. Οι παρατηρήσεις
σας είναι…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Από τον Υπουργό, όχι από τον
Πρωθυπουργό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η εντολή για απόσυρση ήταν
πρωθυπουργική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλά, συνεκδοχικά εννοείται ότι είναι και ο Υπουργός. Οι παρατηρήσεις σας είναι εύλογες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο Υπουργός δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην κάνετε διάλογο µε
εµένα. Ένα σχόλιο έκανα επί των παρατηρήσεών σας. Εάν θέλετε, το ανακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει η κ. Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε ψηφίσει
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ξέρω.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ξέρετε και ξέρουµε. Σας λέω και
πάλι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Φτάνει!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Όχι, δεν φτάνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ξέρετε γιατί σας λέω
«φτάνει»; Γιατί οι αποσυρθείσες δεν έχουν ψηφισθεί. Καθίστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Πώς «δεν έχουν ψηφισθεί»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχουν ψηφισθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έγιναν δεκτές οµόφωνα από το
Σώµα. Με καταλάβατε; Και έρχεται µε πρωθυπουργική εντολή,
ερήµην του αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος τις έβγαλε χθες…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ησυχία όλοι!
Οι τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί είναι εκείνες που υπήχθησαν στην ονοµαστική ψηφοφορία. Άλλες τροπολογίες δεν έχουν
ψηφιστεί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το
λόγο. Ίσως µπορώ να βοηθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει η κ. Νικολαΐδου για µία µονόλεπτη παρέµβαση.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνηθίζω να είµαι πολύ σύντοµη και µε το δικαίωµα της ειδικής
αγορήτριας παίρνω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αληθώς.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Παίρνω
το λόγο, γιατί ότι µετά από τη σηµερινή διαδικασία, ειλικρινά λυπάµαι για τις ανθρωποώρες που διαθέτει κανείς για να µελετήσει,
προσπαθώντας να βοηθήσει κατά τη συζήτηση των νοµοσχεδίων.
Η σηµερινή διαδικασία, από την ώρα της έναρξης είναι φαρσοκωµωδία και ίσως θα µου πείτε ότι δεν έχει νόηµα να µιλά κα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΕ’ - 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

νείς. Κάποιοι συνάδελφοι επικαλέστηκαν ότι µιλούν για να µείνουν στα Πρακτικά. Ούτε και αυτό πλέον έχει νόηµα. Γιατί στα
Πρακτικά υπάρχει το γεγονός ότι από την αρχή βάλαµε θέµα διαδικαστικό προς τους παριστάµενους Υπουργούς. Βέβαια, ο κ. Ξυνίδης, ο οποίος αυτή τη στιγµή «τα ακούει», ήταν αυτός που ήταν
τις περισσότερες ώρες, σχεδόν όλες. Από τους υπόλοιπους και
ιδιαίτερα τους συνυπογράφοντες Υπουργούς δεν είδαµε σχεδόν
κανέναν. Η κ. Διαµαντοπούλου ήρθε την πρώτη µέρα, µας µίλησε, ουσιαστικά «µάλωσε» τους Βουλευτές και σήµερα µιλούσε
για την προεκλογική περίοδο, γενικά και αόριστα, γύρω από τις
εκλογές κυρίως και το πρόβληµα που δηµιουργεί η ΠΝΟ.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι από το πρωί βάλαµε θέµα να µας ενηµερώσουν οι Υπουργοί ποιες τροπολογίες από τον τόµο των τροπολογιών, εκτός από τις δυο υπουργικές, κάνουν δεκτές. Αλλιώς,
τι νόηµα έχει να κάθονται οι Βουλευτές και τα κόµµατα να γράφουν τροπολογίες, να ρωτούν; Ειλικρινά, είναι πάνω από πενήντα
ή εξήντα. Δεν τις µέτρησα όλες, γιατί άλλες πήγαιναν, άλλες έρχονταν, σε άλλες απαντούσαν ότι έγιναν δεκτές, όπως στη δική
µας εν πάση περιπτώσει.
Από τη συνεδρίαση της επιτροπής έκανε µια σύντοµη αναφορά ο κ. Οικονόµου. Αναπληρωτής Υπουργός είναι, δεν είναι
κανένας ανεύθυνος. Ζήτησε να την δει, γιατί του φάνηκε ενδιαφέρουσα και σήµερα, πριν µπει, στην ερώτησή µας «τι γίνεται;»,
µου είπε «θα το δεις, την έχουµε κάνει δεκτή, θα απαντήσω».
Έγινε αυτό που έγινε και υπάρχει στα Πρακτικά όλη αυτή η συζήτηση.
Τελικά, έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου, µετά από µια ώρα και
πλέον διακοπής, χωρίς να µας πει κανείς για ποιο λόγο η Βουλή
είχε την εικόνα παιδικής χαράς -και ας µε παρεξηγήσει όποιος
θέλει, διότι ο κόσµος παρακολουθεί όλη αυτή την εικόνα- χωρίς
να εξηγηθεί ο λόγος που υπήρξε καθυστέρηση και αφού µίλησε
-τις πιο πολλές φορές οι Υπουργοί νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατέθεταν και τίποτα περισσότερο- ξέχασε να µας πει ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα χαρτί και ζητά να µην γίνουν δεκτές και η
τροπολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας και όλες
οι άλλες.
Κοιτάξτε, δεν είµαστε µωρά παιδιά και έχουµε και µια ευθύνη
απέναντι στον κόσµο που ψηφίζει και στέλνει τους εκπροσώπους
του εδώ. Δεν µπορείτε να κοροϊδεύετε έτσι. Είναι υπεύθυνοι και
η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να µην διαµαρτύρεται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα τους
«τσουβαλιάζει» στο ίδιο τσουβάλι. Μα, συγκυβερνάτε, κύριε συνάδελφε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε,
κυρία Νικολαΐδου. Κατατέθηκαν οι παρατηρήσεις σας και κατεγράφησαν στα Πρακτικά.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Οι προτάσεις που κάναµε ή κάνουµε µε βάση τις δυνατότητες που
υπάρχουν, φαίνεται, δεν είναι αρεστές και δεν πήραµε καµµία
απάντηση σε ό,τι ρωτήσαµε. Δεν ελπίζαµε, βέβαια, ότι θα πάρουµε απάντηση. Αυτή είναι η συνήθης τακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Ξυνίδης για λίγο, αλλά εποικοδοµητικά, δηλαδή, για θέµατα που έχουν τεθεί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή δεν
θέλω να χαρακτηρίσω τι έχει γίνει! Πριν από λίγο µίλησε ο
Υπουργός και µετά ακολούθησε κύκλος Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Όλοι συµβάλλουµε στο διασυρµό του ελληνικού Κοινοβουλίου, ο καθείς κατά τη δική του συµµετοχή. Μόνον έξω όλοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το πώς καταντήσαµε τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν προάγετε το κύρος
του Κοινοβουλίου όταν µιλάτε χωρίς να σας έχει δοθεί ο λόγος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Και όταν εσείς παραβιάζετε τον
Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ωραία αντιπαρατήρηση.
Κύριε Ξυνίδη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ και νοµίζω
ότι δεν θα τα χρειαστώ και όλα.
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Κατ’ αρχάς, θέλω να πω κάτι για να βάλουµε λίγο τα πράγµατα
στη σειρά, γιατί νοµίζω ότι αρκετά πράγµατα δηµιουργήθηκαν
µε παρεξήγηση µέσα στην Αίθουσα την τελευταία ώρα. Ο κ. Σαχινίδης ήρθε στη Βουλή, προκειµένου να συµµετέχει στη συζήτηση όλων αυτών των ζητηµάτων, πλην, όµως, επειδή ενηµερώθηκε ότι αρχίζει ο κύκλος συζήτησης των δικών µας άρθρων, που
έµειναν σε εκκρεµότητα από εχθές, µε µια ιδιότυπη διαδικασία
που υιοθετήσαµε προκειµένου να υπηρετήσουµε την ουσία,
έφυγε για να ξαναέρθει. Δηλαδή, θα ξαναέρθει ο κ. Σαχινίδης,
προκειµένου να απαντήσει. Άρα, δεν έφυγε για να κλείσω εγώ τη
διαδικασία. Αυτό για να τα βάζουµε σε σειρά.
Δεύτερον, δηµιουργήθηκε ένα ολόκληρο θέµα και βλέπω -και
µου κάνει αυτό εντύπωση- ότι και εχθές υπήρξε από τις συγκεκριµένες πολιτικές δυνάµεις, τους Ανεξάρτητους Έλληνες και
τον ΣΥΡΙΖΑ, µία µετωπική επίθεση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, µιλώντας άλλοι για Πρωθυπουργό της «GOLDMAN
SACHS» και άλλοι για δοτό Πρωθυπουργό και επανέλαβαν σήµερα πάλι τα ίδια.
Η κ. Διαµαντοπούλου δεν είπε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε
αυτό το οποίο διάβασε. Είπε, γιατί ήµουν εκεί και άκουγα, ότι
«Κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού σας λέω ότι αυτές οι τροπολογίες ως άσχετες µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου και κατόπιν του ότι ούτε εµείς έχουµε δεχθεί καµµία τροπολογία που
δεν σχετίζεται µε το νοµοσχέδιό µας, δεν γίνονται αποδεκτές από
το Υπουργείο Οικονοµικών» και ως επισπεύδουσα Υπουργός
έκανε αυτή την ανακοίνωση στη Βουλή. Τώρα πού βρέθηκε ότι ο
Πρωθυπουργός είπε αυτές οι τροπολογίες να µην ψηφιστούν,
νοµίζω ότι µάλλον σε µία παρανόηση µέσα στην Αίθουσα µπορεί
να οφείλεται. Άρα, το λέµε ωραία, καθαρά και ξάστερα και τακτοποιηµένα. Και εκτός όλων των άλλων, σας υπενθυµίζω ότι η
σχετική τροπολογία δεν έχει ψηφιστεί.
Έρχοµαι τώρα στη «SIEMENS». Κοιτάξτε, δεν χωράει καµµία
αµφιβολία ότι το ζήτηµα της σύµβασης της «SIEMENS» -νοµίζω
ότι ο κ. Σαχινίδης θα τα πει πιο καλά, αλλά εγώ θα µιλήσω όπως
αντιλαµβάνοµαι εγώ το θέµα- ξέρω ότι είναι ένα ελκυστικό θέµα
για προεκλογικές περιόδους. Εδώ άκουσα προηγουµένως τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει λόγο αντιγερµανικό. Νοµίζω ότι µέσα σε ένα κοινοβούλιο, στον πλέον αντιπροσωπευτικό θεσµό της δηµοκρατίας, για µία µεγάλη χώρα
όπως είναι η Γερµανία, µε την οποία νοµίζω ότι κι εµείς έχουµε
κάθε λόγο να διατηρούµε ένα καλό επίπεδο σχέσεων και πολύ
περισσότερο οικονοµικών σχέσεων, δεν ταιριάζει µε βάση την
εθνοτική καταγωγή και την κρατική οντότητα, να απευθυνόµαστε
µε έναν τέτοιο τρόπο.
Τι ανέλαβε, λοιπόν, η ελληνική δηµοκρατία; Ενδεχόµενες απαιτήσεις, οι οποίες θα απέρρεαν από ενδεχόµενες δωροδοκίες ή
υποσχέσεις δωροδοκιών προσώπων και διάφορα άλλα συναφή
θέµατα, σε σχέση µε τις δωροδοκίες, που καµµία µέχρι σήµερα
δεν έχει ασκηθεί δικαστικά, πλην του ΟΤΕ στη Γερµανία, που
είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αυτές οι απαιτήσεις είναι το αντικείµενο
της ρυθµίσεως, τίποτα παραπάνω.
Σύµφωνα δε, µε το πόρισµα της εταιρείας αυτής, της «DEBEVOISE» που απετέλεσε τη βάση της συµφωνίας που έκανε η
«SIEMENS» στις ΗΠΑ, αναφέρει ότι στην Ελλάδα είχαν προγραµµατιστεί συνολικά περίπου 80.000.000 ευρώ για επωφελείς πληρωµές. Συνεπώς, αυτό που περιγράφουµε ως αντικείµενο αυτών
των επωφελών, κατά πολύ υπολείπεται της συµφωνίας που επιτυγχάνει η ελληνική πλευρά.
Περνώντας στα δικά µας, που µας ενδιαφέρουν, νοµίζω πως
συµπληρώνοντας αυτά που είπε η κυρία Υπουργός για τα άρθρα
που επιφυλαχθήκαµε, θέλω να πω στον κ. Χατζηδάκη ότι παρ’
όλο που ο σκοπός µας στο άρθρο 239, που αφορά την ΑΔΗΣΥ,
ήταν η ύπαρξη υπουργικής απόφασης, προκειµένου να είµαστε
βέβαιοι ότι πιστοποιείται η οµαλή λειτουργία της ΑΔΗΣΥ.
Συµµεριζόµαστε την αγωνία που έχετε, για να µη θεωρηθεί ότι
φεύγει ένα µήνυµα µιας περαιτέρω παράτασης και επαναφέρουµε το άρθρο στην αρχική του µορφή, δηλαδή όταν προέβλεπε την τρίµηνη παράταση, ακριβώς για να µην υπάρξει καµµία
παρανόηση ότι παραπέµπουµε στις καλένδες αυτό το ζήτηµα.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική νοµοτεχνική βελτίωση, που
επαναφέρει στην αρχική του µορφή το άρθρο.
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(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση η
οποία έχει ως εξής:
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Δύο ακόµα ζητήµατα σε
σχέση µε το ΕΣΥΔ που πάλι επιφυλαχθήκατε. Το έχουµε συζητήσει και άλλη φορά στην επιτροπή. Η αντίληψη µε βάση την οποία
συγκροτήσαµε όλο τον τοµέα της ποιότητας στη χώρα µας, είναι
µία αντίληψη διαφορετική –πολύ λογικά- από τη δική σας. Εσείς
λέτε ότι το ΕΣΥΔ, το ΕΙΝ και ο ΕΛΟΤ πρέπει να αποτελέσουν έναν
ενιαίο δηµόσιο πυλώνα στα θέµατα της ποιότητας και το υπόλοιπο κοµµάτι µαζί µε την πιστοποίηση να αφεθεί στον ιδιωτικό
τοµέα.
Εµείς έχουµε µία διαφορετική προσέγγιση. Όµως, αυτές οι
επιλογές που κάναµε δεν ακυρώνουν µία ενδεχόµενη δική σας
άλλη αντίληψη, διότι ακριβώς δεν δείχνουν τέτοιους δρόµους,
που σε µια οποιαδήποτε περίπτωση που το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας θα έχει µία διαφορετική αντίληψη πολιτικής, να µην
µπορεί να την εκφράσει.
Άρα, δεν λύνεται σ’ αυτό το άρθρο το ζήτηµα της ποιότητας.
Σ’ αυτό το άρθρο λύνονται συγκεκριµένα λειτουργικά προβλήµατα που αφορούν τη συγχώνευση του ΕΣΥΔ µε τον ΕΟΜΜΕΧ.
Τέλος, θέλω να σας µιλήσω για την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας. Είχαµε επιφυλαχθεί χθες και µε τη σύµφωνη γνώµη των
τριών τουλάχιστον κοµµάτων, όπως µας δηλώθηκε, πλέον αίρουµε το χαρακτήρα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας ως
ΔΕΚΟ, προσαρµόζοντας σχετικά τρία άρθρα.
Τα κάλυψα όλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ξυνίδη.
Ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, Βουλευτής Κιλκίς έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει εδώ και πολύ ώρα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αργότερα, κύριε Μουσουρούλη, για να εξουδετερώσω την επιθετική ορµή του κ. Κιλτίδη.
Κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευτυχώς που ο Θεός µου έδωσε
την επιθετική ορµή και άντεξα επί τόσα χρόνια αυτό που βίωσα
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να τη διατηρείτε ανέκπτωτη, αλλά επί δικαίω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν σας κρύβω, κύριε Πρόεδρε,
ότι ειλικρινώς, αν δεν είχα αυτά τα γνωρίσµατα από το Θεό και
τη φύση, θα το σκεφτόµουν πολύ να πολιτευτώ ξανά, αν δεν κινδύνευα να κατηγορηθώ ότι λιποψυχώ και λιποτακτώ.
Αυτό είναι που µε κρατάει κατά τη συνέχεια των προγόνων
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σεβαστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Διότι όλοι όταν βρισκόµαστε έξω
µε συµπολίτες µας, κατηγορούµε το Κοινοβούλιο, τον εκφυλισµό
των θεσµών. Άραγε, κατά την ατοµική ευθύνη του καθενός µας
έχουµε αναµετρηθεί ποτέ µε το µπόι µας και µε τις ευθύνες µας;
Πόσο υπεύθυνοι ήµασταν ως εισηγητές; Πόσο υπεύθυνοι ήµασταν όταν εκπροσωπούσαµε το κόµµα µας; Πόσο υπεύθυνοι
ήµασταν όταν έπρεπε, για θέµατα που γνωρίζουµε, να µιλήσουµε
ως Βουλευτές µέσα σ’ αυτή την Αίθουσα;
Είναι δύσκολες οι µέρες. Ένα άλλο που ήθελα να καταθέσω
είναι ύστερη γνώση µου και οµολογώ το αµάρτηµά µου, βλέποντας αυτούς τους τόµους των νοµοσχεδίων, που το τελευταίο τουλάχιστον εξάµηνο, συναντώ. Σκεφτόµουν, κύριε Πρόεδρε, πώς
και δεν ανέβαινα στο Βήµα κάθε φορά να το πετούσα κάτω, κείµενο των χιλίων σελίδων και να πω ότι δεν µπορώ να δεχθώ αυτή
την ντροπή;
Είναι απίστευτα αυτά που συµβαίνουν, αν δείξουµε στους Έλληνες πολίτες τι νοµοσχέδια διαπραγµατευόµαστε, πόσων εκατοντάδων σελίδων. Κι έχουµε την αυταπάτη ότι γινόµαστε
πιστευτοί. Μάλιστα, σ’ αυτά τα νοµοσχέδια κρύβονται νοµοθετικές διατάξεις, ως µη όφειλαν να έρθουν εάν η πολιτεία ήταν ευνοµούµενη, εάν οι θεσµοί της λειτουργούσαν, όπως αυτό που
βιώσαµε µε το άρθρο 324. Και προσπαθούν κάποιοι µε σοφιστείες και ψευδεπίγραφα επιχειρήµατα να καλύψουν το ανόµηµα
αυτό που λέγεται «SIEMENS», το µεγαλύτερο διαχρονικό, διακοµµατικό σκάνδαλο της πατρίδος.
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Πριν από λίγη ώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, περνώντας έξω από
την Πλατεία Συντάγµατος µε φώναξαν κάποιοι συµπολίτες µας.
Ήταν αρκετοί συγκεντρωµένοι για το θλιβερό γεγονός της αυτοκτονίας του συµπολίτη µας. Λόγω των ηµερών, που όλοι, όσο
γενναίοι και να είµαστε έχουµε το νου µας, είπα: «άραγε γιατί µε
φωνάζουν;» Κι εκεί, ειλικρινά έκπληκτος, διαπίστωσα ότι ακόµη
υπάρχει τσίπα σ’ αυτόν τον λαό, σ’ αυτούς τους πολίτες, ότι το
αίµα και το µεδούλι αυτού του λαού είναι ευγενικό και γενναίο.
Δεν έχει να κάνει µε έκτροπα κι όλα αυτά που σηµατοδοτούν
κατά τον χειρότερο τρόπο τις διαµαρτυρίες των Ελλήνων πολιτών. Τι µου ζήτησαν; Μου είπαν: «Κύριε Κιλτίδη, θέλουµε να θέσετε το εξής στον Πρόεδρο της Βουλής και εκείνος να παρακαλέσει τον Πρωθυπουργό» Και µου έδωσαν την επιστολή προς τον
Πρωθυπουργό. Έχω υπογράψει κι εγώ κατόπιν, αλλά δεν έχω σ’
αυτό το κείµενο την κεντρική µου υπογραφή. Με αυτή την επιστολή, λοιπόν, ζητούν -και την καταθέτω για τα Πρακτικά- η κηδεία αυτού του δύσµοιρου συµπολίτη µας να γίνει δηµοσία
δαπάνη. Είναι µία πρωτοβουλία αυτών των πολιτών που κάθε
µέρα ανάβουν ένα κερί στην πλατεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και φαίνεται είναι θεία δίκη; Σύµπτωση; Συγκυρία; Είµαι αυτός,
κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, που πριν από έναν
χρόνο από το Βήµα αυτό σας µίλησα για τρεις αυτοκτονίες µέσα
σε µία βδοµάδα, µιας συγκεκριµένης οµάδος συµπολιτών µας.
Και τότε, κάποιοι υποµειδιούσαν µε εκείνο το ειρωνικό ύφος, το
οποίο συναντάµε πολλές φορές. Το συναντάµε, δε, κάποιοι που
από µικρά παιδιά ονειρευτήκαµε στην πολιτική, σ’ αυτήν την πατρίδα, απ’ όποια αφετηρία κι από όποια αναφορά κι αν προερχόµαστε, έναντι όλων αυτών που έχουν εισάγει την λεγόµενη
«ελαφρά πολιτική» -δεν θέλω να λέω ούτε τα ξενικά ονόµατα- ή
την πολιτική των υποδυοµένων κι όχι των ενσαρκωτών των ονείρων και των οραµάτων που θα πρέπει να κατατίθενται στην πολιτική και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Η χώρα, φοβούµαι ότι οδηγείται σ’ έναν ιδιότυπο διχασµό.
Εµείς που αναζητούσαµε έννοιες και ιδέες γνωρίζαµε για τον
ατοµισµό, γνωρίζαµε για τη µαζοψυχή. Εδώ καταφέραµε να δηµιουργήσουµε τον ατοµισµό της µάζας, την ιδιότυπη ανωµαλία
πλέον στην ελληνική κοινωνία και στην πολιτική ζωή, και φοβούµαι, χωρίς να το εύχοµαι ούτε κατά κεραία, νοµοτελειακά δρόµο
προς την καταστροφή, µε σταδιακή ασφυξία. Η ευθύνη όλων
όσων αναλαµβάνουν να οδηγήσουν τη χώρα προς τα εκεί είναι
βαρύτατη. Όµως, πώς να µην οδηγηθούµε στην καταστροφή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας παρακαλώ, για τα οκτώ λεπτά,
που δικαιούµαι ως οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, κύριε Κιλτίδη.
Ήταν επιλογή σας να αφιερώσετε το χρόνο σας εκεί που επιλέξατε. Δεν έχετε άλλο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Οκτώ λεπτά έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Έχει γίνει συµφωνία για
πεντάλεπτες αγορεύσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Δεν έχει γίνει καµµία συµφωνία.
Κάνετε λάθος. Να συνεννοείστε µε τους προεδρεύοντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επαναλαµβάνω ότι,
όπως µε ενηµέρωσαν, έχει γίνει συµφωνία για πεντάλεπτες αγορεύσεις. Δεν έχετε άλλο χρόνο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Επειδή, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε,
όλοι παρεκτρεπόµαστε σ’ αυτή τη ζωή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με αγνοείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Επειδή όλοι παρεκτρεπόµαστε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με συγχωρείτε, µε
αγνοείτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Όχι, δεν σας αγνοώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Είναι κοινοβουλευτικό
αυτό που κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Όχι, εγώ θα σας συµπεριφερθώ
πολύ ανθρώπινα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Σας είπα, επιλέξατε να
αφιερώσετε το χρόνο σας σε άλλα θέµατα και όχι επί των άρθρων.
Με ακούτε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Όλοι στη ζωή κάνουµε λάθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Με ακούτε;
Κάνατε µία επιλογή ως προς την κατανοµή του χρόνου σας.
Λήξη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Εάν µου βρείτε έναν οµιλητή
που εξήντλησε το χρόνο του µόνο τα πέντε λεπτά, εγώ θα παραιτηθώ από Βουλευτής, αλλά και εσείς από Βουλευτής.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι ο τρίτος οµιλητής από τις 10 το
πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πολύ δριµείες απειλές
διατυπώνετε, που δεν µε πιάνουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Αφήστε µας ήσυχους πλέον. Ο
σεβασµός πρέπει να ισχύει για όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ακούτε τι σας λέω;
Πολύ δριµείες απειλές διατυπώνετε. Δεν είναι της ώρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Όχι, έχετε λάθος. Νοµίζετε ότι
θα έχετε άλλο θράσος και εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Συνέλθετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Εσείς να συνέλθετε. Απίστευτα
πράγµατα συµβαίνουν. Καταπατάτε κάθε έννοια Κανονισµού εδώ
µέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν έχετε το χρόνο.
Έχετε καταναλώσει το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Τι λέτε; Είστε στα καλά σας;
Είναι απίστευτο αυτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστώ πολύ. Δεν
έχετε άλλο χρόνο. Ο χρόνος σας έληξε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Κλείνω µε µία φράση. Ότι και
αυτό το νοµοσχέδιο οδηγεί σε αυτήν την κατάντια που κατήγγειλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ τον κ. Θεοδωρίδη Ηλία, να λάβει το λόγο, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Αυτός δηλαδή είναι ο τέταρτος οµιλητής που µιλάει σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Αυτό πείτε το στον Πρόεδρο.
Είναι ο τέταρτος οµιλητής εκ των δέκα, κύριε Πρόεδρε, που
προεδρεύετε!
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Από τις 10 το πρωί που αρχίσαµε, είναι
ο τέταρτος οµιλητής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Άντε, γιατί εδώ µέσα...
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι ο τέταρτος οµιλητής, γιατί µιλάνε
από είκοσι πέντε λεπτά ο καθένας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πέντε λεπτά.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εξαντλείτε την αυστηρότητα στο Βουλευτή. Ούτε στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ούτε στον
Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Ποια πέντε λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Πέντε λεπτά.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εξαντλείστε την!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εξαντλήθηκε ο χρόνος
του οµιλητού. Εσείς τι είστε; Συνήγορος του συναδέλφου;
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ναι, είµαι συνήγορος των Βουλευτών
που δεν έχουν µιλήσει ακόµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αν έχετε παρατήρηση,
είστε εκτός Κανονισµού, να κάνετε έγγραφο, δήλωση επί του Κανονισµού.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Θα το υποβάλω στην επόµενη Βουλή.
Μίλησαν και είκοσι λεπτά ο καθένας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Μίλησαν διπλάσιο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει ο κ. Θεοδωρίδης Ηλίας.
Ορίστε, κύριε Θεοδωρίδη, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά από
την πρωινή διαδικασία πράγµατι, ο κ. Κιλτίδης είναι ο τέταρτος,
και ήταν αρκετά χαλαρά και οκτώ λεπτά και...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εντάξει.
Αφιέρωσε πέντε λεπτά για άλλα θέµατα, και µου λέει τώρα: θα
µιλήσουµε στα άρθρα. Εγώ διευθύνω τη συζήτηση, δεν είµαι διακοσµητικό στοιχείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΙΤΙΔΗΣ: Μα, όλοι οι άλλοι µίλησαν διπλάσιο χρόνο...
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Πρώτα, θα ήθελα να πω ότι είµαι και
εγώ µάρτυρας ενός εκφυλισµού της διαδικασίας σήµερα, απαράδεκτης υποβάθµισης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που
εκθέτει τον Υπουργό που έκανε αποδεκτή την τροπολογία του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Εκθέτει τους Βουλευτές, οι
οποίοι συνεφώνησαν µε όλη αυτήν τη διαδικασία. Και νοµίζω, εκ
των υστέρων, και µάλιστα µετά από µία ψηφοφορία, να αίρεται
όλη αυτή η συγκατάθεση, είναι απαράδεκτο κάτω από οποιουσδήποτε όρους και παρεµβάσεις.
Ήθελα να πω ότι ένας σοβαρός πολιτικός άνδρας παλαιός,
που σήµερα είναι εκτός κοµµάτων, έλεγε: «Για να πάει καλά η οικονοµία, πρέπει να πάει καλά η πολιτική». Και για δεκαετίες στη
χώρα δεν πήγαινε καλά η πολιτική. Και η χώρα κατέληξε στην κατάρρευση κυριολεκτικά εξαιτίας αυτής της άφρονος ή αν θέλετε,
κατά το ΚΚΕ, ταξικής –και νοµίζω ότι αυτό ισχύει- πολιτικής, αλλά
που δεν συνιστά στοιχεία ούτε καν σοβαρής πολιτικής µιας εθνικής, αστικής τάξης για τη χώρα.
Υπάρχει µια σύµπτωση, οι εκλογές συµπίπτουν µε την Εβδοµάδα των Παθών και µε την Ανάσταση. Και νοµίζω, είναι µία σηµαδιακή σύµπτωση αυτή. Μόνο που δεν έχει προηγηθεί µία
διαδικασία αυτοκαθαρτήρια. Η αυτοκάθαρση, όµως, στην πολιτική είναι µια διαδικασία πολύ δύσκολη, σπανίως παρατηρείται
και πολλές φορές, αποτυγχάνει.
Έτσι, λοιπόν, ο ίδιος ο λαός επιφορτίζεται στις επερχόµενες
εκλογές µε το να αναλάβει αυτός τη διαδικασία της κάθαρσης
στο πολιτικό σύστηµα της χώρας.
Θα αναφέρω κορυφαία παραδείγµατα και τοµείς, στους οποίους απαιτούνταν κάθαρση, γιατί όχι απλά λόγω κακοδιαχείρισης,
τεράστια ποσά που ανέρχονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ κατ’
έτος, σπαταλώνται λόγω όχι απλής κακοδιαχείρισης, όπως είπα,
αλλά λόγω σκανδαλώδους διαχείρισης. Ο τοµέας της υγείας
είναι ένας από αυτούς.
Δεν θα σταµατήσω, λοιπόν, να το λέω: Η διαδικασία της κάθαρσης σε αυτό τον τοµέα είναι µια εθνική πολιτική και ηθική εκκρεµότητα και πιστεύω ότι σε έναν άλλο συσχετισµό δυνάµεων
σε αυτή τη Βουλή θα επανέλθει αυτό το θέµα.
Πλήρωσε δισεκατοµµύρια ευρώ ο ελληνικός λαός, χωρίς να
αναρωτηθεί η Βουλή, να ελέγξει πού πήγαν αυτά τα χρήµατα.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερος τοµέας σε συµβολή στο δηµόσιο
χρέος και στα ελλείµµατα από τον τοµέα της υγείας. Αν δείτε, οι
εξοικονοµήσεις οι οποίες γίνονται σε χρήµατα στον τοµέα αυτό,
µόνο στο φάρµακο αγγίζουν τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και
δεν έχουµε ασχοληθεί καν µε το ζήτηµα του ιατρικού υλικού.
Ήθελα να πω, λοιπόν, παρακάτω ότι πολλοί Βουλευτές και από
το Βήµα της Βουλής, αλλά και από αυτό των καναλιών κάνουν
έκκληση να χρησιµοποιήσουµε τη γλώσσα της αλήθειας. Η
γλώσσα της αλήθειας έχει συνέπειες. Αν, λοιπόν, ακολουθήσουµε αυτή τη γλώσσα για όλους αυτούς που διαχειριστήκαν την
υπόθεση της Ελλάδας, της οικονοµίας, της κοινωνίας και της πολιτικής για δεκαετίες, τότε αυτοί έχουν τεράστιες ευθύνες και
συνέπειες, ώστε η κρίση αυτή να ταυτίζεται µε την κατάρρευση
του πολιτικού συστήµατος στη χώρα ή καλύτερα, την ανατροπή
αυτού του πολιτικού συστήµατος και του πολιτικού κατεστηµένου, το οποίο την υπηρετεί. Και αυτό είναι ένα καθήκον, µε το
οποίο επιφορτίζεται ο ελληνικός λαός σε αυτές τις εκλογές.
Η διαχείριση της κρίσης σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χρέος, σε
ό,τι αφορά τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και σε ό,τι αφορά την
αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας -τα τρία µεγάλα ζητήµαταήταν απολύτως απαράδεκτη, ελλιπής, ανεπαρκέστατη. Μπορούσε να γίνει άλλη διαχείριση από αυτές τις δυνάµεις; Κατά τη
γνώµη µου, όχι. Και όχι, κατά τη γνώµη µου, διότι όταν είναι κάποιος συνδηµιουργός της πορείας και επόµενα, της κατάρρευ-
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σης, δεν µπορεί να αποδεχθεί µία άλλη διαχείριση.
Ενσωµατώθηκε, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία της χώρας στη διαπραγµατευτική γραµµή της τρόικας και µετέφερε τα διλήµµατα
και τους εκβιασµούς στο εσωτερικό της χώρας. Αυτή ήταν η δουλειά που έγινε.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, χρειάζεται και ταυτίζεται η έξοδος από την κρίση µε την ύπαρξη και τη συγκρότηση ενός άλλου
συσχετισµού πολιτικής εξουσίας, ενός άλλου συσχετισµού, ο
οποίος θα βάλει µπροστά το εθνικό ισοδύναµο, ένα ισοδύναµο
που έχει δύο σκέλη: Το πρώτο σκέλος, το πολιτικό, αυτού του
ισοδυνάµου είναι µια σαρωτική µεταρρυθµιστική επανάσταση για
τη χώρα σε πολιτικό σύστηµα, σε κράτος, σε θεσµούς και το δεύτερο είναι το οικονοµικό ισοδύναµο και κλείνω µε αυτό.
Το οικονοµικό ισοδύναµο είναι απολύτως απαραίτητο, για να
µην έχουµε αυτή τη µονοµερή κατανοµή των βαρών της κρίσης.
Αφορά την αντικατάσταση της αναδιανοµής πλούτου πάλι από
τους φτωχούς προς τους πλούσιους, µε τη µεταφορά πλούτου,
ώστε να γίνει, πρώτον, αυτή η δηµοσιονοµική εξυγίανση, δεύτερον, να βελτιωθούν τα κατώτερα ισοδύναµα και να βοηθηθούν
οι ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και τρίτον, να υπάρξει ένα
µικρό απόθεµα για αναπτυξιακούς σκοπούς.
Χωρίς τη χρησιµοποίηση αυτού του πλούτου -για την παραοικονοµία βγαίνουν συµπεράσµατα ότι ανέρχεται στο 40% µαζί µε
τη διαφθορά, ενώ υπάρχουν τεράστια ποσά, τα οποία η χώρα
πρέπει να χρησιµοποιήσει- θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει η
ανάπτυξη. Άρα, η προσαρµογή ως αναγκαίο προστάδιο της ανάπτυξης πρέπει να εξυπηρετηθεί και να ικανοποιηθεί από αυτά τα
κεφάλαια. Και δίκαιο είναι αυτό και αποτελεσµατικό είναι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Θεοδωρίδη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ, κατ’ αρχάς, σε αυτό που πολλοί συνάδελφοι
είπαν προηγουµένως, για την αταξία τη νοµοθετική, που επικρατεί στη Βουλή το τελευταίο διάστηµα, για την αταξία που υπάρχει
σε ό,τι αφορά στο νοµοθετικό έργο, µε αποτέλεσµα να µην καλύπτονται προϋποθέσεις για ποιοτικό και πλήρες κοινοβουλευτικό έργο.
Θυµίζω ότι πριν από περίπου δύο µήνες εψηφίσθη ένας νόµος,
ο οποίος περιελάµβανε τις υποχρεώσεις της Βουλής σε ό,τι
αφορά στο νοµοθετικό έργο. Έλεγε µεταξύ των άλλων ότι κάθε
Υπουργείο θα καταθέτει κάθε χρόνο δύο νοµοσχέδια και ένα
έκτακτο κατ’ εξαίρεσιν και, βεβαίως, ετοποθετείτο για τον αριθµό
των τροπολογιών, υπουργικών και βουλευτικών, οι οποίες µπορούν να δροµολογηθούν.
Όµως, θα ήθελα να επισηµάνω και θα ήθελα να παρατηρήσω
σ’ αυτήν την πολύ µεγάλη και απολύτως δικαιολογηµένη ευαισθησία των συναδέλφων Βουλευτών ότι πριν από δύο εβδοµάδες
νοµοτεχνικώς προσετέθη στο νοµοσχέδιο για το Ελληνικό µία παράκτια πόλη στον Άγιο Κοσµά ή ότι, επίσης, νοµοτεχνικώς προσετέθησαν σε άλλο νοµοσχέδιο ρυθµίσεις, οι οποίες είχαν να
κάνουν µε την υπερβολική τουριστική δόµηση στα µικρά νησιά.
Θα έλεγα, λοιπόν, µε άλλα λόγια ότι αυτή η τακτική των νοµοτεχνικών διορθώσεων, που εµφιλοχωρούν στη συζήτηση ενός νοµοθετήµατος είναι πολλές φορές πολύ πιο επικίνδυνη από την
τροπολογία. Η τροπολογία είναι φανερή. Την βλέπεις, την αξιολογείς, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού να την αποδεχθεί ή όχι και στην ευχέρεια των Βουλευτών να αποδεχθούν
την υπουργική τροπολογία. Όµως, οι νοµοτεχνικές διορθώσεις,
που υποκρύπτουν αλλαγή του πνεύµατος του άρθρου στο οποίο
φιλοξενούνται, είναι πολύ πιο επικίνδυνες και είναι αυτές, οι
οποίες προκαλούν το µεγαλύτερο πρόβληµα στο νοµοθετικό
έργο.
Το τελευταίο διάστηµα, τις τελευταίες είκοσι µέρες φιλοξενήθηκαν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές, µα πάρα πολλές
νοµοτεχνικές διορθώσεις, που άλλαξαν το πνεύµα των άρθρων,
τροποποίησαν προηγούµενα νοµοθετήµατα µέσα από µία συζήτηση, η οποία πρακτικά δεν έγινε µέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα στα άρθρα του νοµοσχεδίου,
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τα οποία έχουν να κάνουν µε την τοποθέτηση και τη µεταφορά
καυσίµων και στο θέµα που αφορά στο λαθρεµπόριο των καυσίµων. Νοµίζω ότι πρόκειται για διατάξεις, οι οποίες είναι σωστές
για να παρακολουθούν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µετακίνηση.
Απλώς, θα ήθελα να επισηµάνω στο άρθρο 320 ότι αυτές οι
διατάξεις έπρεπε να έχουν ψηφιστεί έξι µήνες πριν ή και περισσότερο, προτού δοθεί η εντολή από τα αρµόδια Υπουργεία – να
υπήρχε η νοµοθετική, αν θέλετε, πρόνοια- για την άρση της απαγόρευσης πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Τότε λέγαµε, κάποιοι από εµάς, ότι δεν πρέπει να δροµολογήσουµε µέτρα, χωρίς να έχουµε θωρακίσει το κράτος, ώστε να
ελέγξει το λαθρεµπόριο των καυσίµων, γιατί η ανάµιξη του πετρελαίου κίνησης µε το πετρέλαιο θέρµανσης είναι αυτό που
προκαλεί τα προβλήµατα στη ρύπανση των πόλεων και στην
κακή λειτουργία των οχηµάτων.
Ευτυχώς, µετά από κάποιο διάστηµα, βέβαια, και αφού ποιος
ξέρει τι έχει γίνει µέχρι στιγµής, έρχονται ρυθµίσεις, οι οποίες
εξοµαλύνουν, τουλάχιστον θεωρητικά, το πρόβληµα, που έχει
δηµιουργηθεί και δηµιουργούν το πλαίσιο εκείνο για την εφαρµογή µιας νοµοθεσίας, που µπορεί να προστατεύσει το δηµόσιο
συµφέρον και µέσα στο δηµόσιο συµφέρον προφανώς εντάσσεται και η προστασία της δηµόσιας υγείας.
Θα ήθελα, επιπροσθέτως, να αναφερθώ σε µια άλλη ρύθµιση,
σε ένα άλλο άρθρο, το οποίο είναι το άρθρο 229, όχι γιατί δεν
έχει ψηφιστεί, αλλά γιατί υπήρχε µία νοµοτεχνική πρόταση από
συναδέλφους Βουλευτές που αφορά στο ζήτηµα της επέκτασης
της ικανότητας των ζυθοποιείων να παράγουν και να εµφιαλώνουν αναψυκτικά και νερό.
Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει µία αγορά ανοιχτή, µία
αγορά, η οποία θα µπορεί να δηµιουργεί προϋποθέσεις για µεγαλύτερη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όµως, το πνεύµα αυτής της ρύθµισης είναι ατελές, γιατί δεν συνοδεύεται από την
έκδοση της απαιτούµενης κοινής υπουργικής απόφασης από τα
αρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονοµικών µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, ώστε να προβλέπει µε ποιους όρους και
προϋποθέσεις γίνεται αυτή η επέκταση των ζυθοποιείων και στην
παραγωγή αναψυκτικών και εµφιαλωµένου νερού, ενώ δεν έχει
προβλεφθεί, η αντίστοιχη δυνατότητα από εταιρείες παραγωγής
αναψυκτικών να µπουν και στη διαδικασία της ζυθοποιίας.
Αν θέλουµε να είµαστε πραγµατικά ισότιµοι, πρέπει να δώσουµε µία αµφίδροµη ισχύ στη συγκεκριµένη ρύθµιση και, προφανώς, να προβλέψουµε ότι τα αρµόδια Υπουργεία θα εξειδικεύσουν αυτό το πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου µέσα από µία
κοινή υπουργική απόφαση, που θα καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις µέσα από ένα διάλογο µε τους εµπλεκόµενους
φορείς.
Υπενθυµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρόκειται για µία ρύθµιση,
που ήταν στο πρωτογενές νοµοσχέδιο. Είναι µία ακόµα νοµοτεχνική διόρθωση – γι’ αυτές αναφέρθηκα στο ξεκίνηµα της τοποθέτησής µου- η οποία ήλθε µεταξύ πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης, δηλαδή πρακτικά µιας τροπολογίας που εµφιλοχώρησε
στο νοµοσχέδιο, χωρίς να έχει πάρει την έγκριση της Βουλής των
Ελλήνων.
Οι νοµοτεχνικές διορθώσεις πρέπει να είναι πραγµατικά νοµοτεχνικές και αυτό είναι το πνεύµα τους. Δεν µπορούν να αντικαθιστούν άρθρα ή να προσθέτουν νέα άρθρα στο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κωνσταντίνο Καρτάλη.
Παρακαλείται ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Δρίτσας, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Α’ Πειραιώς, να λάβει το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αν και
είµαι υποχρεωµένος να αναρωτηθώ τι νόηµα έχει να παίρνω το
λόγο µετά από επτάµισι και περισσότερες ώρες λειτουργίας της
Βουλής ως έβδοµος στη σειρά οµιλών Βουλευτής -µόνο επτά
Βουλευτές έχουν καταφέρει σε επτά ώρες να µιλήσουν- όταν
έχουν ψηφιστεί τα άρθρα τα οποία συζητούµε και µε ονοµαστική
ψηφοφορία, όταν η κυρία Υπουργός, η κ. Διαµαντοπούλου, έφερε σήµερα τροπολογίες επί άρθρων που έχουν ψηφιστεί από

8704

χθες και όταν έρχεται η εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού να
αποσυρθούν τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από τους Υπουργούς.
Βέβαια, δεν δέχοµαι την εξήγηση του κ. Ξυνίδη ότι αυτή ήταν
η γενική εντολή του Πρωθυπουργού, διότι αν ήταν η γενική εντολή του Πρωθυπουργού να µην υπάρχουν τροπολογίες άσχετες
από άλλα Υπουργεία σε νοµοσχέδια άλλων Υπουργείων ούτε
αυτή που ψηφίστηκε του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να
τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία. Ήρθε, όµως, η εντολή του
Πρωθυπουργού µετά, αφού ο κ. Μπαµπινιώτης ικανοποιήθηκε µε
τις επιλογές που έχει καταδικάσει όλος ο εκπαιδευτικός κόσµος.
Δεν έχει, λοιπόν, κανένα νόηµα, κύριε Πρόεδρε. Η Κυβέρνηση
επείγεται, χαροπαλεύοντας, κυριολεκτικά, στο τέλος της θητείας
της, κυνηγηµένη από τον ελληνικό λαό, απαξιωµένη, η Κυβέρνηση των συνεταίρων, να ψηφίσει άρον-άρον οτιδήποτε, για να
καλύψει τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει.
Και µας λέει η κ. Διαµαντοπούλου ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν
ούτε τώρα εκλογές χάριν του συµφέροντος της χώρας, όταν όλα
έχουν οδηγηθεί στο απόλυτο αδιέξοδο, ακριβώς επειδή δεν έγινε
σεβαστή η λαϊκή ετυµηγορία και η δηµοκρατική υποχρέωση να
ερωτηθεί ο ελληνικός λαός για τόσο µεγάλης σηµασίας και βίαιης έκτασης αλλαγή των οικονοµικών, των πολιτικών, των κοινωνικών δεδοµένων. Δυο χρόνια πριν έπρεπε να είχαν γίνει οι
εκλογές ή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Σε αυτήν την κατάντια,
αλλά και το πλήρες αδιέξοδο που δηµιουργείται στη χώρα έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου να µας πει ότι και σήµερα δεν πρέπει
να γίνουν εκλογές.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µιλήσω άλλο για τη «SIEMENS», γιατί
έχει εξαντληθεί το θέµα από πολλούς συναδέλφους και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κοµµάτων. Έχει αναδειχθεί η αθλιότητα αυτής
της ρύθµισης, την οποία ψήφισαν εκατόν εξήντα τέσσερις συνάδελφοι.
Επιτέλους, όµως, δεν θα έπρεπε, όταν κλείνουν άρον-άρον τις
ποµπές όλης αυτής της τεράστιας συναλλαγής, του τεράστιου
σκανδάλου, να δώσουν µερικά ονόµατα -τα οποία κατατέθηκαν
στα γερµανικά δικαστήρια- των στελεχών των Υπουργείων και
των ναυπηγείων, των κοµµάτων και των προσώπων που εκπροσώπησαν τα κόµµατα και εισέπραξαν όλες αυτές τις µίζες; Πού
είναι η εξυγίανση; Πώς τολµούν να κάνουν τέτοια ρύθµιση, χωρίς
να έχουν στοιχειωδώς απολογηθεί έµπρακτα απέναντι στην ελληνική κοινωνία, την οποία καταδικάζουν στη φτώχεια και την
εξαθλίωση;
Την ίδια στιγµή που στη Βουλή έρχονται οι αρµόδιοι Υπουργοί
και βεβαιώνουν ότι για τις γερµανικές αποζηµιώσεις και το κατοχικό δάνειο δεν έχει παραιτηθεί η ελληνική Κυβέρνηση και είναι
ανοιχτό το θέµα, δεν υπάρχει η παραµικρή ανακοίνωση απέναντι
στη δήλωση του Γερµανού Υπουργού ότι το θέµα έχει κλείσει.
Δεν δόθηκε καµµία απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, υπήρξε απάντηση
σε αυτήν τη δήλωση -την απαράδεκτη και επαίσχυντη- του
Υπουργού Εξωτερικών της Γερµανίας, από τον εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εξωτερικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ήταν µία δήλωση «µη δήλωση»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Υπήρξε δήλωση απορριπτική της δηλώσεως του Γερµανού Υπουργού!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η δήλωση επί του προκειµένου πρέπει να είναι κατηγορηµατική ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει εγκαινιάσει σειρά πρωτοβουλιών για να θέσει σε όλα
τα επίπεδα –πολιτικό, νοµικό, ηθικό- το ζήτηµα αυτών των διεκδικήσεων. Όλες οι άλλες δηλώσεις είναι χωρίς περιεχόµενο.
Προχωρώ, λέγοντας ότι αυτήν την ώρα η κ. Διαµαντοπούλου
έφυγε για να συναλλαγεί, λέει, δηλαδή να συζητήσει, µε την ΠΝΟ
και φεύγοντας µας άφησε εδώ τη διαβεβαίωση ότι δεν θα ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των ναυτικών, δεν θα επιχειρήσει να
δώσει λύσεις στα αιτήµατα των ναυτικών, ούτε στον Οίκο του
Ναύτου ούτε στο ΝΑΤ ούτε στην ανεργία ούτε σε τίποτα απ’ όλα
αυτά. Αντίθετα, προώθησε ένα ακόµα µέτρο ενίσχυσης και παρόξυνσης της απεργίας των Ελλήνων ναυτικών µε την ολοκλήρωση της άρσης του καµποτάζ, που δεν καταλαβαίνω πώς το
ψήφισαν και οι συνάδελφοι από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Είναι φανερό ότι πάει η κ. Διαµαντοπούλου σ’ αυτή τη συνάν-
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τηση µε την ΠΝΟ, όχι για να λύσει τα προβλήµατα, αλλά για να
χρησιµοποιήσει διάφορα τεχνάσµατα, για να εκθέσει την απεργία
των ναυτικών.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το ζήτηµα της «COSCO» και της
σύµβασης που έρχεται προς ψήφιση µεταξύ «COSCO» και Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς. Αυτή η σύµβαση είχε καταγγελθεί
από το ΠΑΣΟΚ ως αποικιοκρατική και είχε δεσµευτεί το ΠΑΣΟΚ
ότι θα την αναθεωρήσει. Τώρα, έρχεται η «φιλική διευθέτηση»,
όπως ονοµάζεται, γιατί –λέει- εµφανίστηκαν νέα δεδοµένα. Μα,
δεν υπάρχει επιχειρηµατικό ρίσκο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε ένα λεπτό ακόµα.
Αποσιωπάται ότι απ’ αυτή τη νέα τροποποίηση της σύµβασης,
ο ΟΛΠ κατ’ ελάχιστον χάνει περίπου 2 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µόνο και µόνο από τα λιµενικά τέλη και τις υποχρεώσεις
πρόσδεσης των πλοίων –µόνο απ’ αυτό- που εκχωρούνται στη
ΣΕΠ-COSCO, ενώ είναι δικαίωµα κάθε δηµόσιας αρχής τα δικαιώµατα πρόσδεσης των πλοίων. Μόνο απ’ αυτό χάνει τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια ευρώ ο ΟΛΠ. Χάνει σηµαντικά προνόµια από
την εκχώρηση της προβλήτας πετρελαιοειδών.
Το κατάλαβε η κ. Διαµαντοπούλου και µας είπε ότι παρ’ όλα
αυτά θα γίνουν ιδιωτικές συνεννοήσεις, ώστε να µπορεί να υπάρχει και εξυπηρέτηση άλλων χρηστών. Μα, δεν θα µπορεί, αφού
η σύµβαση το δίνει αποκλειστικά στην «COSCO»!
Τέλος, υπάρχουν αυτές οι νέες αναδιατάξεις των πινάκων εγγυηµένης δυναµικότητας και εγγυηµένης απόδοσης. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω το χρόνο να µπω στις λεπτοµέρειες. Οι αναδιατάξεις αυτών των δύο πινάκων εγγυηµένης δυναµικότητας της
λειτουργίας της «Προβλήτας ΙΙ» και εγγυηµένης απόδοσης αποδεικνύουν ότι ακόµα και οι αποικιοκρατικού χαρακτήρα δεσµεύσεις που υπήρχαν στην προηγούµενη, την αρχική σύµβαση,
τώρα καταστρατηγούνται επ’ ωφελεία της «COSCO» και χωρίς
τη δυνατότητα κανενός ελέγχου.
Είναι αδύνατον να µπω σε λεπτοµέρειες, αλλά είναι πάρα πολύ
χαρακτηριστικοί αυτοί οι πίνακες και οι αλλαγές που συντελούνται. Κράτος εν κράτει, µε εργασιακό Μεσαίωνα και κανείς δεν
τους ελέγχει! Απολύονται άνθρωποι, επειδή εκφράζουν την επιθυµία να ιδρύσουν σωµατείο, κύριε Πρόεδρε, µέσα στο λιµάνι,
στο χώρο της «COSCO»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Θα τα πούµε άλλη ώρα,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ναι, αλλά αυτά πρέπει να ειπωθούν,
κύριε Πρόεδρε.
Κλείνω ευχαριστώντας, αλλά πραγµατικά δεν έχει νόηµα άλλο
πια, κύριε Πρόεδρε, αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σήµερα
κιόλας να διαλυθεί η Βουλή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ε, µεθαύριο θα διαλυθεί. Δηλαδή, στον οφειλόµενο χρόνο.
Ευχαριστούµε τον κ. Δρίτσα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το λόγο, για να δώσω µία µικρή απάντηση στον κ. Δρίτσα; Δεν θα τοποθετηθώ. Απλώς, θέλω να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι, κύριε Υπουργέ,
αλλά θα πρέπει να τοποθετηθείτε και για κάποιες αιτιάσεις που
έχουν ήδη εγερθεί. Ελπίζω να έχετε κρατήσει σηµειώσεις.
Ορίστε, έχετε το λόγο, για να απαντήσετε στον κ. Δρίτσα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κ. Δρίτσα να λέει ότι η Κυβέρνηση δεν τοποθετήθηκε απέναντι στα θέµατα που έθεσε εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εξωτερικών της Γερµανίας, αν δεν απατώµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Αυτό που είπα κι εγώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να υπενθυµίσω πρώτον, ότι στη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή στη Βουλή τοποθετήθηκαν τρεις Υπουργοί, οι οποίοι
είπαν ξεκάθαρα ότι το θέµα παραµένει ανοιχτό. Μετά την ανακοίνωση αυτή τοποθετήθηκε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών
της χώρας και µε αφορµή τη δική µου κατάθεση, αναφορικά µε
την αναζήτηση του αρχειακού υλικού, το οποίο ήταν στη Διεύθυνση Δ25 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σήµερα έστει-
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λα επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Βάσω Παπανδρέου
µε την οποία ενηµερώνω την Πρόεδρο της Επιτροπής για τα
εξής: Ότι βρέθηκαν δερµατόδετοι φάκελοι οι οποίοι περιλαµβάνουν ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, αριθµό απόφασης,
καθώς επίσης και ποσά τα οποία επιδικάστηκαν σε Έλληνες που
µε δικαστική απόφαση δικαιούνταν αποζηµίωση για ζηµιές που
υπέστησαν από τα ναζιστικά κατοχικά στρατεύµατα κατά τη
διάρκεια της κατοχής.
Μαζί µε την επιστολή επίσης, επεσύναψα και ένα αντίγραφο
µερικών σελίδων από αυτό το αρχειακό υλικό, έτσι ώστε τα µέλη
της επιτροπής να έχουν µία εικόνα ως προς το περιεχόµενο του
συγκεκριµένου αρχείου.
Τι περιλαµβάνει, δηλαδή; Περιλαµβάνει ποιους το Γενικό Λογιστήριο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, µετά από δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες ανέλαβε να αποζηµιώσει, µε βάση
κάποια χρήµατα που δόθηκαν από τη Γερµανία προς την Ελλάδα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Σαχινίδη, κάνετε µεγάλο
λάθος αυτήν την ώρα. Δεν πρέπει να το λέτε αυτό, διότι δεν µιλάµε για Έλληνες πολίτες, αλλά για εβραϊκής καταγωγής.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μου επιτρέπετε; Θέλετε να ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε. Αφήστε τον Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θέλετε να
ακούσετε ή όχι;
Παράλληλα, ζήτησα να γίνει έρευνα και σε έναν άλλο χώρο
στον οποίο βρίσκονται τα ιστορικά, αν θέλετε, αρχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους. Εντοπίστηκαν. Έδωσα εντολή να έρθουν πίσω στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αυτά τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν, για να δούµε τι ακριβώς περιλαµβάνουν.
Το περιεχόµενο και αυτού του αρχειακού υλικού είναι στη διάθεση της επιτροπής. Έχω δώσει επίσης, εντολή να ληφθεί µέριµνα για να προστατευθεί αυτό το υλικό και να γίνει η
ψηφιοποίηση του γιατί δεν θα έπρεπε µε κανένα τρόπο να χαθεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Δρίτσα, κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ.
Σε κάθε περίπτωση και εκ µέρους του Προεδρείου, όπως συνθέτει τις γνώµες που είναι διατυπωµένες, οι αξιώσεις του ελληνικού κράτους έναντι των δυνάµεων της γερµανικής κατοχής
διατηρούνται στο ακέραιο και θεωρούνται απαράγραπτες.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο ένα λεπτό µόνο επί της ενηµερώσεως του
κυρίου Υπουργού; Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Για ένα λεπτό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς χαιρετίζουµε
τελικά τις ανακαλύψεις της Ελλάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Δεν πρόκειται για ανακαλύψεις. Πρόκειται για πάγιες αξιώσεις της Ελλάδας που διατηρούνται εις το ακέραιον.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, το χαιρετίζουµε.
Όµως η έλλειψη αυτών των αρχείων, η έλλειψη αυτού του υλικού που δεν αναζητήθηκε µέχρι τώρα από την Κυβέρνηση, οµολογεί ότι ήταν εκτός προθέσεών της η πραγµατική διεκδίκηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, ποτέ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι, αν είχε ενδιαφερθεί, θα είχε βρει τους φακέλους από διετίας, που ανέλαβε
την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι, ποτέ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τους αναζήτησε
και γι’ αυτό δεν τους είχε. Απλά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Η κ. Αράπογλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, παρακαλείται να λάβει το
λόγο.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο κ. Δρίτσας.
Είπε «δεν έχει νόηµα». Εγώ το σκεφτόµουν αυτό ως ερώτηση,
λίγο πιο ήπια. Αλήθεια, έχει νόηµα; Μπορεί το Προεδρείο και όλοι
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εµείς να περιφρουρήσουµε το κύρος της Βουλής τόσο σε ό,τι
αφορά στη νοµοθετική υποχρέωση όσο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Θα εξηγήσω γιατί τα λέω αυτά:
Η ώρα είναι έξι παρά τέταρτο, η συνεδρίαση ξεκίνησε γύρω
στις δέκα παρά δέκα το πρωί, έχουµε εγγραφεί για να µιλήσουµε
από εκείνη την ώρα και εγώ είµαι η ένατη οµιλήτρια, η ένατη Βουλευτής. Και δεν έχει µεσολαβήσει καµία εθνική καταστροφή, για
να δικαιολογεί κάποια διακοπή.
Κύριε Πρόεδρε, στο µάτι της κρίσης διαπράττουµε κεντρικό
λάθος, παραβλέποντας ακόµη και τη βασική προτροπή του
ΟΟΣΑ περί λιτής και αποτελεσµατικής νοµολογίας και κωδικοποίησης νόµων.
Τον τελευταίο καιρό ζούµε ένα νοµοθετικό Αρµαγεδώνα και
νοµίζω ότι τώρα που η Βουλή φαίνεται ότι κλείνει -γιατί υπάρχουν
και διάφοροι ψίθυροι περί αυτού- αξίζει τον κόπο να κάνουµε
έναν εσωτερικό απολογισµό και να πούµε ότι αυτό που παραδίδουµε είναι χειρότερο από αυτό που παραλάβαµε.
Έχουµε ένα πρόβληµα πολυνοµίας στη χώρα, το οποίο δηµιουργεί πλείστα όσα προβλήµατα στις προοπτικές ανάπτυξής της
και, δυστυχώς, τα πράγµατα σήµερα είναι ακόµη χειρότερα απ’
ότι τα βρήκαµε εµείς στην αρχή, το 2009. Και µιλώ για την παρούσα θητεία.
Δεύτερον, υπάρχει αποσπασµατικότητα, παρά το γεγονός ότι
στο παρόν νοµοσχέδιο –ίσως το αδικώ σε σχέση µε προηγούµενα- µπορεί κανείς να βρει την κεντρική ιδέα.
Και βέβαια, υπάρχουν τροπολογίες, όχι Βουλευτών -που γι’
άλλη µία φορά συκοφαντήθηκαν στα µέσα ενηµέρωσης µε τη
βοήθεια πολλών, εγώ δεν έχω υπογράψει καµία απολύτως τροπολογία- αλλά τροπολογίες Υπουργών, που δεν πέρασαν ούτε
ως πρόθεση από τις αντίστοιχες Επιτροπές.
Έχω την υποχρέωση να καταθέσω στη Βουλή ως Πρόεδρος
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που έχει την ευθύνη των
δύο Υπουργείων. Το ένα είναι το Υπουργείο Παιδείας και το άλλο
είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Εγώ θα µιλήσω
για το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού.
Όλες οι πολιτικές οι οποίες έχουν νοµοθετηθεί τον τελευταίο
ένα χρόνο έχουν εισαχθεί εµβόλιµες σε άλλα νοµοσχέδια και δεν
έχουν συζητηθεί ποτέ στην αντίστοιχη επιτροπή. Και εδώ θέλω
να σας ρωτήσω ρητορικά εσάς, το Προεδρείο, αλλά και όλους
µας, το εξής: Ποιες είναι, λοιπόν, οι δυνατότητες που έχει ένας
Βουλευτής για να ασκήσει τα καθήκοντά του; Έχει τη δυνατότητα ένας Βουλευτής να νοµοθετήσει, όπως πρέπει να νοµοθετεί
ή έχει τη δυνατότητα να εξαντλήσει τον κοινοβουλευτικό του
έλεγχο;
Έρχοµαι τώρα στα βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου. Το πρώτο
είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος «στο παρά
ένα» της Βουλής, τα σήµατα –τεράστιο και εξαιρετικό θέµα και
συγχαρητήρια στο Υπουργείο που το έφερε- η ναυτιλία, τα λιµάνια και λοιπές διατάξεις. Και όλα αυτά «στο παρά ένα» του κλεισίµατος της Βουλής!
Όλα αυτά είναι κεντρικές πολιτικές που αφορούν τα µεγάλα
θεωρούµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, που για το
κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά θα έπρεπε να υπάρχει ένα γενικό
επιχειρησιακό σχέδιο και όλα αυτά να εξαντλούνται ως συζήτηση
στις επιτροπές και βέβαια στην Ολοµέλεια της Βουλής, πριν έρθουν άρον-άρον είτε ως κεντρικά νοµοθετήµατα είτε ως τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, επαναλαµβάνω, από τους
Υπουργούς και όχι από τους Βουλευτές. Πώς µπορεί, λοιπόν, κάποιος να κάνει τη δουλειά του;
Στον ελάχιστο χρόνο που έχω, θέλω τώρα να κάνω δύο, τρεις
παρατηρήσεις, καθώς αυτή η Βουλή φαίνεται ότι δεν είναι Βουλή
των Βουλευτών.
Θέλω να ρωτήσω για άλλη µία φορά τον κ. Ξυνίδη ως Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
γιατί δεν έχω υπ’ όψιν µου ως Βουλευτής Θεσσαλονίκης εάν
υπάρχει Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, αν υπάρχει Γενική
Γραµµατεία Μακεδονίας-Θράκης, αν έχουν µεταφερθεί οι αρµοδιότητες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών
και αν έχουν επανασυγκεντρωθεί οι αρµοδιότητες που ήταν αποκεντρωµένες στη Βόρεια Ελλάδα.
Τον ρωτώ, λοιπόν, γι’ άλλη µία φορά τι σηµαίνουν όλες αυτές
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οι εµβαλωµατικές λύσεις για τη Ζώνη Καινοτοµίας, η οποία θα
έπρεπε να είναι -και θεωρητικά είναι στον πολιτικό λόγο όλων
των κοµµάτων- στην αιχµή του αναπτυξιακού δόρατος της
χώρας. Και αυτό σε µία περιοχή στην οποία, θεωρητικώς, λειτουργεί έξι χρόνια και δεν έχει συµβεί ακόµη ούτε η χωροθέτησή
της ούτε η πολιτική κινήτρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να τελειώσω πάρα
πολύ γρήγορα.
Ο λόγος για τον οποίο προσπαθώ από χθες να µιλήσω είναι η
«SIEMENS», µε την οποία και θα κλείσω.
Και θέλω να σας πω και για το τυπικό, κύριε Πρόεδρε. Την περασµένη εβδοµάδα κληρώθηκε µία επίκαιρη ερώτηση που έκανα
για τη «SIEMENS» Θεσσαλονίκης µε θέµα «Επαναλειτουργία του
εργοστασίου «SIEMENS» στη Θεσσαλονίκη».
Έπρεπε να έχει συζητηθεί την περασµένη Δευτέρα. Μου ζήτησαν από το Υπουργείο να µην το κάνουµε, γιατί θα υπήρχε µία
εµπεριστατωµένη απάντηση στη συνεδρίαση του νοµοσχεδίου,
γι’ αυτό και περιµένω από χθες υποµονετικά. Χαίροµαι που είναι
εδώ ο Υπουργός Οικονοµίας, γιατί µου είπαν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης ότι είναι θέµα του Υπουργείου Οικονοµίας.
Μιλάω, λοιπόν, συγκεκριµένα, γιατί η ανάπτυξη δεν είναι µία
αφηρηµένη έννοια, δεν είναι µία γενική πρόθεση, η ανάπτυξη
είναι συγκεκριµένες πολιτικές, πολιτικές συγκράτησης και πολιτικές σχεδιασµού.
Η Θεσσαλονίκη βιώνει µία αποβιοµηχάνιση καταγεγραµµένη
πια σε όλες τις στατιστικές. Έχει ανεργία που ξεπερνά το 25%,
ενώ έκλεισαν εµβληµατικές βιοµηχανικές µονάδες τα τελευταία
χρόνια -δεν µιλώ για την υπόλοιπη οικονοµία- όπως είναι: Τα Λιπάσµατα που εάν υπήρχε πολιτική θα µπορούσαν να συγκρατηθούν, η ΒΙΑΜΥΛ χάθηκε επειδή δεν έγινε για την ισογλυκόζη η
διαπραγµάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πήγε στη Βουλγαρία η «SIEMENS».
Η «SIEMENS» ήταν ένα εργοστάσιο κόσµηµα στη Θεσσαλονίκη. Έκλεισε το 2009 που έφυγαν και οι τελευταίοι εργαζόµενοι.
Ταυτοχρόνως, έκλεινε η µητρική εταιρεία τρία εργοστάσια: ένα
στην Κουριτίµπα της Βραζιλίας, ένα στη Λειψία και ένα στη Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν η Βραζιλία και η Γερµανία και συνέχισαν
να λειτουργούν τα εργοστάσια, ενώ έκλεισε η «SIEMENS» της
Θεσσαλονίκης, µε 70 εκατοµµύρια εξαγωγές εκείνη την εποχή
από ηλεκτρολογικό υλικό, υψηλή τεχνολογία, υψηλή εξειδίκευση
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προσωπικού, στα όρια της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης.
Η ερώτησή µου είναι συγκεκριµένη και παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, µία συγκεκριµένη απάντηση: Εάν µέσα από αυτή τη
Σύµβαση την οποία υπογράψαµε και ψηφίσαµε σήµερα στη
Βουλή υπάρχει η µέριµνα, η πρόνοια να επαναλειτουργήσει το
έτοιµο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης µε την επαναπρόσληψη
όλων αυτών των εργαζοµένων. Νοµίζουµε ότι είναι το ελάχιστο
που µπορεί να κάνει η «SIEMENS» ως θεραπεία για όλα αυτά τα
οποία έχει προκαλέσει στη χώρα µε το υπόδειγµα του τρόπου µε
τον οποίο λειτουργεί η Γερµανία εκτός των συνόρων της Γερµανίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κ. Χρύσα Αράπογλου.
Θα λάβει τώρα το λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών ο κ. Σαχινίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Οι οµιλητές, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μου έχει ζητήσει το
λόγο για µία νοµοτεχνική παρέµβαση και παρεµβάλεται και η
ερώτηση της κ. Αράπογλου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
κάνω πάνω από ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε. Απλώς είναι µία νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Άµα θέλετε, περιλάβετε
στην παρέµβασή σας και µία απάντηση στην κ. Αράπογλου.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, απλώς
ήθελα να τοποθετηθώ συνολικότερα επί του θέµατος, γι’ αυτό
ας µου επιτρέψετε να κάνω πρώτα την παρέµβαση για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ορίστε, έχετε το λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επειδή έχει
δηµιουργηθεί µία συζήτηση γύρω από το ζήτηµα αυτό, στο
άρθρο 323 παράγραφος 12 το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3832/2010 αναδιατυπώνεται
ως εξής: «Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας, δεσµευόµενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του
από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις», την οποία και καταθέτω
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αναδιατύπωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Επίσης,
προτείνω να αποσυρθεί η παράγραφος 2 της νοµοτεχνικής βελτίωσης στο άρθρου 321, µε την προοπτική να επανακατατεθεί σ’
ένα από τα νοµοσχέδια τα οποία θα συζητηθούν τις επόµενες
ηµέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Παρακαλείται τώρα ο
κ. Νικόλαος Ζωίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Δωδεκανήσου, να λάβει
το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κι εγώ ξεκίνησα το πρωί για να κάνω ουσιαστικές παρατηρήσεις σε κάποια
από τα άρθρα του συζητούµενου νοµοσχεδίου. Πρέπει, όµως, να
αποδεχθώ τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις που εισαγωγικά η συνάδελφος κ. Αράπογλου έκανε κατά την τοποθέτησή
της και να εστιάσω πλέον την ολιγόλεπτη παρέµβασή µου σε δύο
άξονες.
Ο ένας είναι η διαπίστωση –που πιστεύω ότι είναι κοινή διαπίστωση- ότι ένας εκνευρισµός που πλανάται τις τελευταίες µέρες
στο Κοινοβούλιο σήµερα είχε την κορύφωσή του, µε αποτέλεσµα
να γίνουµε µάρτυρες και αποδέκτες ύβρεων εν πολλοίς και απειλών. Γιατί θέλουµε να ασκούµε τα κοινοβουλευτικά µας καθήκοντα κατά κρίσην δικαίου ανδρός εµείς και κατά κρίσην δικαίας
γυναικός οι συνάδελφοί µας του γυναικείου φύλου. Και αυτό κυρίως από εκπροσώπους νεότευκτων κοµµατικών σχηµατισµών
και πιο εξειδικευµένα, από ανθρώπους που έχουν µετρήσιµες ευθύνες, διότι ανήκοντες ενδεχοµένως σε άλλους χώρους, είχαν
ευθύνη για τη διαχείριση των κοινών µας πραγµάτων.
Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω ότι ως Βουλευτής στα τεσσεράµισι
χρόνια που είχα την τιµή να είµαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσωπώντας τους Δωδεκανησίους, δεν έχω καµµία διάθεση να
αποδεχθώ τέτοιου είδους συµπεριφορές. Δηλώνω ότι δεν πτοούµαι από απειλές για το τι τέξεται η επιούσα όσον αφορά την
τύχη του πολιτικού προσωπικού της παρούσας Βουλής.
Ο δεύτερος άξονας. Είναι αλήθεια –και αυτό το παρατηρήσαµε και στη συζήτηση στην επιτροπή- ότι εν σπουδή, σε χρόνους που δεν µπορούµε να παρακολουθήσουµε και µε όγκους
που υπερβαίνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, οδηγούµεθα την
τελευταία περίοδο στο να εισάγουµε και να ψηφίζουµε νοµοσχέδια.
Είναι εξίσου αλήθεια ότι οι ανάγκες της χώρας, µε ευθύνη
όσων τη διακυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, δεν µας επιτρέπουν να χάνουµε ούτε αυτές τις λίγες µέρες, µέχρι να προκύψει
η σύνθεση της νέας Βουλής και προφανώς η νέα Κυβέρνηση.
Εποµένως, ας έχουµε όλοι αυτοσυγκράτηση. Ας καταλάβουµε
επιτέλους ότι δεν έχουµε την πολυτέλεια αντιδικιών που ξεπερνούν ακόµη-ακόµη και αυτό το εθνικό συµφέρον που εν πολλοίς,
είναι κρίσιµο. Ας κάνουµε ό,τι µπορούµε αυτές τις λίγες µέρες
ώστε να συµβάλουµε εποικοδοµητικά στην όποια προσπάθεια γίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης για να θεραπεύσει στρεβλώσεις, ελλείψεις και µειονεξίες του νοµοθετικού µας οπλοστασίου, βοηθώντας σε ένα δρόµο που δεν έχει περιθώρια υποµονής. Όλοι πρέπει να συµβάλουµε αν πιστεύουµε ότι έχει ελπίδες
να επιζήσει αυτή η χώρα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο -γιατί αυτός ήταν ο λόγος της παρουσίας µας εδώ- να επισηµάνω ότι τα περισσότερα από τα θέµατα που είχα σκοπό να θίξω, έχουν ήδη ψηφιστεί. Τα έχω
ψηφίσει και εγώ.
Θέλω απλά να εκφράσω την ανησυχία µου για δύο-τρία πράγµατα και να ζητήσω από την πολιτική ηγεσία να τα έχει υπ’ όψιν
της για την άµεση εφαρµογή όσων σήµερα ψηφίζουµε.
Με το άρθρο 238 απορροφάται η ΕΤΑΝΑΛ, δηλαδή οι ιχθυόσκαλες όλης της χώρας, στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς
Αθηνών. Είµαστε όλοι υπέρ της συγχώνευσης κάποιων δοµών
του δηµοσίου τοµέα. Αυτό είναι προφανές γιατί θέλουµε να εξοικονοµήσουµε και προσωπικό και χρήµατα και για να καταστήσουµε ίσως αυτό το πλέγµα των νοµικών προσώπων πιο
ευέλικτο.
Θέλω, όµως, να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό αν έχει ληφθεί µέριµνα για το πώς θα λειτουργήσουν οι κατά τόπους ιχθυόσκαλες.
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Σκέφτηκε κάποιος εν παραδείγµατι, πώς θα λειτουργήσει η ιχθυόσκαλα της Καλύµνου, που είναι µία δοµή γύρω από την οποία
λειτουργεί ο µοναδικός ίσως οικονοµικός πόρος που έρχεται
στην Κάλυµνο αυτήν την περίοδο; Θα υπάρχει οικονοµική δυνατότητα; Και το παραγόµενο οικονοµικό προϊόν θα παραµείνει
στην Κάλυµνο ή στη Δωδεκάνησο για να καλύψει τις ανάγκες
αυτής της µικρής κοινωνίας που έχει µοναδική απασχόληση την
αλιεία; Θα ήθελα µια απάντηση επ’ αυτού.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έρχονται όλα στην Αθήνα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Προφανώς έρχονται όλα στην Αθήνα και
κανένας δεν ξέρει ή δεν µας λέει. Διάβασα αναλυτικά το άρθρο.
Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί απλά η λειτουργία αυτής της
δοµής, µε τις ιδιότητες και την αναγκαιότητα που ανέφερα προηγουµένως;
Ύστερα από τόσα που ακούστηκαν, αναφερόµαστε σε επιµέρους λεπτοµέρειες που έχουν να κάνουν, για παράδειγµα, µε την
εκπαίδευση των µαθητών από τις σχολές Εµπορικού Ναυτικού
που ψάχνουν εναγωνίως να βρουν καράβι για να κάνουν την εξάµηνη υποχρεωτική θητεία τους. Βεβαίως ανοίγει λίγο το θέµα µε
τη δυνατότητα να µπαίνουν και σε καράβια υπό τρίτη σηµαία ή
κοινοτική σηµαία. Δεν φτάνουν και δεν τα βρίσκουν αυτά. Είχαµε
κάνει κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις. Δεν πήραµε απόφαση
επ’ αυτών. Το ψηφίσαµε κι αυτό το άρθρο βέβαια και τελείωσε.
Παρά ταύτα, πρέπει να επισηµάνω ότι τα άρθρα που έχουν να
κάνουν µε τις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, το
άρθρο 220, όπως και τα άρθρα που έχουν να κάνουν µε τη διευκόλυνση, µε την κατάργηση της γραφειοκρατίας για την κατασκευή µικρής κλίµακας λιµενικών έργων έτσι όπως προβλέπονται
στα άρθρα από 207 µέχρι 212, προφανώς, λύνουν προβλήµατα
που σήµερα ταλανίζουν το νησιωτικό χώρο. Επίσης αρκετά άλλα
άρθρα είναι σύµφωνα µ’ αυτά που επιζητούν οι πολίτες και που
θα έπρεπε να τα έχουµε προσεγγίσει και αντιµετωπίσει σε πολύ
προγενέστερο χρόνο.
Αν είχαµε την πολυτέλεια του χρόνου, θα µπορούσαµε πάρα
πολλά απ’ όσα διαλαµβάνονται σήµερα στο νοµοσχέδιο να τα είχαµε βελτιώσει, κύριε Υπουργέ. Κρατήστε µία επιφύλαξη και,
όταν έλθει η ώρα, ας τα ξαναδούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ζωίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Μουσουρούλη,
θα δώσω το λόγο στον τελευταίο εγγεγραµµένο οµιλητή κ. Ρήγα
και ύστερα σε σας, αλλά προ όλων αυτών θα κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και για τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής πενήντα πέντε
µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το ιδιωτικό γενικό λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαµάρι Θεσσαλονίκης».
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κι εγώ να κάνω ένα σχόλιο αφού παρακολούθησα
µε πολύ µεγάλη προσοχή και µε αγωνία –θα έλεγα- τα όσα διαµείβονται στην ελληνική Βουλή τις τελευταίες µέρες. Βεβαίως θα
ήθελα να πω ότι πορευόµαστε σε µία πολύ δύσκολη συγκυρία
και εποχή, δυστυχώς χωρίς να έχουµε ως σύµµαχό µας την ιστορία, γιατί είναι γεγονός ότι η ελληνική ιστορία είναι γεµάτη από
αντίστοιχες ιστορικές περιόδους όπου τα πράγµατα εξελίχθηκαν
µε εντελώς αρνητικό, για να µην πω µε καταστροφικό τρόπο για
τη χώρα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις βαθιάς κρίσης ξεπετάχθηκαν πολιτικές δυνάµεις εφήµερες που «τράφηκαν» από την ίδια
την κρίση και αναδείχθηκαν µέσα απ’ αυτή για να αξιοποιήσουν
τις οδύνες και τις συνέπειες αυτής της κρίσης, για να µπορέσουν
να αξιοποιήσουν για ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα προς
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όφελός τους την απογοήτευση και τη δυστυχία του λαού, που
όµως µε τις παρεµβάσεις τους, τη στάση τους και την πολιτική
τους οδήγησαν τη χώρα σε εθνικές καταστροφές. Ελπίζω αυτήν
τη φορά η ιστορία να µην είναι σύµµαχός µας, η ελληνική ιστορία
µε τις βαθιές κρίσεις και τις εθνικές καταστροφές να µην είναι
σύµµαχός µας.
Δίπλα όµως απ’ αυτό προβάλλει ανάγλυφα τώρα, ένα µήνα
πριν τις εκλογές, το ποιες είναι οι προθέσεις, ποιες είναι οι µεγάλες δυνάµεις που συγκρούονται σ’ αυτόν τον τόπο.
Είναι αυτές που για άλλη µία φορά ανέδειξαν τους µεγάλους
εχθρούς αυτού του λαού, ανέδειξαν την παγκόσµια συνοµωσία
η οποία υπάρχει και η οποία σώνει και καλά θέλει να εξαφανίσει
αυτό το λαό και να καταστρέψει αυτήν τη χώρα.
Ξαναβρήκαµε –αντί να κοιτάξουµε µέσα µας και να δούµε τι
δεν κάναµε σωστά όλα αυτά τα χρόνια- τους αιώνιους αντιπάλους της φυλής µας, τους Αµερικάνους, τους Γερµανούς, τους
µετανάστες, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και µε αυτό λύσαµε το πρόβληµά µας. Όλους αυτούς θα τους διώξουµε. Θα σκίσουµε και
τις συµβάσεις που υπογράψαµε µαζί τους και θα πορευτούµε ως
έθνος. Με χρέος 360 δισεκατοµµύρια, µε ένα έλλειµµα τεράστιο,
µε µηδέν παραγωγή, µε έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και µε
προτεταµένη την ελληνική σηµαία εµείς -αφού έχουµε διώξει
όλους αυτούς τους κατακτητές- θα πορευτούµε χωρίς πρόγραµµα, χωρίς σχέδιο, χωρίς ενότητα προς το µέλλον.
Με µαθηµατική ακρίβεια πηγαίνουµε να γίνουµε αυτό που επιτάσσει ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο ανήκουµε, Νότια Βαλκάνια. Αυτή είναι η επιλογή.
Πρέπει ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή να ακούσει –και να
ακούσει µε προσοχή- τι είναι αυτό που του λένε όλοι αυτοί οι
οποίοι τον τελευταίο καιρό, ξεχνώντας τον εαυτό τους, το παρελθόν τους, πού ανήκαν, πόσο έφταιξαν –αν έφταιξαν, δεν θα
τους κρίνω εγώ- για την κατάντια που έφτασε η χώρα, έρχονται
τώρα για να σώσουν τη χώρα από την υποταγή, από το να µην
εξελιχθεί ως προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανακτήσει την εθνική της ανεξαρτησία και την περηφάνια. Κι έχουν
και λύση για την ανάπτυξη: Αγωγές και ποινικές διώξεις. Ακούσαµε και τον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσει η Ελλάδα στο
µέλλον. Με αγωγές και ποινικές διώξεις εναντίον αυτών που ψήφισαν αυτές τις συµβάσεις.
Αυτά όλα, τουλάχιστον αν δεν προκαλούν γέλιο, προκαλούν
θλίψη.
Επειδή, όµως, για το νοµοσχέδιο είπα κάποια πράγµατα χθες
και αρκετά ακούστηκαν και από το συνάδελφο τον κ. Ζωίδη, που
αφορούν ορισµένες ρυθµίσεις που έχουν να κάνουν µε τα ζητήµατα ανάπτυξης και του νησιωτικού χώρου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα που δυσφηµίστηκε συλλήβδην τις τελευταίες
ηµέρες από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο –όχι από όλουςστις περίφηµες τροπολογίες των Βουλευτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
«Οι σύγχρονοι «Μαυρογιαλούροι» που κατέθεσαν τροπολογίες
για να εξυπηρετήσουν κάποιους.» Ξεχνούν όλοι αυτοί –γιατί µερικοί είναι και µεγαλόσχηµοι- ότι οι Βουλευτές κάποτε δεν µπορούσαν να καταθέσουν τροπολογία, γιατί όλα αυτά που
αφορούσαν τα δικά τους πολύ συγκεκριµένα συµφέροντα ήταν
διατάξεις νόµου. Τα είχαν περάσει µε τους Υπουργούς. Ήταν οι
επισπεύδοντες των νοµοσχεδίων. Δεν χρειαζόταν να περάσουν
από την ελληνική Βουλή. Για όλους αυτούς, τους ισχυρούς και
τους κατόχους µιντιακών µέσων, κάποτε τα προβλήµατα λυνόντουσαν µε πολύ πιο απλό τρόπο. Δεν χρειαζόταν να έρθουν να
τα περάσουν από Βουλευτές.
Για πρώτη φορά, λοιπόν, σε όλη αυτήν την περίοδο, µε το θάρρος της γνώµης τους, Βουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες, οι
οποίες έχουν καθαρά θεσµικό χαρακτήρα, αφορούν ευρύτατα
κοινωνικά σύνολα και δεν έχουν καµµία σχέση µε φωτογραφικές
παρεµβάσεις, όπως αυτή για τις µετεγγραφές των φοιτητών από
το νησιωτικό χώρο, αυτή που αφορά ζητήµατα τα οποία έχουν
να κάνουν µε ρυθµίσεις για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών και µε τις αφαλατώσεις. Διότι υπάρχει το εξής περίεργο:
Δεν µπορεί να πάρει δήµος και περιφέρεια νερό απευθείας από
τη θάλασσα για να κάνει µία αφαλάτωση, γιατί την αρµοδιότητα
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την έχει, λέει, η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Και αυτό ήταν µία «Μαυρογιαλούρικη» τροπολογία! Το αυτονόητο!
Τελικά, καταθέσαµε και άλλη µία τροπολογία που αφορά την
επιβολή ενός κανονισµού για τα µικρά σκάφη που εκτελούν
πλόες όχι µεγαλύτερους των έξι µιλίων και µεταφέρουν επιβάτες
από τα κρουαζιερόπλοια στην ακτή και αντίστροφα. Πρόκειται
για έναν νέο κανονισµό που τους επιβάλλει τεράστιες δαπάνες
για µετασκευές τώρα, ενώ όλα αυτά τα πλοία είναι νεότευκτα,
έχουν ναυπηγηθεί αυτήν τη στιγµή, τους υποχρεώνει να κάνουν
µετασκευές οι οποίες είναι ασύµφορες. Καταστρέφουν, δηλαδή,
µικρές τοπικές οικονοµίες. Και αφορά πάρα πολλά νησιά: Σαντορίνη, Μύκονο, Επτάνησα, Δωδεκάνησα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αυτό, λοιπόν, το οποίο το καταθέσαµε ως τροπολογία για να
µπορέσουµε να απαντήσουµε σ’ αυτό το πρόβληµα που έχουν
τα µικρά σκάφη -επαναλαµβάνω πάλι - που κάνουν πλόες έξι µιλίων ελάχιστων λεπτών και αυτό θεωρήθηκε ως τροπολογία φωτογραφική.
Εµείς, επιµένουµε στην κατάθεση αυτής της τροπολογίας και
πιστεύουµε ότι δεν θα πρέπει µε φοβικό τρόπο ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε οι Υπουργοί να κάνουν πίσω επειδή κάποιοι, δεν
ξέρω για ποιους λόγους, έβαλαν τις φωτογραφίες µας στην τηλεόραση και µας αποκάλεσαν σύγχρονους «Μαυρογιαλούρους»,
γιατί θέλουµε να στηρίξουµε τα συµφέροντα µε την ευρεία έννοια του όρου ευρύτατων κοινωνικών οµάδων και περιοχών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Μουσουρούλη,
θέλετε το λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να διευκρινίσω
ότι σε σχέση µε την τροπολογία για τις συνεταιριστικές τράπεζες, εµείς κατανοούµε ότι το πρόβληµα είναι πραγµατικά υπαρκτό. Είχαµε τη διάθεση να στηρίξουµε, εφόσον µπορούσε να
εφαρµοστεί αυτή η τροπολογία. Ωστόσο, υπήρχε θέµα µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο µίλησε µε διαφορετική
γλώσσα. Η άποψή µας είναι ξεκάθαρη. Εάν µπορούσε να εφαρµοστεί η τροπολογία αυτή, εµείς θα µπορούσαµε να τη στηρίξουµε.
Ένα δεύτερο θέµα που θέλω να πω σε σχέση µε το άρθρο 238.
Συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπε ο κ. Ζωίδης για τις ιχθυόσκαλες.
Το είπα και στην επιτροπή. Έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου,
κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η ρύθµιση, δηλαδή η συγχώνευσή τους
δια της απορροφήσεως στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς της
Αθήνας, δεν θα δουλέψει και θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην
περιφέρεια.
Και ένα τρίτο θέµα. Θερµή παράκληση σ’ ό,τι αφορά στο
άρθρο 220 για τις άγονες γραµµές. Πρέπει τα κριτήρια επιλογής
να αποτυπωθούν στο νόµο µε σαφήνεια, για παράδειγµα, η ταχύτητα του πλοίου, η ηλικία και η χωρητικότητα. Στη συνέχεια οι
διαγωνισµοί θα θέσουν διάφορους συντελεστές βαρύτητας, και
δεν θα υπάρξει κανένα ζήτηµα κατά την εφαρµογή του άρθρου
αυτού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε
το λόγο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι, κύριε Πρόεδρε. Έχω
τοποθετηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο κ. Σαχινίδης, πρέπει να πάρει
το λόγο.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Περιµένουµε τον κ. Σαχινίδη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο είναι του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ναι, αλλά τώρα δεν θα
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αλλάξοµε τους κανόνες εκπροσωπήσεως της Κυβέρνησης.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Περιµένουµε τον κ. Σαχινίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Περιµέναµε ότι θα έρθει ο κ. Σαχινίδης. Έκανε παρέµβαση. Είπε ότι µετά θα κάνει παρέµβαση
που αφορά στην απόσυρση τροπολογίας και ο κ. Σαχινίδης, εξαφανίστηκε. Με συγχωρείτε. Οι παριστάµενοι όλοι εδώ πέρα ξέρουµε τι γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να συζητήσουµε επί
αποσυρθείσης τροπολογίας, δηλαδή, θέλετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, δεν τα είπα
εγώ αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ξέρω τι είπατε. Εγώ
τι θέλετε να κάνω µε βάση τον Κανονισµό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο αρµόδιος παριστάµενος
Υπουργός είπε ότι θα έρθει ο κ. Σαχινίδης και θα δώσει εξηγήσεις. Τον περιµέναµε. Ήρθε ο κ. Σαχινίδης. Μίλησε για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Έκανε µια παρέµβαση, λέγοντας στον
Πρόεδρο ότι επί του θέµατος της αποσυρθείσης τροπολογίας
θα οµιλήσει στο τέλος. Και ξαφνικά φεύγει πάλι ο κ. Σαχινίδης.
Με συγχωρείτε. Δεν λέω πράγµατα παράλογα. Αυτά τα βλέπει
η τηλεόραση, τα ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πέστε µου ποια διάταξη
του Κανονισµού θέλετε να εφαρµόσω τώρα. Δεν είναι εδώ ο κ.
Σαχινίδης. Τι πρέπει να κάνει ο Προεδρεύων;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας κοροϊδεύουν δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν ξέρω πως το εννοείτε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κλείσω τη συνεδρίαση.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κυρία Αράπογλου.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Εγώ τη Δευτέρα έχω επίκαιρη ερώτηση
που έχει κληρωθεί για τη «SIEMENS». Μου ζήτησε το Υπουργείο
να µην έρθει να τη συζητήσουµε για να µου απαντήσει σήµερα.
Μπορώ να έχω µια απάντηση σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Με συγχωρείτε. Δεν
είναι διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου τώρα.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Μα, δεν κάνουµε διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι να κάνω; Ποιος να
σας απαντήσει δηλαδή;
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για το εργοστάσιο της «SIEMENS» στη
Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να απαντήσει ο παριστάµενος Υπουργός;
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Ας απαντήσει ο παριστάµενος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Αν θέλει επ’
αυτού και αν έχει να πει κάτι ο παριστάµενος Υπουργός. Για όσα
θέµατα θέτουν οι συνάδελφοι Βουλευτές, οι Υπουργοί κρίνουν
σε ποια σηµεία έχουν να πουν κάτι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως εκ τούτου αν κάποιος δεν
έχει να πει κάτι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θέλω να πω εγώ κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε να πείτε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όλοι θέλετε να πείτε.
Βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβληµα.
Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εγώ απευθύνοµαι στην κοινή λογική,
πλέον. Δεν απευθύνοµαι σε τίποτε άλλο, πέρα από τις υπόλοιπες
διαφωνίες τις πολιτικές, τις οποίες είπαµε.
Υπάρχει ένα θέµα, µια εκκρεµότητα: Κατατέθηκε µια τροπολογία. Την έκανε δεκτή ο κ. Οικονόµου, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Ξαναθέσαµε κάποιο θέµα και είπε ότι συµφωνεί και ότι
πρέπει να διατυπωθεί καλά. Και περιµένουµε τη διατύπωση, γιατί
υποτίθεται ότι η τροπολογία περνάει.
Έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου και λέει –δεν µας ενδιαφέρει το
πως το είπε- ουσιαστικά ότι δεν περνάει, γιατί είναι εντολή του
Πρωθυπουργού. Μάλιστα, χρησιµοποιεί και εκείνο το εκπληκτικό
επιχείρηµα, κύριε Πρόεδρε –και απευθύνοµαι και σε εσάς- που
λέει ότι δεν περνούν οι τροπολογίες που δεν είναι σχετικές µε το
νοµοσχέδιο. Και το λέει αυτό, τη στιγµή που έχει ψηφιστεί τρο-
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πολογία σαράντα σελίδων του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή,
έλεος! Μιλάµε για πλήρη εξευτελισµό της κοινής λογικής.
Στην πορεία, λοιπόν, επανέρχεται η Κυβέρνηση και λέει ότι θα
έρθει ο κ. Σαχινίδης να απαντήσει. Και τώρα κλείνουµε τη συνεδρίαση. Αυτό, πώς µπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος; Θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει θέατρο; Κακώς, γιατί το θέατρο έχει
σοβαρότητα. Θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει γελοιοποίηση
των πάντων; Τι;
Και το χειρότερο απ’ όλα δεν είναι η διαδικασία, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που απολύονται. Σήµερα, απολύθηκαν δέκα
πέντε στη Λαµία. Έτσι µου είπαν. Υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες ολόκληρες που δεν ξέρουν αν αύριο θα είναι απολυµένοι,
τι θα κάνουν και πού θα δουλέψουν. Και ερχόµαστε τώρα εδώ,
κλείνουµε τη συνεδρίαση και φεύγουµε. Η λέξη «αίσχος» είναι η
µικρότερη που µπορεί να πει κάποιος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια κουβέντα θα ήθελα να πω.
Αυτά τα πράγµατα δεν µπορώ να τα καταλάβω. Κανονικά πρέπει να πάρει το λόγο ο κ. Ξυνίδης να µας πει τι έγινε και εξαφανίστηκε ο κ. Σαχινίδης. Γιατί δεν επενέβη ο κ. Σαχινίδης; Εδώ
ήταν. Εµείς περιµέναµε εδώ για τις εξηγήσεις του.
Ήρθε ο κ. Οικονόµου και έκανε δεκτή την τροπολογία. Έρχεται η κ. Διαµαντοπούλου προς το τέλος της διαδικασίας και την
αποσύρει µε εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού χωρίς να δώσει
καµµία εξήγηση. Υποτίθεται θα µας έδινε εξηγήσεις ο κ. Σαχινίδης ερχόµενος. Φεύγει ο κ. Σαχινίδης, αφού παρέδωσε κάποιους
φακέλους, όπως µας είπε, που βρήκε στο Γενικό Λογιστήριο για
αποζηµιώσεις θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Και αναρωτιέµαι: «Γιατί λείπει ο κ. Σαχινίδης από τα Έδρανα;». Λέω: «Εντάξει,
µπορεί να έχει πάει κάπου έξω». Ξαφνικά, βλέπουµε ότι έφυγε ο
κ. Σαχινίδης.
Δεν πρέπει ο κ. Σαχινίδης -ή κάποιος άλλος- να µας πει, γιατί
απεσύρθη η τροπολογία; Ποιο είναι το σκεπτικό; Ποιο είναι το
λάθος που έγινε; Να µας πει ότι βλάφθηκαν τα συµφέροντα των
τραπεζών. Δεν πρέπει να µας πει κάποιος, τι θα απογίνει µε αυτούς τους εργαζόµενους στις συνεταιριστικές τράπεζες; Υπάρχει
κάποια σκέψη προτού κλείσει η Βουλή για τη θέση, τη ζωή και
την προοπτική αυτών των ανθρώπων;
Θα ήθελα να πω µια κουβέντα, επίσης, κύριε Πρόεδρε, γιατί
αυτές τις µέρες εξελίσσεται µια συκοφαντική εκστρατεία κατά
του ναυτεργατικού κόσµου. Ο ναυτεργατικός κόσµος διαλύεται,
αποσυντίθεται και βλέπει να κατακρεουργούνται τα δικαιώµατά
του. Επειδή αναγγέλλει ότι πρόκειται να κάνει απεργιακές κινητοποιήσεις, έχει ξεσπάσει µια απίστευτη συκοφαντική θύελλα, η
οποία παραβλέπει την ουσία των θεµάτων και της επιβίωσής του
και αναγορεύει το παν στην απεργία, η οποία θα γίνει.
Είµαστε 100% στο πλευρό του ναυτεργατικού κόσµου. Οι συκοφάντες του έχουν απόλυτο άδικο.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω για το
εξής: Έχουµε θέσει ένα θέµα εξαρχής µε τους ισολογισµούς. Το
θέµα δεν αφορά, όπως καταλαβαίνετε, µόνο µια µικρή εφηµερίδα µε την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια ειδική σχέση, την «ΑΥΓΗ»
δηλαδή. Αφορά πάρα πολύ µικρές εφηµερίδες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες αυτήν τη στιγµή µε τη διάταξη την οποία εσείς
θέλετε να ψηφίσετε κινδυνεύουν να κλείσουν. Κινδυνεύουν να
κλείσουν και για άλλους λόγους. Αυτό, όµως, θα τους δώσει τη
χαριστική βολή.
Μιλάµε για τρεισήµισι χιλιάδες ανθρώπους. Αυτή η εφηµερίδα,
την οποία σας ανέφερα, κινδυνεύει να βάλει λουκέτο εξ αυτού
του λόγου.
Κάνατε µια διόρθωση. Τη διόρθωση την οποία κάνατε, τη σεβόµαστε, την καταλαβαίνουµε, αλλά είναι ανεπαρκέστατη. Είναι
σχεδόν δώρον άδωρον. Δεν δίνει καµµία ανάσα σε αυτές τις εφηµερίδες για την επιβίωσή τους. Θα σας παρακαλέσουµε, έστω
και την ύστατη στιγµή, να κάνετε την παράταση τουλάχιστον λίγο
πιο µεγάλη, όχι ένα εξάµηνο. Ένα εξάµηνο το κάνατε, το οποίο
ξέρετε ότι δεν θα ωφελήσει. Γιατί, όταν ο άλλος βλέπει ότι από
την 1η Ιουλίου του 2012 τελειώνει αυτό το µέτρο, δεν θα προσφύγει καν σε αυτό το µέτρο. Δεν θα το κάνει. Σου λέει, τελει-
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ώσαµε. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει και επίπτωση. Θα αναρτήσει αµέσως στο διαδίκτυο τον ισολογισµό του και τελείωσε.
Θα σας παρακαλέσω, λοιπόν, να κάνετε µία µεγαλύτερη χρονική παράταση αυτής της χρονικής επιµήκυνσης, για να είναι τουλάχιστον µία µικρή ανάσα γι’ αυτόν τον έντυπο κόσµο, ο οποίος
αυτήν τη στιγµή κινδυνεύει και παρακολουθεί µε αγωνία πώς θα
καταλήξει αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος
έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αδυνατώ να ερµηνεύσω την έννοια ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ απολαµβάνει προσωπικής ανεξαρτησίας. Εθνικής, κοµµατικής; Τι
είδους ανεξαρτησία απολαµβάνει αυτός; Τι είναι, θέσφατο; Τι
είναι αυτές οι διατυπώσεις εδώ µέσα; Τι αυτεξούσιο έχει ο κύριος
Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ; Δεν έχουµε κανονιστικό περιεχόµενο στο
νόµο µε τον οποίον του ορίζουµε το πλαίσιο κίνησής του; Γιατί
χρειάζεται αυτή η ερµηνεία; Για να µας λέει «δεν σας απαντώ»;
Για να λέει «δεν προσέρχοµαι»; Για να µην απολογείται; Δεν καταλαβαίνουµε την έννοια.
Εµείς θεωρούµε πλεονασµατική αυτήν τη διατύπωση και καλούµε τον κύριο Υπουργό να επανέλθει στην Αίθουσα, γιατί είπε
«θα σας εξηγήσω µετά από λίγο» για το σύνολο των αντιλήψεών
του και δεν τον έχουµε ακούσει. Εµείς έχουµε την υποµονή να
τον περιµένουµε, αλλά το Κοινοβούλιο δεν µπορεί να ψηφίζει τέτοια πράγµατα προσωπικής ανεξαρτησίας. Δεν είναι συγκεκριµένη υπηρεσία, δεν έχει κανονιστικό πλαίσιο; Δεν έχει κανονισµό
λειτουργίας; Δεν έχει συγκεκριµένο χαρακτήρα αυτή η αρχή;
Πού έγκειται η προσωπική του ανεξαρτησία; Είναι µία υπερβολή,
η οποία ερµηνεύεται ως αυθαιρεσία και νοµίζω ότι όλες οι πτέρυγες της Βουλής πρέπει να οµονοήσουµε εδώ πέρα ότι δεν
µπορούµε να παραδεχθούµε τέτοια διατύπωση για δηµόσιο λειτουργό.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Είναι βελτιωµένη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βελτιωµένη ως προς
τι; Έχει βελτιωµένη ανεξαρτησία; Δηλαδή, ακόµη περισσότερη
από όση είχε; Μέχρι τώρα προστατεύεται. Και όχι µόνο προστατεύεται, αλλά δεν αγγίζεται. Είναι κάτι ιερό ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ. Τουλάχιστον αυτή είναι η διατύπωση του νόµου. Αυτό που
ψηφίζουµε εδώ του δίνει καθ’ υπερβολή τεράστια δυνατότητα να
έχει µια αυτονοµία σε πολλά πράγµατα. Όµως, µέχρι ποιο
βαθµό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε συνάδελφε, σας
ενηµερώνω ότι είχα επικοινωνία µε τον κύριο Υπουργό επί των
Οικονοµικών και προσέρχεται, όπως ζητήσατε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επίσης, έχει υποσχεθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία, θα έρθει…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Έχω ένα
δεύτερο σκέλος, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε. Έχω υποστεί την προσβλητική απουσία του κυρίου Υπουργού του κ. Σαχινίδη, σε τρεις
επίκαιρες ερωτήσεις µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, αφού έρχεται ο άνθρωπος, γιατί µιλάτε για προσβλητική απουσία;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Προσέξτε τι σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Σαχινίδης έχει δείξει
ιδιαίτερη σεµνότητα και σεβασµό και είναι ιδιαιτέρως κοινοβουλευτικός, ως οφείλει βέβαια. Πάντως, σέβεται το Κοινοβούλιο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σε τρεις επίκαιρες
ερωτήσεις µου µε το ίδιο αντικείµενο, τις ρυθµίσεις για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, για τους Έλληνες δανειολήπτες, διαδοχικά µέσα σε ένα δίµηνο δεν ήρθε. Στη µία µε παρακάλεσε ο ίδιος
και µου είπε «στην επόµενη θα έρθω» και την τελευταία φορά
µου είπε η γραµµατέας του τη Δευτέρα ότι δεν έρχεται. Εµείς
αυτό το ονοµάζουµε πολιτική φυγοµαχία και τον καλούµε εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αποδέχεται, όπως βλέπετε. Δεν φυγοµαχεί, είναι παρών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευτυχώς που εµείς
και οι συνάδελφοι καθυστερήσαµε τη συζήτηση, για να προσέλθει. Είναι ευπρόσδεκτος και τον παρακαλούµε κατά παρέκκλιση,
µια και έχουµε εκκρεµότητες πολιτικών ερωτηµάτων, να µας δώσετε µετά από την οµιλία του τρία λεπτά, για να εξηγήσουµε τι

8711

γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συµφωνούµε για τα τρία
λεπτά µετά την οµιλία του Υπουργού, αλλά να είναι τρία λεπτά.
Το λέω, για να είµαστε σύµφωνοι.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
το λόγο, πριν µιλήσει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να µιλήσει πρώτα και
µετά να πάρετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Θέλω να θέσω ένα
θέµα, για να απαντήσει συνολικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, είχα καταθέσει µια ερώτηση, η οποία είναι πολύ σοβαρή. Αναφέρεται στους κτηνοτρόφους και έχει να κάνει µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, έχει να κάνει µε την Αγροτική Τράπεζα,
στην οποία θα πρέπει να δοθεί µια παράταση, γιατί στις 30
Μάρτη έληξαν τα δάνεια των κτηνοτρόφων και έχουν βεβαιωθεί
στις ΔΟΥ. Αν γίνεται, να δοθεί µια τρίµηνη παράταση, ώστε να
συνεννοηθείτε πώς θα ρυθµιστεί το θέµα. Δεν µιλώ για πάγωµα
ή για κάτι άλλο. Λέω, η ρύθµιση να πάρει µια παράταση, ώστε να
συνεννοηθείτε, να υπάρξει µια τριµερή συνεννόηση, για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να απεµπλακούν, γιατί θα χάσουν τις
περιουσίες τους σ’ αυτήν την οικονοµική κρίση. Μόνο το 50%
προσήλθε για ρύθµιση στην Αγροτική Τράπεζα και έχουµε και
την ιδιωτικοποίησή της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, άκουσα πολλούς συναδέλφους να τοποθετούνται πάνω
στο ζήτηµα το οποίο δηµιουργήθηκε µε τις δύο τροπολογίες που
κατατέθηκαν από Βουλευτές. Θέλω να πω τα εξής, µε αφορµή
και την τοποθέτηση που έκανε η συνάδελφος κ. Διαµαντοπούλου.
Είπε η κ. Διαµαντοπούλου ότι, µετά από επικοινωνία που είχε
µε τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, αυτή η πρωτοβουλία δεν θα
µπορούσε να γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Είναι µια επικοινωνία που είχα και εγώ µε τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, διότι
έχει ζητηθεί απ’ όλους τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς
όλα τα ζητήµατα τα οποία έρχονται προς έγκριση στη Βουλή από
Βουλευτές να ελεγχθούν πρώτα από την Κυβέρνηση και από το
Γραφείο του Πρωθυπουργού, να κρίνουµε και να αξιολογήσουµε
εάν σχετίζονται µε επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από την
υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής ή είναι θέµατα τα οποία αφορούν την υλοποίηση αναγκών που σχετίζονται
µε την εύρυθµη λειτουργία των Υπουργείων, πριν κλείσει η
Βουλή.
Και οι δυο περιπτώσεις δεν εµπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες.
Ακριβώς αυτήν την άποψη διατύπωσε η συνάδελφος κ. Διαµαντοπούλου. Την ίδια άποψη διατυπώνω και εγώ και δεν τίθεται ζήτηµα να ενεργούµε κατά παράβαση των εντολών που έχει δώσει
ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί της ουσίας τι θα κάνετε; Τι
θα κάνετε µε το ουσιαστικό θέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επί της ουσίας η ερώτηση είναι εάν αυτό που ρύθµιζε η τροπολογία µπορεί να αντιµετωπιστεί.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Εκείνο που
σας λέω είναι ότι αυτήν τη στιγµή η συγκεκριµένη τροπολογία
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Αυτή είναι η δήλωση του
κυρίου Υπουργού.
Ο κ. Παφίλης έχει το λόγο.
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Για τη «SIEMENS» θα απαντήσετε κάτι;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία συνάδελφε, δεν µπορώ να σας απαντήσω ως προς το συγκεκριµένο
ερώτηµα το οποίο θέσατε. Εκείνο, όµως, το οποίο µπορώ να σας
πω µετά βεβαιότητος και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της συµφωνίας, είναι ότι η «SIEMENS» είναι ίσως µια από τις λίγες ξένες
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εταιρείες, η οποία στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας αναλαµβάνει, δεσµεύεται να πραγµατοποιήσει εντός του 2012 επένδυση
ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ στη «SIEMENS-HELLAS», ώστε
να διασφαλιστεί η συνεχιζόµενη παρουσία και δραστηριότητα
της εταιρείας, η οποία σήµερα απασχολεί περισσότερους από
εξακόσιους εργαζόµενους.
Ένα µήνυµα που στέλνει και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη
χώρα µας, είναι το εξής: Η «SIEMENS» δηλώνει ότι γνωρίζει και
εµπιστεύεται τη δυναµική και την ανθεκτικότητα της οικονοµίας
της Ελλάδας και πιστεύει ειλικρινά ότι παρά τις σηµερινές της
δυσκολίες, η Ελλάδα θα επιστρέψει και πάλι σε µια σταθερή,
ισχυρή οικονοµική κατάσταση. Στην προσπάθεια αυτή η
«SIEMENS» επιθυµεί να είναι βασικός και ουσιαστικός υποστηρικτής και εξετάζει την πραγµατοποίηση επένδυσης κατασκευής
νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα, προϋπολογισµού
άνω των 60 εκατοµµυρίων ευρώ, που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των επτακοσίων ατόµων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΥΣΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Έχω διαβάσει τη σύµβαση. Το Υπουργείο προτίθεται να µιλήσει για τη «SIEMENS» Θεσσαλονίκης, που
έχει κλείσει και είναι ένα έτοιµο εργοστάσιο; Αυτή είναι η ερώτησή µου. Τη σύµβαση την ξέρω.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό το
οποίο ζητήσατε είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το θέµα των συνεταιριστικών τραπεζών θα το δείτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα, απήντησε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Δεν απήντησε.
Το θέµα των συνεταιριστικών τραπεζών, για το οποίο έχει κατατεθεί και ερώτηση, συνολικά θα το δείτε και θα ενηµερώσετε
το Σώµα περί τίνος πρόκειται και τι γίνεται;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι αυτήν τη στιγµή ένα από
τα ζητήµατα που µε απασχολούν και µε αναγκάζουν να βρίσκοµαι
συνεχώς εκτός Αιθούσης είναι, ότι εργάζοµαι µαζί µε τα υπόλοιπα στελέχη του Υπουργείου Οικονοµικών και µε όλους τους
άλλους αρµόδιους, δηλαδή την Τράπεζα της Ελλάδος και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ακριβώς επειδή θέλουµε να δώσουµε
µια απάντηση στο πρόβληµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της αντιµετώπισης όλων των προβληµάτων που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.
Επειδή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης άκουσα πάρα πολλούς συναδέλφους να µε εγκαλούν για
την απουσία µου από τη συζήτηση από τη θέση των υπουργικών
εδράνων, θέλω να τους ενηµερώσω ότι δυστυχώς, είναι αναγκαία
η προσωπική παρουσία προκειµένου να προχωρήσουν αυτές οι
διαδικασίες, διότι θα πρέπει µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα να δώσουµε µια απάντηση στο πρόβληµα το οποίο σχετίζεται µε την υποχρέωση που έχουµε αναλάβει για την κατάθεση
µίας πρότασης εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών προς το
Υπουργικό Συµβούλιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Είναι ένα σύνθετο πρόβληµα, είναι ένα πολύπλοκο πρόβληµα,
το οποίο µε αναγκάζει να είµαι πάρα πολλές ώρες απών από την
Αίθουσα και δεν δέχοµαι να µε εγκαλούν συνάδελφοι, οι οποίοι
έχουν καταγράψει ότι έχω µία από τις µεγαλύτερες παρουσίες
µέσα στη Βουλή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δυόµισι χρόνων. Διότι πραγµατικά πιστεύω ότι πολλοί λίγοι συνάδελφοι από
το παρόν Υπουργικό Συµβούλιο είχαν την ίδια συµµετοχή που
έχω και εγώ στα έδρανα της Βουλής, καθήµενος εδώ πέρα, υπερασπιζόµενος το έργο της Κυβέρνησης.
Τώρα, λοιπόν, που είναι κάποια στιγµή αναγκαία η παρουσία
µου εκτός της Βουλής, νοµίζω ότι δεν είναι καθόλου ηθικό από
τη µεριά των συναδέλφων µου να µε εγκαλούν γιατί αναγκάζοµαι
κάποιες στιγµές να αποχωρήσω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παφίλης .
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα πλέον µας έβαλε σε πειρασµό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο κύριος Υπουργός. Δεν είµαι από αυτούς που εγκαλούν ή δεν
εγκαλούν. Το θέµα είναι ουσιαστικό. Από τη στιγµή που έρχεται
και απαντά, το θέµα είναι να συζητήσουµε αυτό και όχι τίποτα
άλλο. Είναι αλήθεια ότι υπήρχε πρόβληµα, γιατί έπρεπε κάποιος
να απαντήσει τελικά τι θα γίνει, γιατί η κατάσταση ήταν -πώς να
το πω, δηλαδή;- γελοία και ίσως χρειάζεται άλλη λέξη.
Για το θέµα της «SIEMENS», κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε -και δεν
το λέω µόνο σε σας, το λέω σε όλους που ψήφισαν τη συµφωνία- αυτά µπορείτε να τα λέτε για προεκλογική εκστρατεία. Όταν
πήγαµε στο Μόναχο και συζητήσαµε µε τα ανώτατα στελέχη της
«SIEMENS», γιατί ήµουνα στην εξεταστική επιτροπή για τη
«SIEMENS», ήταν τρείς που ήλθαν, ο Πρόεδρος, ο διευθύνων
σύµβουλος, και ο υπεύθυνος διαφάνειας ο Ότο Βέγκελ, πρώην
Υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας. Πρέπει να επαναλάβω,
εάν ακούει ο ελληνικός λαός, ότι στο µέσο όρο των είκοσι ενός
µε είκοσι πέντε ερωτηµάτων που θέσαµε στον καθέναν η απάντηση ήταν «Δεν γνωρίζω». Ήταν µία κοροϊδία απίστευτη για όλα.
Στο τέλος ξέρετε τι είπε και είναι στα πρακτικά αυτά; Ότι
«Εµείς βεβαίως θα βοηθήσουµε την Ελλάδα και σκοπεύουµε να
κάνουµε µία επένδυση 100.000.000 ευρώ». Αυτό έγινε πριν από
ενάµιση χρόνο ή δύο, εάν δεν κάνω λάθος. Άρα µην το συνδέουµε µε την συµφωνία. Την επένδυση η «SIEMENS» θα την έκανε
έτσι και αλλιώς και δεν την κάνει για την Ελλάδα, ούτε για την
ψυχή της µάνας της. Την κάνει για να αποκοµίσει κέρδη, πολύ
περισσότερο βέβαια µε το νέο εργασιακό καθεστώς που έχετε
φέρει. Φυσικά αφού βρίσκει σκλάβους φθηνούς, µε πεντακόσια
και τετρακόσια ευρώ, τη συµφέρει να επενδύσει εδώ. Άρα µην
το παρουσιάζετε σαν επιτυχία.
Όσο δε, για τη δήλωση της «SIEMENS» που εκτιµά ότι η Ελλάδα θα βγει από την κρίση κ.λπ., νοµίζω ότι δεν ταιριάζει στο
επίπεδο τώρα να θεωρήσουµε ότι είναι σοβαρή. Η «SIEMENS»
µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η «SIEMENS» γράφει ότι δεν έχει καµµία ευθύνη για το σκάνδαλο, ότι στις εκατόν είκοσι χώρες του
κόσµου που εξαγόρασε κυβερνητικά στελέχη και διοικητικά
κ.λπ., φταίνε οι κακοί υπάλληλοι. Θεωρεί ηλίθιους όλους τους
ανθρώπους. Εποµένως, µπορεί να κάνει ό,τι δηλώσεις θέλει.
Τι συµβαίνει; Αυτό το διάβασα πριν. Η ελληνική Κυβέρνηση
παραιτείται, παραγράφει, παραδίδει αθώα περιστερά τη «SIEMENS», χωρίς να κερδίσει ουσιαστικά τίποτα, ούτε έναντι πινακίου φακής. Αυτή είναι η ουσία και καταλαβαίνουµε πολύ καλά
και το είπαµε γιατί γίνεται.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, η απάντηση είναι ότι
όποια τροπολογία κατατίθεται από τους Βουλευτές πρέπει να εγκριθεί από το πρωθυπουργικό Γραφείο, είπε ο κύριος Υπουργός.
Έτσι δεν είναι, κύριε Σαχινίδη; Είπατε ότι όποια τροπολογία
κατατίθεται από Βουλευτές, πρέπει να πάει στο πρωθυπουργικό
Γραφείο και να εγκριθεί. Αυτή δεν είναι η θέση που είπατε ή
άκουσα λάθος, γιατί θέλω να είµαι ακριβής;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, αυτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μάλιστα. Κατατίθεται, λοιπόν, µία
τροπολογία. Συµφωνούν τα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, άρα λογικά δεν υπάρχει πρόβληµα, εκτός αν έχουµε τον
Πρωθυπουργό βασιλέα.
Δεν είναι αυτό το θέµα. Είναι επουσιώδες. Όµως, εδώ παίζεται
ένα υποκριτικό παιχνίδι. Δεν µπορεί να συµφωνεί η πλειοψηφία
και να λέτε ότι πρέπει να πάει πρώτα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Είναι πιο ειλικρινές και έντιµο να πείτε ευθέως ότι δεν γίνεται,
γιατί έχουµε δεσµεύσεις ή δεν µπορούµε να το κάνουµε αυτό.
Αυτό θα ήταν µία έντιµη στάση απέναντι στον κόσµο, λέγοντας
δηλαδή «δεν µπορούµε να εγγυηθούµε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα προσληφθούν από τις τράπεζες». Τελεία και παύλα.
Δεν ξέρω τους λόγους, αλλά µην κρεµάτε τον κόσµο από το πρωί
κάνοντας σκοτσέζικο ντους και να λέτε τη µια «δεχόµαστε» και
την άλλη «δεν δεχόµαστε».
Ξεκαθαρίστε ότι τους απολύετε και θα είναι αύριο άνεργοι,
πράγµα για εµάς απαράδεκτο. Θα µπορούσε η Κυβέρνηση να
την κάνει αποδεκτή, αλλά ο καθένας µπορεί να βγάλει λογικά
συµπεράσµατα. Να µην έχουµε, όµως, δικαιολογίες άλλου
τύπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Χρυσανθακόπουλος
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έχει το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήσαµε το θέατρο του παραλόγου. Η Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ ενέκριναν την τροπολογία, αλλά το πρωθυπουργικό Γραφείο την απέρριψε. Υπάρχουν δηλαδή, οι καλοί του ΠΑΣΟΚ,
όπως και η Νέα Δηµοκρατία είναι καλή. Θα πρέπει να τους πουν
οι εργαζόµενοι της Αχαϊκής για παράδειγµα «Ευχαριστούµε
πάρα πολύ! Τι καλοί που είσαστε, αλλά η Κυβέρνησή σας είναι
πολύ κακή. Κάποιος τρίτος φταίει».
Είναι και οι δύο Ηρακλειδείς του ψέµατος. Κατ’ αρχάς, δεν νοµοθετεί ο Πρωθυπουργός. Νοµοθετεί η Βουλή. Η βούληση είχε
εκφραστεί. Το «είπα-ξείπα» νοµίζω ότι σε προηγµένες κοινωνίες
οδηγεί Υπουργούς σε παραίτηση, ας είναι παραµονές εκλογών.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε τη βαρύτητα, το κύρος, το σθένος, να έχει κάποιος αξιοπρέπεια.
Δεύτερον, το θέµα της «SIEMENS». Δεν υπάρχει καµία ευαισθησία. Σήµερα, ακούσαµε το εξής προκλητικό. Μας ανέγνωσε
ο κύριος Υπουργός τις εκτιµήσεις της «SIEMENS» για εµάς. Η
«SIEMENS» εκτιµά ότι εµείς, η διακορευµένη κόρη του διακορευτή που είναι η «SIEMENS», η Ελλάδα δηλαδή, θα βρει το
δρόµο της. Μας κάνουν και επενδυτική δραστηριότητα.
Οι ίδιοι έχουν οµολογήσει ότι έχουν πάρει όλες αυτές τις ευθύνες σε άλλο επίπεδο παγκοσµίως. Υπουργοί τιµωρήθηκαν σε
χώρες που δεν έχουν ισχυρά Κοινοβούλια. Βρίσκονται δηλαδή,
σε σχετική διάλυση, όπως παραδείγµατος χάριν, στη Νιγηρία και
σε άλλες χώρες.
Εδώ, κανείς δεν σήκωσε το βάρος της ευθύνης. Στην Ελλάδα
µόνο στον καρνάβαλο έχουµε αποδιοποµπαίο τράγο. Το παράπονο του κόσµου στην Ελλάδα είναι ότι ούτε ένας δεν µπήκε φυλακή ούτε ένας δεν πλήρωσε. Κατά συνέπεια, αν πλήρωνε έστω
και ένας, θα ξετυλιγόταν το κοµπολόι, όλη αυτή η αλυσίδα. Γι’
αυτό και δεν πείραξαν κανέναν, ούτε σε ανώτερο ούτε σε κατώτερο επίπεδο.
Εµείς καταγγέλλουµε το «ευχαριστώ» προς τη «SIEMENS» που
απευθύνει η Κυβέρνηση και ο Υπουργός. «Ευχαριστώ» στη
«SIEMENS»; Έχουµε ζήσει αυτήν την ντροπή και την έχουµε καταδικάσει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν µπορούµε να την αποδεχθούµε ούτε σήµερα.
Το επαναλαµβάνω για τελευταία φορά, γιατί υπήρξε και συνάδελφος εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ που είπε «τι λέτε στον ελληνικό
λαό; Ότι η επόµενη Βουλή θα έχει ειδικά δικαστήρια»; Ναι, η εποµένη Βουλή θα πρέπει να έχει ειδικά δικαστήρια γι’ αυτούς που
έφεραν τη χώρα ως εδώ. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου είπε
«ετοιµαστείτε να πάρετε το κεφάλι µου στο πιάτο», όταν ζητούσε
εξεταστική επιτροπή για την οικονοµία.
Τελειώνω µε το εξής. Η Κυβέρνηση δεν τοποθετείται καθόλου
απέναντι στην κοινωνία, παρά µόνο αναφέρεται στην ανακεφαλαίωση των τραπεζών και στη διάσωσή τους. Αφού αρνείστε το
κούρεµα των ιδιωτικών δανείων, πείτε το αυτήν τη στιγµή, γιατί
υπάρχουν και θέµατα τιµής.
Ακούσαµε εκ µέρους της τρόικας ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πλειστηριασµών. Είναι δηµοσιευµένο, γιατί
πληροφορούµαστε τις εντολές δια µέσω του Τύπου. Ετοιµάζετε
ή όχι fast track πλειστηριασµούς την εποµένη των εκλογών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Φιλότιµη η προσπάθεια του κυρίου Υπουργού Οικονοµικών αλλά ανεπιτυχής στην ουσία της,
για να µην πω κάτι βαρύτερο!
Κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνησή σας συλλογικά
και κυρίως ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός πλέον αναγνωρίζουν
δύο πράγµατα: ότι την Ελλάδα την κυβερνούν οι τράπεζες και η
Γερµανία. Αυτοί είναι η εξουσία στην Ελλάδα. Κι όταν λέω «η Γερµανία», κύριε Ξυνίδη, είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι αναφέροµαι
σ’ αυτήν για να καλλιεργήσω ένα εθνοτικό µίσος απέναντι στον
γερµανικό λαό; Έλεος! Όταν αναφερόµεθα στη Γερµανία είναι
προφανές ότι αναφερόµαστε στους κυρίαρχους κύκλους της
Γερµανίας, δηλαδή στην ουσία στο µεγάλο χρηµατιστικό, πολυεθνικό γερµανικό κεφάλαιο και στους πολιτικούς εκφραστές του
-διότι αυτοί δυστυχώς, αντιπροσωπεύουν σήµερα τη Γερµανίακι όχι φυσικά στο γερµανικό λαό και στη γερµανική Αριστερά
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που, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει καταγγείλει αυτές τις
γερµανικές πολιτικές ως απόλυτα καταστροφικές για την Ελλάδα
αλλά και για την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει µία Γερµανία προς τα έξω. Υπάρχει και η Γερµανία των από κάτω, η Γερµανία των εργαζοµένων, η Γερµανία η οποία πιστεύει άλλα
πράγµατα για την Ελλάδα και την προοπτική της Ευρώπης και
τα εκφράζει αυτά, όπως ξέρετε, και στη Γερµανία, αλλά προσφάτως τα εξέφρασε και διά της επισκέψεως του Προέδρου του Αριστερού Κόµµατος της Γερµανίας Die Linke, κ. Γκίζι, στην Ελλάδα
όπου επισκέφθηκε, µαζί µε τον Αλέξη Τσίπρα, και τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας. Και εκεί, µε τον πλέον επίσηµο τρόπο, δήλωσαν τις θέσεις της άλλης Γερµανίας.
Αυτή η Γερµανία, λοιπόν, κυβερνά την Ελλάδα, την οποία έχετε
µετατρέψει σε αποικία. Αυτό συµβαίνει µε αυτά τα οποία κάνετε
µε τη «SIEMENS» -το εξηγήσαµε πάµπολλες φορές σ’ αυτήν την
Αίθουσα- η οποία «SIEMENS» είναι σαν κι αυτό που είπε ο Αϊζενχάουερ κάποτε, ότι «όταν µιλάµε για την «GENERAL MOTORS»
µιλάµε για τις Ηνωµένες Πολιτείες». Όταν µιλάµε για τη «SIEMENS» µιλάµε για τη Γερµανία, για το γερµανικό κεφάλαιο.
Εποµένως, όταν έχουµε να κάνουµε µε τη «SIEMENS», η
«SIEMENS» über alles! Άρα, ό,τι θέλει η «SIEMENS» γονυπετείς
το κάνουµε, το προσφέρουµε. Αυτή είναι η συµφωνία. Μέχρι που
αναγορεύετε τη «SIEMENS» σε αρχάγγελο της κάθαρσης και της
επιχείρησης για την πάταξη της διαφθοράς στην Ελλάδα -έλεος!πέραν των άλλων ευσήµων βεβαίως που της δίνετε εδώ. Λέτε:
«Το Ελληνικό δηµόσιο αναγνωρίζει τη συνεργασία της «SIEMENS» υπό τη νέα διοίκησή της στη διερεύνηση των υποθέσεων
που σχετίζονται µε δραστηριότητες διαφθοράς». Αναγνωρίζετε
δηλαδή, τη συνεργασία της SIEMENS στη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται µε τη διαφθορά; Ποια ήταν η συνεργασία
αυτή που προσέφερε η «SIEMENS»; Γιατί λοιπόν δεν µας έδωσε
τα ονόµατα όλων αυτών που δωροδόκησε; Κι εδώ της δίνετε εύσηµα για την προσπάθειά της στη διερεύνηση φαινοµένων διαφθοράς στην Ελλάδα; Αυτά είναι τα χειρότερα σηµεία της
συµφωνίας. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ και σε άλλα. Μου δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα και τα έχω καταθέσει. Είναι
γραµµένα στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όµως, κύριε Σαχινίδη, ξέρετε τις
αντιδράσεις γι’ αυτήν την τροπολογία, που βεβαίως είναι πολύ
θετικό το ότι την έκανε δεκτή ο Αναπληρωτής Υπουργός, και η
οποία αφορά τους εργαζόµενους στις συνεταιριστικές τράπεζες.
Προκάλεσε το µίσος, το µένος, την αντίδραση, το θυµό, την οργή
των τραπεζών. Οι τράπεζες θέλουν να πάρουν το «φιλέτο» από
τις συνεταιριστικές τράπεζες, να το αξιοποιήσουν και να το οικειοποιηθούν, αλλά θεωρούν περιττό βάρος το να πάρουν κι εργαζόµενους από τις συνεταιριστικές τράπεζες, ούτε καν ένα
ποσοστό εξ αυτών. Αυτή ήταν η αντίδραση η οποία υπήρξε κι εξ
αυτής της αντίδρασης προήλθε η δική σας υπαναχώρηση.
Και ήρθε εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός ο οποίος λέει: «Πάρτε
την πίσω», αυτό συνέβη. Αλλά αυτήν τη στιγµή παίρνετε πίσω την
τροπολογία, αλλά δεν µας λέτε και τι θα γίνει. Δεν πρέπει να
έχετε µία θέση;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, µιλάει για
δέκα λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν πρέπει να έχετε µία θέση για τους εργαζόµενους στις συνεταιριστικές τράπεζες; Η µόνη σας θέση είναι ότι πάνε τα φιλέτα
των συνεταιριστικών τραπεζών στις τράπεζες; Οι εργαζόµενοι
δεν έχουν προοπτική;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Είναι η έκτη φορά γύρα
που µιλάνε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Λαφαζάνη, ολοκληρώσατε.
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Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε,
δεν θέλω στις τελευταίες µου παρουσίες να διαµαρτύροµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι γιατί ολοκληρώνουµε τη διαδικασία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Έχουν κάνει έξι γύρους οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Ο κ. Ροντούλης τώρα ξαναζητάει
το λόγο. Θα αρχίσουµε πάλι από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν θα πάρει το λόγο
κανείς. Ολοκληρώσαµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κατ’ αρχάς θέλω να πω
στον κ. Λαφαζάνη ότι εγώ νόµιζα ότι το µεγάλο κεφάλαιο δεν είχε
πατρίδα. Σήµερα ακούω από την Αριστερά ότι το µεγάλο κεφάλαιο έχει πατρίδες.
Είναι, λοιπόν, µία ενδιαφέρουσα θεωρητική προσέγγιση της
Αριστεράς.
Νοµίζω ότι το επόµενο διάστηµα που θα ιδιωτεύω θα µπορέσω
να εντρυφήσω στην καινούργια θεωρία της Αριστεράς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το κεφάλαιο …
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Τα ξαναλέω πάλι από την
αρχή, για να τα εµπεδώσετε. Η κ. Διαµαντοπούλου αυτό το οποίο
ήρθε και είπε ήταν ότι:
Πρώτον, µετά από αυτό το οποίο επικράτησε τις προηγούµενες ηµέρες στη Βουλή και που κατηγορήθηκε κιόλας από πολλές
παρατάξεις, από πολλά κόµµατα µέσα στη Βουλή µε τις αλλεπάλληλες τροπολογίες,µιλάω και για το νοµοσχέδιο του κ. Βορίδη υπήρξε µία παρέµβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος
επισήµανε στους Υπουργούς ότι δεν µπορούν παραµονές προεκλογικής περιόδου και την ώρα που φέρνουµε κάποια αναγκαία
νοµοσχέδια, να γίνονται αυτά οχήµατα για διάφορες άσχετες
τροπολογίες από την πίεση που όλοι νιώθουµε αυτές τις ηµέρες.
Αυτή ήταν, λοιπόν, η προτροπή, την οποία είπε ο Πρωθυπουργός.
Η κ. Διαµαντοπούλου, λοιπόν, είπε ότι στο πλαίσιο αυτής της
γενικής προτροπής του Πρωθυπουργού και κατόπιν ενηµέρωσής
της από το Υπουργείο Οικονοµικών –και το είπε ως επισπεύδουσα Υπουργός στο νοµοσχέδιο- ότι δεν γίνεται αποδεκτή αυτή
η τροπολογία η οποία προτάθηκε.
Εσείς βάζετε κάποια ζητήµατα του τι είπε ο κ. Οικονόµου πιο
µπροστά ή όχι, αυτό είναι µία άλλη ιστορία.
Όπως επίσης, το ότι είναι προφανές ότι αυτήν τη στιγµή που
συζητάµε ότι δεν µπορεί να λυθεί το ζήτηµα για το τι θα γίνει µε
τους εργαζόµενους στις συνεταιριστικές τράπεζες, που µία νέα
πλειοψηφία όπως λέτε εσείς αντιπροσωπευτική και από το λαό,
θα το δει και θα το ρυθµίσει.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω, λοιπόν, ότι και µε την παρουσία και
πάλι του κυρίου Υπουργού, που δυσκολεύεται αυτόν τον καιρό
ιδιαιτέρως να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα µεγάλα προβλήµατα µην ξεχνάτε ότι έχει αποδυναµωθεί το Υπουργείο Οικονοµικών
και έχουν µείνει οι δύο τους µόνο- το θέµα έχει τελειώσει. Προσήλθε, λοιπόν, πάλι ο Υπουργός των Οικονοµικών, έδωσε τις εξηγήσεις.
Νοµίζω ότι πλέον, έχουν ωριµάσει τα πάντα και πάµε στην ψηφοφορία να τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών
που συζητήσαµε στην παρούσα ενότητα στη σηµερινή συνεδρίαση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» και
θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπενθυµίζω ότι για τα άρθρα
207, 208, 209, 210, 213, 220, 221, 222, 225, 227, 231, 324, 327
και της τροπολογίας 181/89 διεξήχθη προηγουµένως ονοµαστική
ψηφοφορία.
Εποµένως, ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13,
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όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να λάβω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να πούµε µερικά άρθρα
και µετά να τα πείτε εν συνόλω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Θα προτιµούσα να µιλήσω
τώρα, κύριε Πρόεδρε, πριν την ψηφοφορία, γιατί δεν µίλησα και
αυτό, το οποίο θα πω θα βοηθήσει επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως διαµορφώνεται πια το
τοπίο και µετά τις αλλαγές που έχει δεχθεί η Κυβέρνηση, εµείς
θα καταψηφίσουµε το άρθρο 231. Δεχόµαστε τα υπόλοιπα
άρθρα και τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συγγνώµη, αλλά το
άρθρο 231 ήταν στην ονοµαστική ψηφοφορία, έτσι δεν είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έτσι βλέπω εγώ εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 233.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το 233. Έχετε δίκιο. Το
καταψηφίζετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το 233, λοιπόν, το καταψηφίζουµε µαζί µε τις τροπολογίες. Όλα τα υπόλοιπα άρθρα τα κάνουµε δεκτά.
Θέλω να κάνω, επίσης, δύο πολύ σύντοµες δηλώσεις. Η µία
δήλωση αφορά σε µία σύγχυση, νοµίζω, που δηµιουργήθηκε σε
σχέση µε τη ζυθοποιία και τις βιοµηχανίες αναψυκτικών. Δεν
είµαι βέβαιος ότι η ρύθµιση η οποία ψηφίστηκε µέσα στη διαδικασία του επείγοντος είναι η καλύτερη. Πρέπει να το ξαναδούµε.
Θέλω να πιστεύω ότι και η Κυβέρνηση θα το αντιµετωπίσει.
Το δεύτερο αφορά στην απάλειψη της νοµοτεχνικής βελτίωσης στο άρθρο 321 που έκανε ο κύριος Υπουργός, σε σχέση µε
τις εγγυήσεις που έδωσε το κράτος σε ορισµένες επιχειρήσεις,
οι οποίες ήθελε να διευρυνθούν.
Εµείς δεν είµαστε αντίθετοι επί της αρχής. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Θέλαµε, όµως, να είµαστε σίγουροι σε σχέση µε
τις επιπτώσεις στο έλλειµµα και γι’ αυτό ζητήσαµε από τον
Υπουργό να φέρει τις επόµενες ηµέρες τη σχετική ρύθµιση µαζί
µε µία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Υπάρχουν ακόµη δύο
νοµοσχέδια στα οποία είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε και να
ψηφίσουµε την εν λόγω ρύθµιση, αλλά ακολουθώντας αυτή τη
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Προχωρούµε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
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έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 230 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 230
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 232 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 232
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 233 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 233
δεν έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό και
απορρίπτεται.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 239 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 239
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 285 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 285
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 286 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 286
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 287 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 287
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 288 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 288
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 289 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 289
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 290 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 290
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 291 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 291
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 292 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 292
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 293 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 293
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 294 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 294
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 295 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 295
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 296 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 296
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 297 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 297
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 298 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 298
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 299 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 299
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 300 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 300
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 301 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 301
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 302 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 302
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 303 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 303
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 304 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 304
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 305 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 305
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 306 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 306
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 307 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 307
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 308 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 308
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 309 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 309
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 310 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 310
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 311 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 311
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 312 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 312
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 313 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 313
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 314 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 314
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 315 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 315
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 316 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 316
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 317 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 317
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 318 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 318
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 319 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 319
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 320 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 320
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 321 όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 321
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 322 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 322
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 323, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 323
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 325 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 325
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 326 όπως τροποΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 326
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 328 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 328
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 979 και ειδικό 87, η οποία θα αποτελέσει ίδιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 979 και ειδικό 87, η οποία θα αποτελέσει το ίδιο
άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου, όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
του νοµοσχεδίου, έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από την κυρία Υπουργό.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 6 Απριλίου και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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