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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’
Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 13 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 12-9-2012
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
12 Σεπτεµβρίου 2012, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό
του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας,
2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ευγενία Ουζουνίδου, Βουλευτή Κοζάνης, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµος Μονεµβασίας Νοµού Λακωνίας
διαµαρτύρεται για την ενδεχόµενη αναστολή λειτουργίας της
ΔΟΥ Μολάων.
2) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανατολικής Μάνης Νοµού
Λακωνίας εκφράζει την αντίθεσή του στην ενδεχόµενη αναστολή
λειτουργίας της ΔΟΥ Γυθείου.
3) Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Ανάργυρος Παναγιωτάκος εκφράζει
τη διαµαρτυρία του για τη µη ένταξή του στις σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας εξαιτίας της έλλειψης συντονισµού και συνεργασίας των αρµόδιων υπηρεσιών.
4) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αιτείται τη λήψη µέτρων από την Αστυνοµία για την αντιµετώπιση της λεηλασίας των εγκαταστάσεων της
ΔΕΗ Καρδίτσας.
5) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων
Νοµού Ηρακλείου αιτείται τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα
πολυτεκνικά επιδόµατα και τις µετεγγραφές πολύτεκνων φοιτητών.

6) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μελετητών - Εγκαταστατών Οικιακών Φωτοβολταϊκών «ΗΛΙΟΣ»
αιτείται την ανάκληση ή αναστολή εκτέλεσης της τελευταίας
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε τις ασύµφορες τιµές πώλησης ρεύµατος στα οικιακά φωτοβολταϊκά και τον αποκλεισµό της
Πελοποννήσου από κάθε νέα επένδυση στον τοµέα αυτόν.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων του Σκαγιοπούλειου κληροδοτήµατος.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην προσφορά
ιδιώτη για την κάλυψη των εξόδων επισκευής και συντήρησης
των περιπολικών της Πάτρας.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά διαµαρτυρία των
εργαζοµένων της Αχαϊκής Τράπεζας για την υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε έκθεση του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης για ένα θέµα επιχορήγησης επένδυσης και για ένα άλλο σχετικά µε έλλειµµα σε δηµοτικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου στην Πάτρα.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε στατιστικά
στοιχεία που δείχνουν υψηλή εγκληµατικότητα στην περιοχή της
Αχαΐας.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε διαγωνισµό
για την προµήθεια συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης αποτυπωµάτων.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην προσφυγή
της χώρας µας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε όχηµα του
Υπουργείου Οικονοµικών που χρησιµοποιεί ο Πρόεδρος του
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ΠΑΣΟΚ.
15) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος «Ορφανοτροφείο Βόλου» Νοµού Μαγνησίας αιτείται τη
λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος.
16) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Αεροπορίας Νοµού Μαγνησίας αιτείται την αποζηµίωση του
Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας για τις ζηµίες που υπέστη εξαιτίας του PSI.
17) Η Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συντονιστικό Συµβούλιο του
Εργασιακού Τοµέα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας αιτείται την επανεξέταση θέµατος που αφορά στη στελέχωση των Βαθµολογικών
Κέντρων Πανελληνίων Εξετάσεων.
18) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών
Αυτοκινητιστών Ελλάδος αιτείται την επίλυση θέµατος που
αφορά την αποζηµίωση τριών αυτοκινητιστών, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή περιουσιακή ζηµία κατά τη µεταφορά εµπορευµάτων της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ» από την Αθήνα στη Δαµασκό της
Συρίας.
19) Ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Σωµάτων
Ασφαλείας εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόµενο νέων
περικοπών στους ένστολους.
20) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Αδειούχων Εγκαταστατών

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υδραυλικών Θερµικών και Κλιµατιστικών Έργων Νοµού Κοζάνης
«Ο ΗΛΙΟΣ» αιτείται την απόσυρση διατάξεων του υπ’ αριθ.
34/2012 σχεδίου προεδρικού διατάγµατος σχετικά µε τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των επαγγελµατιών του κλάδου.
21) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση των
ειρηνοδικείων του Δήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.
22) Ο Βουλευτής Αργολίδος κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία αγρότες από την Αργολίδα επισηµαίνουν
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν από την πάροδο των προθεσµιών για την ολοκλήρωση κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθµών, λόγω διακοπής της διαδικασίας δανειοδότησης από την
Αγροτική Τράπεζα.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την παράταση της προθεσµίας δήλωσης των αυθαιρέτων και τη βελτίωση των όρων
τακτοποίησης των οφειλών.
24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
για τα φωτοβολταϊκά.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 508/30-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γερµενή Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14973/23-082012 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 548/31-07-2012 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ματθαιόπουλου Αρτέµιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/14982/
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3. Στην µε αριθµό 558/31-07-2012 ερώτηση της Βουλευτού κ.
Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 885/23-08-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2012 έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 211/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Αθανασίου Δαβάκη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό
στην Αστυνοµική Διεύθυνση Λακωνίας, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Προχωρούµε στη δεύτερη µε αριθµό 216/10-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Νοµού Κοζάνης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ευγενίας Ουζουνίδου προς τους Υπουργούς
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιµα.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να
αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή της.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε µια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, η ανέχεια, η
φτώχεια και η εξαθλίωση λαµβάνει χαρακτηριστικά επιδηµίας
εξαιτίας της καταστροφικής σας πολιτικής, ετοιµάζετε τώρα και
µε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
θέρµανσης την εκτίναξη και της τιµής του. Αυτό είναι το τελειωτικό χτύπηµα για χιλιάδες νοικοκυριά.
Την αύξηση αυτής της τιµής κατά 40% του ειδικού φόρου την
κάνετε για την καταπολέµηση τάχα της φοροδιαφυγής και της
λαθρεµπορίας. Και λέω «τάχα» γιατί για να καταπολεµήσετε τη
φοροδιαφυγή και τη λαθρεµπορία χρειάζεται πολιτική βούληση.
Υπάρχουν χιλιάδες προτάσεις που έχουν κάνει µαζικοί φορείς,
τις οποίες θα µπορούσατε να υιοθετήσετε για να µπορέσετε να
ελέγξετε το σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελείωσε ο χρόνος µου, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ήταν προειδοποιητικό το κουδούνι, κυρία συνάδελφε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, επειδή
είναι η πρώτη φορά που µιλώ, δεν το γνώριζα.
Μπορώ να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Βεβαίως, έχετε
ένα λεπτό ακόµη.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η αύξηση θα είχε τραγικά αποτελέσµατα, ακόµα και απώλειες ανθρώπων από το κρύο το 2012. Και αυτήν την ώρα που συµβαίνει αυτό
αδιαφορείτε για το τι σηµαίνει αυτό το πράγµα. Τι σηµαίνει, δηλαδή, για το κάθε νοικοκυριό και αναφέροµαι ιδιαίτερα στη δυτική Μακεδονία, όπου πέρυσι είχαµε τρεις µήνες βαρυχειµωνιά.
Για ενάµιση µήνα περίπου η Φλώρινα είχε µείον 28 βαθµούς Κελσίου.
Να το πούµε λιανά τι σηµαίνει αυτό: Με περσινές τιµές, µε την
τιµή του 1,05 ευρώ για ένα νοικοκυριό εκατόν είκοσι τετραγωνικών µε τετραµελή οικογένεια, ξέρετε ποια είναι η δαπάνη; Γύρω
στα 5.500 ευρώ. Με την εξοµοίωση ξέρετε πού θα πάει η δαπάνη;
Στα 7.400 ευρώ. Σκεφτείτε πώς µπορεί να αντεπεξέλθει µε τέτοιον προϋπολογισµό σήµερα, που η ανεργία έχει καλπάσει και
που πάρα πολλά νοικοκυριά αυτήν τη στιγµή δεν µπορούν να
βγάλουν τα προς το ζην.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τα ερωτήµατά
σας τώρα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Πέρα απ’ αυτά µας λέτε για κάποια
επιδόµατα. Ακούγεται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι
υπάρχει πρόθεση για επιδόµατα των 100, των 200 και των 400
ευρώ το πολύ. Θα µπορέσουν µε αυτά τα επιδόµατα να λύσουν
τα προβλήµατα οι άνθρωποι αυτοί και να καλύψουν µια δαπάνη
της τάξης των 5.000 µέχρι 7.000 ευρώ;
Τα ερωτήµατά µου είναι τα εξής: Τι προτίθεστε να πράξετε
και πότε, κύριοι, σχετικά µε την τελική τιµή θέρµανσης για να
µπορέσουν οι άνθρωποι έγκαιρα να πάρουν το πετρέλαιο; Πότε

σκοπεύετε να ανακοινώσετε αυτά τα µέτρα για να µπορέσουν
οι άνθρωποι να κάνουν τον προϋπολογισµό τους; Πόσο θα µειώσετε το λαθρεµπόριο µε αυτήν την ενέργεια, αφού την επικαλείστε; Ξέρετε τι ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης είχαµε τους
προηγούµενους χειµώνες και τι θα απαιτηθεί γι’ αυτόν το χειµώνα; Τι θα κερδίσετε απ’ αυτό το µέτρο; Αν κερδίσετε απ’ αυτό
το µέτρο, πώς θα το επιστρέψετε στους πολίτες που επιβαρύνθηκαν; Γιατί αν δεν το επιστρέψετε, σηµαίνει ότι βάζετε ακόµα
ένα χαράτσι, το οποίο θα ονοµάζεται πλέον χαράτσι πετρελαίου.
Είστε διατεθειµένοι λειτουργώντας µε στοιχειώδη κοινωνική
ευαισθησία να καταπολεµήσετε ουσιαστικά τη λαθρεµπορία και
να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προς τα κάτω; Τι θα
κάνετε µε το ΦΠΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υφυπουργός κ. Μαυραγάνης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Η
απάντηση στην ερώτηση της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατ’
αρχάς ότι το πρόβληµα αυτό έχει εντοπιστεί από τις πρώτες
µέρες που αναλάβαµε τη διαχείριση στο Υπουργείο Οικονοµικών
και από τις πρώτες µέρες έχουµε συστήσει επιτροπές για να µας
εισηγηθούν. Έχουµε εισηγήσεις και συζητούµε ακριβώς τη διαδικασία και τον τρόπο που θα πρέπει να δοθεί επίδοµα σε ευαίσθητα κοινωνικά στρώµατα της περιφέρειας, ιδίως των περιοχών
αυτών που έχουν, λόγω των κλιµατικών συνθηκών, βαρύ χειµώνα.
Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Μάλιστα δεν είναι εύκολες οι
αποφάσεις όταν δεν υπήρξε ένας σωστός συνδυασµός, ώστε να
βρούµε κάτι έτοιµο πάνω στο οποίο θα εργαστούµε για να ολοκληρώσουµε και να δώσουµε µια τελική λύση.
Το πρόβληµα αυτήν τη στιγµή είναι ότι θα πρέπει να πάρουν
το επίδοµα µε κάποια κριτήρια και θα πρέπει να πάρουν επίδοµα
οι άνθρωποι που είναι σε αυτήν την κατάσταση µε νένα τρόπο
που θα είναι εύκολος. Πιστεύουµε ότι την επόµενη εβδοµάδα θα
είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε τις προτάσεις µας. Και όπως
έγινε και µε τις δόσεις εισοδήµατος, όπου διαχειριστήκαµε και
εκεί µια δύσκολη κατάσταση και καταλήξαµε σε µια λύση, νοµίζω
ότι θα υπάρξει έµπρακτο το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για να
µπορέσει να ανταποκριθεί στα αιτήµατα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.
Θα ήθελα όµως να τονίσω ότι το πρόβληµα αυτό έχει δηµιουργηθεί από την αύξηση, όπως είπατε, της τιµής. Είναι κάτι το
οποίο θα πρέπει να εφαρµοστεί κι έχουµε λάβει και άλλες παραµέτρους υπ’ όψιν. Παραδείγµατος χάριν, εµείς στο Υπουργείο είδαµε εάν έχει προϋπολογιστεί επίδοµα για φέτος. Είδαµε επίσης
τι ανάγκες έχουν οι δηµόσιοι φορείς και εάν έχει προϋπολογιστεί.
Ζητήσαµε από την ΚΕΔΕ να µας πει τι πρόσθετο κονδύλι χρειάζεται για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς και τα σχολεία, τα
οποία έχουν ανάγκη πετρελαίου θέρµανσης για το χειµώνα.
Συνεπώς, το Υπουργείο από την πρώτη στιγµή που έχει αναλάβει η ηγεσία αυτή έχει βρει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα
και προσπαθούµε να το διαχειριστούµε µε τον καλύτερο τρόπο.
Τις αποφάσεις µας θα τις ακούσετε πιθανότατα την επόµενη
εβδοµάδα, διότι και τα περιθώρια πλέον είναι πολύ στενά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αυτή την απάντηση
την έχετε δώσει και πριν από µια εβδοµάδα σε µια άλλη συνάδελφο που είχε κάνει την ίδια επίκαιρη ερώτηση. Πηγαίνει από
βδοµάδα σε βδοµάδα.
Στη δυτική Μακεδονία, στις ορεινές περιοχές της χώρας, τέτοια περίοδο, δηλαδή στα µέσα Σεπτεµβρίου, οι θερµοκρασίες
πέφτουν κατά δώδεκα µε δεκατέσσερις βαθµούς. Καταλαβαίνετε
ότι οι άνθρωποι δεν µπορούν να οργανωθούν. Ανοίγουν τα σχολεία. Με τις ανάλγητες πολιτικές σας έχετε φέρει τον κόσµο σε
αδιέξοδο. Θα µπορούσατε ξεκάθαρα να πείτε: «κατεβάζουµε τον
ειδικό φόρο, τον εξοµοιώνουµε προς τα κάτω, δείχνουµε κοινωνική ευαισθησία», για να µπορέσουν οι άνθρωποι να αντεπεξέλθουν σ’ ένα όχι απλώς κοινωνικό αγαθό. Διότι η θέρµανση είναι
όρος επιβίωσης. Θα έχουµε ανθρώπινα θύµατα. Δεν µπορούµε
να καταλάβουµε γιατί γίνεται αυτό. Αυτό θα το βρείτε µπροστά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

σας. Ο λογαριασµός θα χτυπήσει την πόρτα σας και δεν θα
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
Έχετε την πρακτική -δεν έχετε µάθει από τα προηγούµενα
χρόνια;- που λέει ότι από το 2009 µέχρι το 2011 έχουν χαθεί ενάµισι δισεκατοµµύριο φόροι. Μειώθηκε και η κατανάλωση. Το λαθρεµπόριο οργιάζει. Σε λίγο καιρό θα έχουµε κι άλλου είδους
λαθρεµπόριο, το τράνζιτ στη βόρεια Ελλάδα. Από τις γείτονες
χώρες θα παίρνουν πετρέλαιο, όπως και στο Νότο από τα diesel
marine. Δεν πρέπει να απαντήσουµε σ’ αυτό; Και µε µία επιδοµατική πολιτική των 100 και 200 ευρώ θα λυθεί αυτό το πρόβληµα; Θα µπορέσει ένας άνεργος να βάλει πετρέλαιο για επτά
ή οκτώ µήνες που έχει χειµώνα στη δυτική Μακεδονία, να λύσει
το πρόβληµά του; Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικά
µέτρα;
Ξέρετε πού έχουµε φθάσει; Να γίνονται επενδύσεις –ναι, θα
σας το πω- στη ξυλόσοµπα. Έχουν γίνει υλοτοµίες. Όλο το καλοκαίρι χτυπούσαν τα αλυσοπρίονα! Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο προϊόν που πωλείται. Εκεί οι
Βορειοελλαδίτες κάνουν επένδυση αγοράς ξυλόσοµπας. Έχουν
κουρευτεί σχεδόν όλα τα δάση µας µε την υλοτοµία, για να µπορέσουν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν όπως µπορούν. Καταλαβαίνετε πού έχουµε φθάσει; Πού θα πάει αυτή η εξαθλίωση; Τι
θα κάνετε; Δεν θα πρέπει να πάρετε τα µέτρα αυτά; Γιατί δεν
απαντάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κατ’
αρχάς θα ήθελα να σας απαντήσω ότι πάντα η έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ισχύει από 15 Οκτωβρίου. Άρα αν αναφέρεστε, όπως είπατε, για τωρινά προβλήµατα, µε οποιοδήποτε
καθεστώς από 15 Οκτωβρίου ισχύουν τα µέτρα. Να είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό.
Όσον αφορά το λαθρεµπόριο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να
γίνουν αποφασιστικά βήµατα για την πάταξή του.
Έχει εκδοθεί από το ΣΔΟΕ -από το οποίο έχω πάρει και τη σχετική ενηµέρωση δεδοµένου ότι δεν είναι στην αρµοδιότητά µου,
έχω πάρει όµως το έγγραφο από τον ειδικό του γραµµατέα- και
εφαρµόζεται επιχειρησιακό σχέδιο και ειδικός οδηγός για τη διενέργεια ελέγχων στους εµπλεκόµενους στη διακίνηση, διάθεση
και χρήση των παραπάνω προϊόντων, εταιρείες εµπορίας, πρατήρια, πωλητές πετρελαίου θέρµανσης, κλπ. και µε τη γενική διαταγή του Μαρτίου του 2011 προς τις περιφερειακές διευθύνσεις
της υπηρεσίας µας για τη διενέργεια διευρυµένων και εξειδικευµένων ελέγχων στον τοµέα ενεργειακών προϊόντων προς αντιµετώπιση της αυξηµένης παραβατικότητας.
Το ΣΔΟΕ κατά τη διενέργεια των ελέγχων πραγµατοποιεί
δειγµατοληψίες στα καύσιµα και αποστέλλονται για ανάλυση
στο Γενικό Χηµείο. Κατά εφαρµογή των παραπάνω κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2012 πραγµατοποιήθηκαν χίλιοι εβδοµήντα
τέσσερις έλεγχοι, βρέθηκαν διακόσιοι εβδοµήντα τρεις παραβάτες. Βεβαιώθηκαν τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα
φορολογικές και απλές τελωνειακές παραβάσεις και εκατόν είκοσι λαθρεµπορίες.
Οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα θα συνεχιστούν µε αµείωτη
ένταση, αποσκοπώντας στην εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας, λαθρεµπορίας καυσίµων, για τη διασφάλιση των δηµοσίων
εσόδων, την οµαλή λειτουργία της αγοράς καυσίµων και την
προστασία των καταναλωτών. Αυτό θα ενταθεί και θα ενταθεί και
µε στοχευµένες ενέργειες και στα σύνορα προκειµένου να
έχουµε αποτελέσµατα. Η υποχρέωση όµως αυτή για την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης µας έρχεται από το παρελθόν
και είναι κάτι για το οποίο έχει δεσµευτεί η χώρα.
Είναι µεγάλο το πρόβληµα και γι’ αυτό µπορεί να είπα ότι θα
απαντήσουµε αυτήν την εβδοµάδα και να το µεταθέτω για µία
εβδοµάδα, διότι πρέπει να επιτύχουµε τη βέλτιστη απάντηση στα
ερωτήµατα αυτά που είναι κρίσιµα, όπως και εσείς τα θέσατε.
Και θέλω να ξέρετε κάτι. Συνεχώς διαβάζουµε στον Τύπο διάφορα, όπως διαβάζαµε για τη φορολογία εισοδήµατος. Το
Υπουργείο θα µιλήσει και θα µιλήσει ανακοινώνοντας τις συγκεκριµένες αποφάσεις. Κάθε µέρα διαβάζουµε διάφορες θεωρίες.
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Σήµερα διάβασα κάπου ότι θα φορολογήσουµε και τα πτυχία.
Δεν ξέρω ποιος σκέφτεται συνεχώς αυτές τις ανοησίες.
Σας διαβεβαιώ, όµως, ότι όταν µιλήσει το Υπουργείο, θα µιλήσει σοβαρά, θα έχει σκεφτεί όλες τις παραµέτρους και όλες τις
συνθήκες εκείνες που δηµιουργούν όντως πρόβληµα σε µεγάλη
κατηγορία συνανθρώπων µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ακολουθεί η έκτη µε αριθµό 218/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αχαΐας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση του περιεχοµένου των CD µε
τα εµβάσµατα Ελλήνων πολιτών από το 2009 σε τράπεζες του
εξωτερικού.
Το λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, ο τίτλος της ερώτησης που αναφέρατε δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Σε καµµία περίπτωση ο υποφαινόµενος και το κόµµα του δεν θα ζητούσε δηµοσιοποίηση
στοιχείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα το κάνετε
εσείς σαφέστερο, κύριε Τσούκαλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Βεβαίως. Μιλάω για τη διάθεση των
συγκεκριµένων στοιχείων στα κόµµατα, δηλαδή η κατάθεσή τους
στη Βουλή, όπως είχε γίνει και µε τις δύο προηγούµενες λίστες
του 2009-2010.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίζοντας την τελευταία αποστροφή του
λόγου σας να πω ότι µέχρις ότου αποφασίσετε –και είµαστε βέβαιοι ότι θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις- το αίσθηµα αδικίας
του Έλληνα πολίτη και της έλλειψης κοινωνικής δικαιοσύνης έχει
οδηγήσει όλες τις κοινωνικές διεργασίες στα άκρα. Και ιδίως
όταν πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι βρίσκεται στη διάθεση του
ΣΔΟΕ ένας ψηφιακός δίσκος µε πενήντα τέσσερις χιλιάδες ονόµατα και µε εµβάσµατα άνω των 22 δισεκατοµµυρίων για την περίοδο 2009-2012.
Η ερώτησή µου είναι σαφής και θα την αναπτύξω περισσότερο
στο δεύτερο µέρος. Είχε κατατεθεί το 2010 από τον κ. Βενιζέλο
µία λίστα για όσους είχαν εµβάσµατα στο εξωτερικό για το 2009.
Ο αριθµός των προσώπων ήταν περίπου οκτακόσιοι. Άλλοι τόσοι
περίπου για το 2010.
Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη. Υπάρχει σοβαρή αναντιστοιχία
σε εκείνες τις λίστες µε τον αριθµό των ονοµάτων που φέρεται
ότι υπάρχουν στα CD. Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία των λιστών που µας κατατέθηκαν και του αριθµού των ονοµάτων που βρίσκονται στο CD;
Δεύτερον, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα µε
τη διάθεση των τραπεζών να παράσχουν στοιχεία στο ΣΔΟΕ,
προκειµένου να κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων. Η ενηµέρωση που είχαµε από τους αρµοδίους του ΣΔΟΕ, όσον αφορά
τη συµπεριφορά των τραπεζών, είναι τραγική. Χαρακτηρίστηκε
από κάποιους έως σκοπίµως παρελκυστική, µε λάθος στοιχεία,
λάθος ονόµατα, µεγάλη καθυστέρηση να παραδοθούν τα στοιχεία, παράδοση στοιχείων σε στοίβες χαρτιών και όχι ψηφιακά
κ.ο.κ..
Η ερώτηση είναι σαφής: Τι σκοπεύετε να κάνετε άµεσα προκειµένου να αντιµετωπίσουµε το σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας
που υπάρχει στη χώρα και προκειµένου και οι πολίτες να νιώσουν
ένα στοιχειώδες αίσθηµα δικαιοσύνης;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Μαυραγάνης έχει το λόγο για
τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, είναι και πάλι εύλογο το ερώτηµα που τίθεται
από το Βουλευτή της Δηµοκρατικής Αριστεράς. Όταν βλέπουµε
µια µεγάλη φοροδιαφυγή, δεν µπορεί, από την άλλη µεριά, να
ζητάµε θυσίες από τον ελληνικό λαό χωρίς να υπάρχει αποτέλεσµα στη φοροδιαφυγή. Είναι σαφές.
Όµως, θα πρέπει εδώ να κάνω και µια παρένθεση. Πρέπει και
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όλος ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι η µάχη κατά της φοροδιαφυγής δεν είναι υπόθεση µόνο κάποιων ανθρώπων στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Όταν κάποιος ζητάει την απόδειξη και
συµµετέχει στον αγώνα αυτό, θα γνωρίζει πλέον ότι εγγυάται µια
καλύτερη µέρα αύριο, χωρίς περικοπές, διότι οι περικοπές και
τα µέτρα στον τοµέα των δαπανών οφείλονται σε µεγάλο βαθµό
στην ανοχή που δείχνουµε όλοι µας στο φαινόµενο της φοροδιαφυγής. Και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι ότι είναι συνολικός ο
αγώνας.
Ως προς τα στοιχεία µε τα CD: το CD το οποίο στάλθηκε από
το Υπουργείο Οικονοµικών στο ΣΔΟΕ και το οποίο περιείχε πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι΅ονόµατα συνολικά, τα οποία κατά τα έτη 2009-2012 εξήγαγαν µε εµβάσµατα
στο εξωτερικό περίπου 22 δισεκατοµµύρια, έχει δοθεί προς επεξεργασία και έλεγχο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του
ΣΔΟΕ. Μπορώ να σας πω εδώ απ’ ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω,
ότι έχει γίνει ένας συντονισµός για να προσφερθεί στο ΣΔΟΕ και
στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µια επεξεργασία στοιχείων για να είναι πλήρης η πληροφόρηση, ώστε οι
ελεγκτές να έχουν µπροστά τους συγκεκριµένα στοιχεία δηλώσεων και εµβασµάτων και µάλιστα, δηλώσεων αρκετών ετών.
Θα είναι, λοιπόν, δυνατόν να διαπιστωθεί µετά την επεξεργασία τους και να απαντηθεί εάν ο αριθµός των χιλίων πεντακοσίων
προσώπων που περιελάµβαναν οι λίστες που έθεσε στη διάθεση
της Βουλής των Ελλήνων το Υπουργείο Οικονοµικών και τα οποία
είχαν εξαγάγει εµβάσµατα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009 και
2010, βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τον αριθµό των προσώπων που
περιλαµβάνονται στο CD που έχει σταλεί στο ΣΔΟΕ και αν όχι,
πού οφείλεται η διαφορά.
Πάντως, επισηµαίνεται, όπως άλλωστε προκύπτει και απ’ αυτά
που αναφέρθηκαν, ότι το µεν CD περιλαµβάνει πρόσωπα που
εξήγαγαν χρήµατα στην αλλοδαπή τα έτη 2009-2012, ενώ οι λίστες περιελάµβαναν πρόσωπα που εξήγαγαν χρήµατα στο εξωτερικό τα έτη 2009 και 2010.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Και εγώ δεν έχω την επεξεργασία
των στοιχείων αυτών, κύριε Υπουργέ, αλλά θεωρώ αυτονόητο ότι
αν οι λίστες για το 2009 και το 2010 περιείχαν περίπου χίλια πεντακόσια ονόµατα και οι δύο µαζί, δεν είναι δυνατόν από το 2009
µέχρι το 2012 να έχουµε πενήντα τέσσερις χιλιάδες ονόµατα.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι κάτι δεν πάει καλά στις λίστες εκείνες που µας κατατέθηκαν στη Βουλή.
Τέλος πάντων, το πρόβληµα εκτός από τους Έλληνες πολίτες
υπάρχει και για µας τους Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, γιατί, ενώ
η πρώτη λίστα του 2009 έχει κατατεθεί από τον Οκτώβριο του
2011, αν θυµάµαι καλά, η ενηµέρωση που έχουµε από το ΣΔΟΕ
είναι ότι, λόγω φθηνών δικαιολογιών που παρουσιάζουν οι τράπεζες, δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Δηλαδή, µέχρι αυτή
τη στιγµή δεν γνωρίζουµε εµείς τουλάχιστον ποια ήταν η τύχη
εκείνης της επεξεργασίας της λίστας.
Κλείνοντας θα ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο αναφέρατε
και για το οποίο σας εύχοµαι να ακολουθήσετε διαφορετική πορεία και είµαστε βέβαιοι ότι θα την ακολουθήσετε.
Προκειµένου οι πολίτες να είναι συνεπείς και να νιώθουν πραγµατικά ότι συµβάλλουν στην ανόρθωση της χώρας, θα πρέπει να
νιώσουν ότι το κράτος είναι προστάτης τους, ότι είναι φίλος
τους, ότι είναι κάτι δικό τους. Όσο ο Έλληνας πολίτης νιώθει το
κράτος ως εχθρό, όταν αναπτύσσεται µια παράλληλη σχέση εχθρότητας µεταξύ κράτους και πολίτη και όταν το κράτος είναι
αναξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, είναι προφανές ότι αυτή η
εκστρατεία, αυτή η επιχείρηση, δεν πρόκειται να πετύχει.
Εµείς τουλάχιστον θα συµβάλουµε στο να αλλάξει η νοοτροπία. Όµως θα πρέπει και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να δείξει
απτά αποτελέσµατα σε αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια που έχει
αναλάβει.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά έχουµε αναγάγει το θέµα της
φοροδιαφυγής στο ύψιστο πρόβληµα αυτής εδώ της χώρας,
γιατί είναι συνώνυµο του παρασιτισµού, συνώνυµο του πελατειακού συστήµατος, συνώνυµο της κοινωνικής αδικίας και της ανά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πτυξης, βεβαίως, κάποιων παράπλευρων οµάδων οι οποίες κυρίως λυµαίνονταν αυτόν τον τόπο µέχρι τώρα.
Ευχόµαστε, πραγµατικά, τα αποτελέσµατα των προσπαθειών
σας να είναι άµεσα, προκειµένου να νιώσει στοιχειώδες αίσθηµα
ευαισθησίας ο Έλληνας πολίτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτό
που είπατε, κύριε Βουλευτά, ότι το κράτος πρέπει να αλλάξει και
πρέπει να έχει µια διαφορετική νοοτροπία για να το αντιληφθεί
και ο πολίτης, νοµίζω ότι είναι ένα από τα µεγαλύτερα στοιχήµατα της σηµερινής Κυβέρνησης αλλά και µία υπέρτατη ανάγκη
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας.
Νοµίζω, όµως, ότι πάνω σε αυτό το θέµα γίνονται πλέον σοβαρές και συντονισµένες προσπάθειες. Υπάρχει ένας άξιος άνθρωπος επικεφαλής, ο Υπουργός κ. Μανιτάκης, για να φέρει σε
πέρας αυτό το πάρα πολύ δύσκολο εγχείρηµα, που είναι απαίτηση δεκαετιών στην ελληνική Δηµόσια Διοίκηση.
Όσον αφορά στις λίστες –για να επανέλθω λίγο- θα πρέπει να
δει και το ΣΔΟΕ µερικά πρακτικά θέµατα -και σε αυτό έχουµε και
εµείς βοηθήσει- ώστε, πρώτον, η πληροφόρηση από τις τράπεζες να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο και, δεύτερον, βεβαίως, να έρχεται πάρα πολύ γρήγορα.
Όµως, για τις λίστες µε τα εµβάσµατα, εφόσον γίνει σωστή
επεξεργασία από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι σαφή,
δηλαδή φαίνεται ένα έµβασµα. Από εκεί και πέρα, πρέπει κάποιος να επεξεργαστεί την πληροφόρηση από τις δηλώσεις. Και
αν οι δηλώσεις είναι σε αναντιστοιχία µε το έµβασµα, είναι µία
πρώτη απόδειξη. Βεβαίως, µπορεί να χρειαστούν και περαιτέρω
αποδείξεις από άλλες τραπεζικές καταθέσεις, αλλά σε πρώτη
φάση µπορεί να γίνει ένας έλεγχος.
Σε αυτήν την κατεύθυνση προσπαθούµε πολύ γρήγορα µε το
συντονισµό της συνεργασίας του ΣΔΟΕ και των διαφόρων άλλων
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών να υπάρχει αποτέλεσµα, γιατί εδώ, όπως έχω τονίσει, έχουµε στα χέρια µας ένα
µικρό περιουσιολόγιο. Από τη µία, έχουµε χρήµατα, καταθέσεις,
περιουσιακό στοιχείο και από την άλλη, µε µία µικρή επεξεργασία έχουµε φορολογικές δηλώσεις. Είναι αυτό στο οποίο λέµε
ότι θέλουµε να φθάσουµε κάποτε, στο περιουσιολόγιο. Εδώ το
έχουµε και πρέπει να προχωρήσουµε. Είναι πολλά τα ονόµατα.
Βεβαίως, θα πρέπει να γίνει µία ιεράρχηση. Ξεκινάς µε κάποιους
τρόπους, µε κάποιες τεχνικές ελέγχου -δεν µπορείς, βέβαια, να
τα κάνεις όλα σε ένα µήνα- αλλά σταδιακά πρέπει να έχεις αποτέλεσµα.
Τουλάχιστον αυτήν τη φορά σάς υπόσχοµαι ότι τόσο από τη
µεριά της δικής µου αρµοδιότητας όσο και από τη µεριά της αρµοδιότητας του Υπουργού Οικονοµικών, που έχει το ΣΔΟΕ, γίνεται µία συντονισµένη δράση, για να προχωρήσει πολύ γρήγορα
η έρευνα και να έχουµε αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τέταρτη µε αριθµό 205/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Νοµού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του παρεµπορίου.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε δύο λεπτά για να αναπτύξετε την
επίκαιρη ερώτησή σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα που µας απασχολεί σήµερα έχει αποκτήσει έναν εξαιρετικά επίκαιρο χαρακτήρα µετά τα γνωστά σε
όλους µας γεγονότα που διαδραµατίστηκαν σε Ραφήνα και Μεσολόγγι την προηγούµενη εβδοµάδα. Εξαιτίας, λοιπόν, της απουσίας ενός επίσηµου Σώµατος Δίωξης Παρεµπορίου εµφανίστηκε
εκεί ένα αυτοσχέδιο και αυτόκλητο σχήµα, όχι βέβαια για να επιβάλει κάποιο νόµο, αλλά για να κερδίσει δηµοσιότητα και να προκαλέσει την ιδεολογική ζύµωση που ζητά η Χρυσή Αυγή.
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Εσείς σπεύσατε να καταδικάσετε τους συµµετέχοντες και, µάλιστα, βγάλατε και δικαστικές αποφάσεις, κάτι που κατά την
άποψή µου είναι λάθος, γιατί έργο της Κυβέρνησης δεν είναι να
δικάζει και µάλιστα µέσα από τηλεπαράθυρα. Τις όποιες ευθύνες
αρµόδια να τις καταλογίσει σ’ αυτό το θέµα είναι αποκλειστικά
και µόνο η ελληνική δικαιοσύνη. Εµείς ως πολιτικοί δεν είµαστε
εδώ ούτε για να καταδικάζουµε ούτε βέβαια και για να αθωώνουµε.
Επιπλέον, όµως, εµφανιστήκατε στα κανάλια και µιλούσατε για
παραβάσεις νόµων και άνοµες συµπεριφορές. Εδώ θα ήθελα να
σας θυµίσω το ανέκδοτο µε την καµπούρα που κοιτούσε µόνο
την καµπούρα των διπλανών της και δεν έβλεπε ποτέ τη δική της.
Έτσι και εσείς περιορίζεστε να καταλογίζετε διάφορες παρανοµίες σε άλλους, χωρίς να ελέγχετε τις δικές σας παραλείψεις,
γιατί, κύριε Υπουργέ, το νόµο δεν παραβαίνει κάποιος µόνο µε
πράξεις αλλά και µε παραλείψεις.
Εδώ αναφέροµαι στην απροθυµία σας να πάρετε ουσιαστικά
µέτρα κατά του παρεµπορίου, που δηµιουργεί το εύφορο έδαφος για άλλες συµπεριφορές. Είναι, κατά την άποψή µου, η
ασυντόνιστη και συχνά ανύπαρκτη κρατική δράση που προκάλεσε τελικά την ταχύτατη επέκταση του παρεµπορίου σ’ ολόκληρη τη χώρα. Όταν αναφερόµαστε σε παρεµπόριο, έχουµε να
κάνουµε πλέον µε ένα διαρκές οικονοµικό έγκληµα µε πλήθος
παραφυάδων σε άλλους χώρους. Το παρεµπόριο, πέρα από τη
ζηµία που προκαλεί στην πραγµατική οικονοµία και σας ασφαλιστικά ταµεία, συνδέεται µε το λαθρεµπόριο, τη διακίνηση επικίνδυνων αποµιµήσεων προϊόντων, τη λαθροµετανάστευση ή µε
κυκλώµατα «µαύρου» χρήµατος και κάθε είδους µαφίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε –και τελειώνω- όλοι οι επαγγελµατικοί
σύλλογοι ζητούν επιτακτικά τη λήψη µέτρων. Εχθές, στον Εµπορικό Σύλλογο του Βόλου, οι έµποροι είπαν το αυτονόητο, δηλαδή
να τελειώνουµε µε τις υποσχέσεις και να αρχίσουν οι πράξεις. Ο
ίδιος ο αρµόδιος Υπουργός κ. Χατζηδάκης δήλωνε στις 22 Αυγούστου κατά τη διάρκεια µίας ευρείας σύσκεψης για το παρεµπόριο «µέσα σε ένα δεκαήµερο, δεκαπενθήµερο, θα είµαστε
έτοιµοι να παρουσιάσουµε όλες τις λεπτοµέρειες». Ακόµα, όµως,
περιµένουµε να τις ακούσουµε.
Κυρίως, όµως, αυτό που αναµένουµε από τον κύριο Υπουργό
είναι όχι εξαγγελίες, αλλά πράξεις! Επίσης, θα θέλαµε να ακούσουµε τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους δεν στηρίζετε
τη δηµιουργία ενός ενιαίου σώµατος δίωξης παρεµπορίου, όπως
σας το ζητά το Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών και ειδικά ο Πρόεδρός του κ. Μίχαλος, αλλά συνεχίζετε µε ένα κατά
την άποψή µας αποτυχηµένο µοντέλο συντονισµού διαφορετικών συναρµόδιων φορέων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Χρυσοβελώνη.
Ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει το λόγο
για να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας συναδέλφου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η πάταξη του φαινοµένου του παρεµπορίου είναι κορυφαία
κυβερνητική επιλογή, η επίτευξη της οποίας πρέπει να µεθοδευτεί µέσω συντονισµένης λειτουργίας όλων των ελεγκτικών φορέων και δεν αποτελεί αντικείµενο της λειτουργίας της
Κυβέρνησης, επειδή διάφοροι αντιλαµβάνονται µε τηλεοπτικούς
όρους την εµφάνισή τους σε χώρους που αναπτύσσεται παρεµπόριο.
Το παρεµπόριο αντιµετώπιζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο
είναι αυτό που αντιλαµβανόµαστε σε επίπεδο πεζοδροµίου µε
κάποιο απλωµένο σεντόνι ή σε κάποιον πάγκο λαϊκής και είναι
ορατό σε όλους, το δεύτερο είναι οι αποθήκες από τις οποίες
εφοδιάζονται τα εµπορεύµατα όλοι αυτοί οι διακινητές και το
τρίτο είναι η εισαγωγή των εµπορευµάτων και το πώς περνάνε
αυτά από τους τελωνειακούς ελέγχους.
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Στην παρούσα φάση δεν απαιτείται συγκρότηση ενός νέου σώµατος, γιατί αυτό ακυρώνει υπάρχουσες θεσµικά αρµόδιες
δοµές, επικαλύπτει αρµοδιότητες άλλων φορέων και απαιτεί αυτοτελείς πολυέξοδους πόρους αυξάνοντας και τη γραφειοκρατία.
Επιλέξαµε λοιπόν τη λύση του συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και όχι της δηµιουργίας ενός ειδικού σώµατος, πρώτον,
γιατί υπάρχει αυτό που λέµε µία δυναµική διακλαδικότητα στις
αρµοδιότητες διαφόρων υπηρεσιών, γιατί µε αυτόν τον τρόπο
βασιζόµαστε στις διαθέσιµες δοµές και πόρους, εκτός αν µας
προτείνετε να δηµιουργήσουµε άλλη µία δηµόσια δοµή µε νέους
προϋπολογισµούς και νέο προσωπικό. Κυρίως αναβαθµίζουµε
µέσα από αυτό το συντονιστικό κέντρο, το οποίο άτυπα έχει ήδη
αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήµατα συντονίζοντας τις δραστηριότητες όλων των Υπουργείων που έχουν αρµοδιότητα στο
θέµα του παραεµπορίου είτε είναι η Αστυνοµία είτε είναι οι δηµοτικές αστυνοµίες είτε είναι το Λιµενικό είτε είναι τα τελωνεία
είτε είναι το ΣΔΟΕ.
Πέραν όµως της δηµιουργίας του συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων έχει ξεκινήσει και µία σηµαντική προσπάθεια από ένα
διαφηµιστικό µήνυµα, για το οποίο δεν κατεβλήθη κόστος ούτε
ως προς την παραγωγή του ούτε ως προς την προβολή του. Έχει
φτιαχτεί από την Ένωση των Τηλεοπτικών Σταθµών και υποστηρίζουν αυτήν την προσπάθεια, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει ότι
τυχόν αγορά προϊόντων παραεµπορίου µπορεί να έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία του, πέραν της υπονόµευσης της οικονοµικής ανόρθωσης που επιχειρούµε για την πατρίδα µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υφυπουργέ.
Η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι κατανοητή η προσπάθεια την οποία καταβάλλετε ώστε να εξηγήσετε τις ελλείψεις του Υπουργού κ. Χατζηδάκη και να δικαιολογήσετε τις ασυγχώρητες καθυστερήσεις
της Κυβέρνησης µε νέες εξαγγελίες.
Σήµερα όµως συζητούµε για αποτελέσµατα και σε καµµία περίπτωση για προθέσεις. Κυρίως όµως αυτό που εξετάζουµε σήµερα είναι η αξία των κυβερνητικών πολιτικών. Δεν αρνούµαστε
ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος επικεφαλής της προσπάθειας.
Εσείς σε αυτήν την προσπάθεια τοποθετείτε το Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου.
Το πρόβληµα όµως που βρίσκεται επί τόπου, που βρίσκεται
στο πεζοδρόµιο δεν µπορεί να λυθεί µε τους τρόπους µε τους
οποίους εσείς προτείνετε. Σας το λένε και άλλοι φορείς και εδώ
αναφέροµαι στην Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνιών και
Εµπόρων Μαγνησίας, η οποία έχει κάνει µία πολύ σκληρή αλλά
ταυτόχρονα εποικοδοµητική κριτική σε όλα αυτά τα πολυπληθή
και περίπλοκα συντονιστικά σχήµατα τα οποία προτείνετε.
Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο σας ζητούµε να υιοθετήσετε την πρόταση των φορέων για τη σύσταση ενός Ειδικού Σώµατος Δίωξης
Παραεµπορίου. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Υφυπουργέ, η πραγµατικότητα µας δείχνει πως δεν αρκούν σε καµµία περίπτωση για
να δώσουν λύση στο πρόβληµα οι διαφηµίσεις στην τηλεόραση
και οι επικοινωνιακού τύπου εµφανίσεις τις οποίες εσείς υιοθετείτε. Είναι απολύτως απαραίτητη η συγκροτηµένη αντιµετώπιση
του φαινοµένου από µία ενιαία ελεγκτική αρχή σαν αυτή που
προανέφερα, η οποία δεν θα διαχέει τις ευθύνες σε διάφορους
συναρµόδιους, όπως συνηθίζεται να γίνεται σήµερα.
Να σας θυµίσω τι έγινε πρόσφατα στο λιµάνι του Πειραιά µε
το ΣΔΟΕ και το Λιµενικό. Το Υπουργείο Οικονοµικών γνωρίζει άλλωστε για τα επεισόδια που ξέσπασαν πριν δέκα µέρες σε σχέση
µε λαθραίο φορτίο τσιγάρων, για το οποίο ακόµα ερίζουν το
ΣΔΟΕ και το Λιµενικό. Η σύγκρουση αυτή µεταξύ δύο ελεγκτικών
υπηρεσιών προκάλεσε µία οµολογουµένως τραγελαφική κατάσταση κατά την εξέλιξη µίας απλής υπόθεσης εντοπισµού κατάσχεσης χιλίων εκατό χαρτόκουτων µε λαθραία τσιγάρα.
Μάλιστα µαθαίνουµε πως οι αρµόδιοι του ΣΔΟΕ µελετούν να
προσφύγουν στις δικαστικές αρχές για να καταγγείλουν την αναφερόµενη µεθόδευση των στελεχών του Λιµενικού που παρενέβησαν στην έρευνά τους. Δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση
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στρέφεται το κράτος εναντίον του κράτους. Αυτή είναι η αποθέωση της ασυνεννοησίας και ίσως και της κακοπιστίας που κυριαρχεί σήµερα µεταξύ των πολυποίκιλων ελεγκτικών
µηχανισµών.
Γι’ αυτό, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι ώρα να τελειώνουµε
πλέον µε τις υποσχέσεις και να αρχίσουν οι πράξεις. Περιµένουµε να δούµε, σύµφωνα και µε τις εξαγγελίες του κ. Υπουργού
κ. Χατζηδάκη, στις 22 Αυγούστου πως όντως µέσα σε ένα δεκαήµερο-δεκαπενθήµερο θα είστε έτοιµοι να ξεκινήσετε κάτι ουσιαστικό όµως για την πάταξη του παραεµπορίου, γιατί ούτε η
κοινωνία αλλά ούτε η οικονοµία αντέχουν πλέον να σας περιµένουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Προσπάθησα να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία για το τι ακριβώς
γίνεται. Δεν θα σας ακολουθήσω στην αγωνία που έχετε για το
ποια πολιτική δύναµη ενδιαφέρεται να τζογάρει στο θέµα του παραεµπορίου. Το παραεµπόριο είναι πολύ σοβαρό για να το κάνουµε θέµα µικροπολιτικής.
Το Υπουργείο αναπτύσσει δράσεις ήδη κατά του παραεµπορίου. Θα σας πω ότι έγιναν πολύ σοβαρές κατασχέσεις και συλλήψεις και στη µεγάλη συναυλία που έγινε την προηγούµενη
εβδοµάδα στο Ολυµπιακό Στάδιο και τις τελευταίες µέρες και
στις θρησκευτικές πανηγύρεις, αλλά δεν το έκανε µε τη συνοδεία
κάµερας ούτε το έκανε για να αποτελέσει αντικείµενο επικοινωνιακής προβολής. Το έκανε γιατί αυτό είναι καθηµερινή µας υποχρέωση. Έτσι την αντιλαµβανόµαστε και έτσι την υπηρετούµε.
Από εκεί και πέρα επιµένετε για τη δηµιουργία ενός ακόµη σώµατος. Ήδη το παράδειγµα που αναφέρατε -το οποίο δεν το
ξέρω, γιατί το ΣΔΟΕ ή τα τελωνεία ή το Λιµενικό δεν υπάγονται
σε εµάς- είναι µία απόδειξη του γιατί όταν ανακατεύονται πολλοί
δεν µπορεί να προκύψει λύση. Αυτό το παράδειγµα το οποίο επικαλεστήκατε είναι αυτό το οποίο αναδεικνύει την αντίφαση του
επιχειρήµατός σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θα µου επιτρέψετε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μη µε διακόπτετε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο, κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όταν ο κύριος Υπουργός αντιλαµβάνεται άλλα από τις ερωτήσεις, τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Καπερνάρο, ο καθένας απαντάει αυτό που θέλει και κρινόµαστε όλοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τι να κάνουµε; Δεν έχουµε όλοι την ίδια νοηµοσύνη µε τη δική σας, κύριε
Καπερνάρο. Με ό,τι µας έχει δώσει ο θεός πορευόµαστε.
Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ βιαστικό από µέρους σας να
θέλετε να καταλογίσετε ελλείψεις στην επίδειξη ουσιαστικού
έργου στο θέµα της δίωξης του παραεµπορίου.
Θα είµαστε εδώ και σε άλλες ερωτήσεις και µε πολλές ευκαιρίες και τότε θα θυµάστε ότι αυτά τα οποία λέµε τώρα είναι
ουσία και δεν είναι λόγος.
Ευχαριστώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Λύσεις θέλουµε να βρεθούν, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµεθα στην τρίτη µε αριθµό 209/10-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Ευβοίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Συµεών Κεδίκογλου προς
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα νέα πειθαρχικά συµβούλια των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όταν ερχόταν ο καινούργιος νόµος σχετικά µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το πειθαρχικό δίκαιο των δηµοσίων υπαλλήλων και τα νέα πειθαρχικά συµβούλια, είχα τότε, το Φεβρουάριο, σε µία επιστολή
µου στην αρµόδια επιτροπή εγώ και ένας συνάδελφός µου συνυπογράψει ένα κείµενο που ζητούσαµε και λέγαµε ότι πρέπει
να µπει τέλος στην ατιµωρησία των δηµοσίων υπαλλήλων. Κι
αυτό έπρεπε να γίνει και θα διασφαλιζόταν µόνο µέσα από τη
σύνθεση, όπου η πλειοψηφία ήταν επιτέλους οι δικαστικοί και όχι
οι δηµόσιοι υπάλληλοι, γιατί όπως λέει ο λαός µας «κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει» κι όπως ξέρετε είχαµε το αποτέλεσµα να
µην υπάρχει ποτέ ουσιαστικά τιµωρία, είτε είχαν κάνει παραπτώµατα είτε είχαµε καταγγελίες από τον κόσµο είτε οτιδήποτε άλλο.
Πράγµατι, λοιπόν, πέρασε αυτή η διάταξη και ήταν να εφαρµοστεί από τον Ιούνιο και µάλιστα προέβλεπε ότι εντός έξι µηνών
θα έπρεπε να εκδώσει και τις αποφάσεις. Όµως, αν και έχει περάσει ικανό χρονικό διάστηµα από τον Ιούνιο, µέχρι τώρα δεν είχαµε τη σύνθεση αυτών των συµβουλίων.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Γενικού Επιθεωρητή,
του κ. Ρακιντζή, πέντε χιλιάδες εκκρεµείς υποθέσεις αυτήν τη
στιγµή λιµνάζουν απέναντι σε επίορκους υπαλλήλους που έχουν
κάνει ακόµα και εγκλήµατα του κοινού ποινικού δικαίου. Μάλιστα,
στην παραπάνω υπηρεσία Δηµόσιας Διοίκησης έχει αφαιρεθεί
πλέον η δυνατότητα να κάνει ενστάσεις. Ο ίδιος ανέφερε ότι χίλιες εννιακόσιες υποθέσεις που έφτασαν το 2011 στο γραφείο
του ήταν τέτοιες µε τόσο χαµηλές τις ποινές, που ο ίδιος προσπάθησε να αναπέµψει.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν περιπτώσεις παιδοφίλων
που ήταν πια τελεσίδικες και µετά από τέσσερις-πέντε µήνες,
όπου τους αφαιρέθηκε ο µισθός, επανήλθαν κανονικά στα σχολεία και αυτήν τη στιγµή είναι καθηγητές στα ελληνικά σχολεία.
Αυτό µπορεί να ακούγεται σοκαριστικό, αλλά αφορά µία σειρά
περιπτώσεων δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έδιναν «µαϊµού»
συντάξεις, δηµοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ήταν διεφθαρµένοι
και µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο έχουµε φτάσει στο σηµείο
σήµερα να µην µπορούµε να αγγίξουµε αυτούς τους υπαλλήλους.
Ξέρω ότι έχετε κάνει µία εγκύκλιο από τις 5 του µηνός. Θα
ήθελα να ακούσω ποια ήταν η απάντηση, αν έχουν συσταθεί
αυτά τα συµβούλια κι αν όχι, γιατί και τι σκοπεύετε να κάνετε
προκειµένου να προχωρήσουµε γρήγορα.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Κεδίκογλου για την ερώτησή του. Να επισηµάνω και εγώ ότι πράγµατι η σηµασία της
ερώτησής του είναι πολύ µεγάλη και πολύ επίκαιρη.
Όπως και εσείς τονίσατε, ο νόµος άρχισε να εφαρµόζεται και
προέβλεπε τη συγκρότηση των πειθαρχικών συµβουλίων µέχρι
τις 14 Ιουνίου. Η καθυστέρηση στην εφαρµογή του και στη σύσταση των πειθαρχικών συµβουλίων οφείλεται κατά ένα µεγάλο
µέρος και στην παρατεταµένη προεκλογική περίοδο. Ήδη από
τις 5 Σεπτεµβρίου, όπως αναφέρατε και εσείς, το Υπουργείο έχει
στείλει µια επείγουσα εγκύκλιο ζητώντας στοιχεία σχετικά µε τη
σύσταση των πειθαρχικών συµβουλίων.
Είµαι σε θέση να σας πω, γιατί χθες έληγε η προθεσµία των
στοιχείων που ζητήσαµε από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ότι από τα
δεκαπέντε Υπουργεία στα δεκατέσσερα έχουν ήδη συσταθεί τα
πειθαρχικά συµβούλια.
Να αναφέρω ένα πλεονέκτηµα του νόµου. Έχει περιοριστεί ο
αριθµός των πειθαρχικών συµβουλίων και έτσι για τα δεκαπέντε
Υπουργεία συνιστώνται µόνο εννέα πειθαρχικά συµβούλια. Αυτό
έχει σηµασία για την αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργικότητα
της απόδοσης της πειθαρχικής δικαιοσύνης.
Υπάρχει ένα Υπουργείο ακόµη που δεν έχει στείλει τα στοιχεία.
Μας έχουν ενηµερώσει ότι γρήγορα θα σταλούν, σήµερα ή
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αύριο. Αναφέροµαι στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης,
εκκρεµεί η απόφαση σύστασης στις Γενικές Γραµµατείες Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών. Πρέπει να τονιστεί πως σε
ό,τι αφορά αυτό το Υπουργείο και τις γενικές γραµµατείες, η καθυστέρηση οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι νεοσύστατα
Υπουργεία και ότι είχαµε µια αναδιάρθρωση, κατάργηση και ανασύσταση γενικών γραµµατειών.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύσταση, θα αρχίσει –και έχει ήδη αρχίσει- η συγκρότηση των πειθαρχικών συµβουλίων, δηλαδή µε
την τοποθέτηση των δύο δικαστικών και του ενός προϊσταµένου
των γενικών διευθύνσεων. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει.
Θα την επιταχύνουµε. Θα γίνουν οι απαραίτητες οχλήσεις ώστε
το συντοµότερο δυνατόν να συγκροτηθούν τα πειθαρχικά συµβούλια και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης έχει ήδη συσταθεί το πειθαρχικό
συµβούλιο.
Μαζί µε την επίσπευση της διαδικασίας της συγκρότησης των
πειθαρχικών συµβουλίων να τονίσω πως πειθαρχική ευθύνη και
πειθαρχική εξουσία εξακολουθεί να υπάρχει. Λειτουργούν ακόµη
αυτά που υπάρχουν. Και καλά επισηµάνατε ότι δεν ήταν ανεπαρκή τα υπάρχοντα υπηρεσιακά συµβούλια. Εξακολουθούν να
λειτουργούν. Πρέπει να ασκούν και µπορούν να ασκούν τις πειθαρχικές τους εξουσίες. Αλλά υπάρχουν και οι προϊστάµενες διοικητικές αρχές, οι οποίες και αυτές µπορούν να συνεχίσουν να
ασκούν την πειθαρχική τους εξουσία.
Να τονίσω πως έχετε δίκιο πως είναι από τα καίρια ζητήµατα
της διοικητικής µεταρρύθµισης. Είναι αρκετά πολύπλοκα.
Έχουµε συνείδηση του προβλήµατος. Ήδη τα αντιµετωπίζουµε
µε συντονισµένα και αποφασιστικά µέτρα για να αποκαταστήσουµε το κύρος και την αξιοπρέπεια των δηµοσίων υπαλλήλων
και φυσικά να σταµατήσει η ατιµωρησία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κεδίκογλου έχει το λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι παρήγορο να ακούµε ότι κάποια πράγµατα προχωρούν.
Στο προηγούµενο διάστηµα και στις προηγούµενες κυβερνήσεις,
παρ’ όλα όσα ακούστηκαν, δώσαµε πραγµατικά µάχες και κάποια
νοµοθετήµατα σήµερα είναι ακριβώς αποτέλεσµα αυτών των γεγονότων. Έχουµε µεγάλες αλλαγές στις διοικητικές δοµές αλλά
και άλλες αλλαγές, όπως ο «Καλλικράτης», η «Διαύγεια». Ήταν
κατακτήσεις της προηγούµενης κυβέρνησης για τις οποίες ο
ΟΟΣΑ µας κατέταξε σε πρώτη χώρα σε µεταρρυθµίσεις το 2010.
Το θέµα είναι εάν αυτά εφαρµόζονται. Αυτή είναι η δική µου
αγωνία.
Τι θα κάνετε για παράδειγµα για το Υπουργείο που ακόµη δεν
έχει συστήσει, ως θα όφειλε, αυτό το συµβούλιο; Και το θέµα
είναι, συστήσαµε τα συµβούλια, πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν; Μήπως τώρα και µε την ιστορία των δικαστικών υπάρξει
πρόβληµα στη στελέχωσή τους και στη λειτουργία τους; Μακάρι
αυτό να γίνει από την επόµενη ηµέρα, γιατί δεν αντέχει η χώρα,
όπως καταλαβαίνετε, αυτούς τους ρυθµούς.
Πίστευα και πιστεύω ότι στη σηµερινή κρίση, µεγάλο κοµµάτι
ευθύνης έχει και ο δηµόσιος τοµέας, η Δηµόσια Διοίκηση, όχι
µόνο λόγω της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, η οποία δυστυχώς επικρατεί, αλλά και γιατί δεν µπορεί να είναι το κατάλληλο
αυτό εργαλείο που χρειαζόµαστε, ώστε να προχωρήσουµε σε
ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, ώστε να ξεπεράσουµε όλη τη σηµερινή κατάσταση και να βαδίσουµε και εµείς µε τις προοδευµένες χώρες της Ευρωζώνης.
Θα ήθελα να πω ότι χρειαζόµαστε µεγάλες αλλαγές και να
προχωρήσουµε γρήγορα. Δεν πρέπει να εµφανίζονται και Υπουργοί αυτής της Κυβέρνησης ως να έχουµε τον άπλετο χρόνο και
αν θέλετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, που σέβοµαι το ακαδηµαϊκό
σας έργο, να φαίνεστε σαν θεµατοφύλακας ενός status quo και
µίας κατάστασης που, βεβαίως, παραλάβατε, γιατί διαβάζω στα
δηµοσιεύµατα –αν θέλετε να απαντήσετε, δεν εµπίπτει ακριβώς
στην ερώτησή µου- ότι είστε αντίθετος όχι µόνο µε τις απολύσεις
αλλά ακόµα και µε περικοπές ή και µε συγχωνεύσεις δηµοσίων
οργανισµών.
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Επειδή κάποιοι Υπουργοί προέρχονται από τη ΔΗΜΑΡ, θα
κάνω µία συνολική κριτική, για να δούµε τι είναι τελικά προοδευτικό και τι όχι. Για µένα το προοδευτικό είναι να κάνουµε αλλαγές
και, δυστυχώς, αυτή τη στιγµή ο κ. Παπαθεοδώρου εκ µέρους
της ΔΗΜΑΡ ήταν αυτός που είπε «όχι» στις αλλαγές στα πανεπιστήµια µε το νοµοσχέδιο που µας έφερε. Ο κ. Ρουπακιώτης κάθε
φορά που βγαίνει λέει ότι δεν πρέπει να το αλλάξουµε και ότι
είναι ήδη ανοικτό το επάγγελµα των δικηγόρων, δεν πρέπει να
µειωθούν οι µισθοί των δικαστικών, γιατί είναι αντισυνταγµατικό,
δηλαδή συµπεριφέρεται σαν συνδικαλιστής του συγκεκριµένου
τοµέα. Η κ. Σκοπούλη έχει το γνωστό θέµα µε την ιατρική-φαρµακευτική εταιρεία. Μπορεί να µην είχε ευθύνη, αλλά η γυναίκα
του Καίσαρα, όπως ξέρουµε, δεν πρέπει µονάχα να είναι αλλά
και να φαίνεται τίµια.
Με όλα αυτά θέλω να πω ότι και η ίδια η Κυβέρνηση θα πρέπει
να επιταχύνει τους ρυθµούς της για να προχωρήσουµε, γιατί δεν
έχουµε πια καιρό για χάσιµο. Ο ελληνικός λαός µάς παρακολουθεί όλους και νοµίζω ότι το πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί για άλλη
µια φορά να µην κάνει τα αυτονόητα και δεν µπορεί παρά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο συνάδελφο.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κύριε Κεδίκογλου,
συµφωνώ απόλυτα µε όσα είπατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι επιταχύνουµε και θα επιταχύνουµε ακόµα περισσότερο τις
διαδικασίες, ώστε να ολοκληρωθεί η συγκρότηση και η λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων. Πιστεύω ότι µε όλες τις διοικητικές ενέργειες που θα κάνουµε -νοµίζω ότι είναι περιττό να
σας τις αναφέρω αυτήν τη στιγµή- θα τις συγκροτήσουµε τις
προσεχείς εβδοµάδες. Αυτό είναι το ένα θέµα.
Το µεγάλο, το άµεσο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτήν τη στιγµή είναι αυτές οι πέντε χιλιάδες εκκρεµείς
υποθέσεις, οι οποίες θα διαβιβαστούν στα νέα πειθαρχικά συµβούλια. Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε και
µελετάµε. Πιστεύω ότι θα βρούµε κάποια λύση µόλις συγκροτηθούν και µόλις συσταθεί και το δευτεροβάθµιο όργανο. Ο νόµος
αυτός θα εφαρµοστεί. Συµφωνώ µαζί σας ότι ήταν πολύ σηµαντικός. Έκανε σηµαντικές αλλαγές στο ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο και στην όλη διαδικασία για τα σηµεία τα οποία επισηµάνατε.
Όσον αφορά το τελευταίο ζήτηµα θέλω να σας πω ότι το
Υπουργείο κι εγώ προσωπικά έχουµε συνείδηση της κρισιµότητας
των περιστάσεων και ότι ο χρόνος αυτήν τη στιγµή είναι το πρώτο
στοιχείο της επιτυχίας της κάθε µεταρρύθµισης. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε σε ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές σ’
ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση των δηµοσιών υπηρεσιών της διοικήσεως. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε και προχωράµε. Τελειώνουµε την αξιολόγηση όλων των δοµών των
Υπουργείων εντός των προσεχών ηµερών και, εφόσον καταθέσουµε και το σχετικό νόµο, θα προχωρήσουµε και στην αξιολόγηση του προσωπικού. Προχωράµε µε σοβαρότητα και
υπευθυνότητα και όσο µπορούµε επιταχύνουµε τις διαδικασίες.
Σχεδιάζουµε να κάνουµε αρκετά πράγµατα τις προσεχείς µέρες,
αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι τα πράγµατα είναι εξαιρετικά δύσκολα, πολύπλοκα και πρέπει παράλληλα µε την ταχύτητα να γίνουν µε µέθοδο, µελέτη, σοβαρότητα και –σας διαβεβαιώνω- µε
αποφασιστικότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
τον κύριο Υπουργό.
Η πέµπτη µε αριθµό 221/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Χρυσής Αυγής κ. Ηλία
Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε συλλήψεις διαδηλωτών στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 24-8-2012 δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
Υπουργού και διαγράφεται.
Η έβδοµη µε αριθµό 219/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον
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Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης
στους κτηνοτρόφους, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, δεν έχετε το λόγο. Αναγνωρίζω…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Μόνο για λίγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Για µισό λεπτό,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Έχουµε ενηµερωθεί ότι δεν θα συζητηθεί σήµερα η ερώτηση, αλλά βρισκόµαστε εδώ για να διαµαρτυρηθούµε έντονα, γιατί η συγκεκριµένη ερώτηση έχει κατατεθεί
σαν επίκαιρη εδώ και είκοσι µέρες και είναι η δεύτερη φορά που
αναβάλλεται. Αφορά ένα µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων κτηνοτρόφων που είναι σε απόγνωση, σε κατάρρευση. Είναι θέµα επιβίωσης των ίδιων και των κοπαδιών τους. Ήδη αυτήν τη στιγµή
που µιλάµε καταφθάνουν στην πλατεία Συντάγµατος κτηνοτρόφοι απ’ όλη τη χώρα για να διαµαρτυρηθούν. Εµείς τους καλούµε
να βγάλουν συµπεράσµατα και να µην έχουν αυταπάτες τού τι
τους επιφυλάσσουν η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κλείνω µε αυτό: Μπορεί ο κύριος Υπουργός να είναι σήµερα
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχει και ο Υφυπουργός, ο κ. Χαρακόπουλος. Εµείς θεωρούµε ότι ήταν σκόπιµη η µη
συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης σήµερα στην Ολοµέλεια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε το
λόγο, κύριε συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης αιτείται ολιγοήµερης άδειας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς η
Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 212/10-9-2012 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Νοµού Μεσσηνίας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Σαµπαζιώτη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας του
Νοµού Μεσσηνίας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν δηµοσιεύµατα πως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες συγχώνευσης και λειτουργικής ενσωµάτωσης του Νοσοκοµείου Κυπαρισσίας,
γεγονός που προκαλεί µεγάλη ανησυχία στους πολίτες που εξυπηρετούνται από το παραπάνω νοσοκοµείο.
Το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί από
το 1948 ως φίλτρο, συγκρατώντας ένα µεγάλο αριθµό περιστατικών, καθώς τοµέας ευθύνης του είναι κυρίως ο Δήµος Τριφυλίας µε πενήντα έως εξήντα χιλιάδες κατοίκους, οι οποίοι
τριπλασιάζονται κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών. Εκτός
αυτού εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν της Επαρχίας Ολυµπίας του
Νοµού Ηλείας αλλά και µέρος της Επαρχίας Πυλίας. Η κάτοικοι
των περιοχών αυτών προστρέχουν προς το συγκεκριµένο νοσοκοµείο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
Επίσης, θα σας παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν το
γεγονός ότι από τον Ιούνιο του 2010 λειτουργεί στις παρυφές
του νοσοκοµείου η µεγαλύτερη τουριστική επένδυση το συγκρότηµα «Costa Navarino». Είναι µια τουριστική επένδυση εθνικού
στρατηγικού σχεδιασµού, που αποτελεί την αιχµή του δόρατος
για την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας και µια από τις µεγάλες ναυαρχίδες του τουρισµού της χώρας µας.
Η συγκεκριµένη επένδυση εξυπηρετείται ιατρικά από το εν
λόγω νοσοκοµείο. Όλοι οι τουριστικοί πράκτορες του εξωτερικού που συνεργάζονται µε την τουριστική µονάδα ζητούν επίµονα διαβεβαιώσεις ότι το νοσοκοµείο Κυπαρισσίας είναι σε
θέση να καλύψει του πελάτες σε θέµατα υγείας.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι το συγκεκριµένο νοσοκοµείο
διαθέτει εβδοµήντα κλίνες, οι οποίες κατανέµονται σε παθολογική, χειρουργική, παιδιατρική, ορθοπεδική, ουρολογική και καρ-
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διολογική κλινική. Διαθέτει ακτινολογικό, αιµατολογικό και µικροβιολογικό εργαστήριο. Διαθέτει, επίσης, µονάδα τεχνητού νεφρού µε δεκατέσσερα µηχανήµατα, η οποία είναι µια από τις
λίγες στην Ελλάδα µε πιστοποίηση ISO. Ταυτόχρονα έχει δύο
χειρουργικές κλινικές, οι οποίες είναι πλήρως ανακαινισµένες και
δόθηκαν σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2010.
Θεωρώ επίσης αναγκαίο, κύριε Υπουργέ, να σας τονίσω ότι το
Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας υπάρχει και χάρη στην αµέριστη συµπαράσταση των µεγάλων ευεργετών και δωρητών. Όλα τα έργα
εκσυγχρονισµού του νοσοκοµείου, οι επεκτάσεις των κλινών, η µονάδα τεχνητού νεφρού, τα χειρουργεία, τα ασθενοφόρα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός έγιναν χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου
µα καθόλου ο κρατικός προϋπολογισµός. Ο δε αείµνηστος Αλεξόπουλος, πρώτος και κύριος δωρητής, έχει προικοδοτήσει το
συγκεκριµένο νοσοκοµείο µε ένα κληροδότηµα και µε µια περιουσία που, αν αξιοποιηθεί, µπορεί να καλύψει όλες του τις λειτουργικές ανάγκες. Όλοι οι δωρητές αναγνώρισαν και αναγνωρίζουν
τη µεγάλη προσφορά του νοσοκοµείου για την ασφαλή διαβίωση
των πολιτών και των επισκεπτών.
Με δεδοµένο, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι η ύπαρξη και λειτουργία του Νοσοκοµείου Κυπαρισσίας όχι µόνο κρίνεται απαραίτητη αλλά επιβάλλεται να αναβαθµιστεί και να ενισχυθεί ο
ρόλος του, ώστε οι πολίτες, τουλάχιστον σε θέµατα υγείας, να
νιώθουν ασφαλείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις σκέψεις σας
αλλά και τις δράσεις που σκέπτεστε να πραγµατοποιήσετε στο
Υπουργείο Υγείας, ώστε το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας να ενισχυθεί δεδοµένο ότι η κοινωνική του προσφορά στην ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας και της δυτικής Μεσσηνίας είναι
ανυπολόγιστη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος
έχει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, δεν κουράζοµαι να επαναλαµβάνω ότι θεµελιώδης επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας
είναι η άνετη και άµεση πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και παράλληλα η διασφάλιση µε
κάθε τρόπο της διάθεσης των φαρµάκων στους ασθενείς. Πολιτική υγείας είµαστε υποχρεωµένοι να ασκήσουµε στο Υπουργείο,
για να προσφέρουµε το αγαθό της υγείας σε κάθε Ελληνίδα, σε
κάθε Έλληνα αλλά και σε κάθε πολίτη ο οποίος νοµίµως ή παρανόµως βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.
Αυτή η αναφορά έχει αξία, διότι οι προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει το Υπουργείο Υγείας, οι υπηρεσίες, το επιστηµονικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, αποσκοπούν στο να
υπηρετήσουν την ελληνική κοινωνία, να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι είναι υπεράνω δαπανών,
διότι οι πόροι τους οποίους έχει στη διάθεσή του ο Υπουργός,
πρέπει να επαρκούν για να µπορούµε να ανταποκριθούµε στις
υποχρεώσεις µας. Και σε αυτό το ζήτηµα υπάρχει, όπως γνωρίζετε, πολύ µεγάλη δυσκολία.
Παρά ταύτα, για το συγκεκριµένο νοσοκοµείο, στο οποίο αναφέρεστε, θα ήθελα να πω τα εξής: Έχουν στηριχθεί οι λειτουργικές του ανάγκες. Έχει, στο µέτρο του δυνατού, εξασφαλιστεί
το επιστηµονικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Βεβαίως, και αυτό
το νοσοκοµείο θα αξιολογηθεί µεταξύ όλων των άλλων στο νέο
οργανωτικό πρότυπο του ΕΣΥ, των νέων οργανισµών, κανονισµών λειτουργίας των νοσοκοµείων. Και, βεβαίως, δεν θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία εκείνη κατά την οποία θα αξιολογήσουµε
τις λειτουργίες κλινικών και τµηµάτων.
Εν πάση περιπτώσει, όµως, θέµα να µη λειτουργήσει το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας δεν τίθεται. Είναι καθαρό από την πλευρά
του Υπουργείου Υγείας.
Ταυτοχρόνως, όµως, επισηµαίνω τις παραµέτρους, στις
οποίες ήδη αναφέρθηκα, διότι οφείλουµε να γνωρίζουµε την
πραγµατικότητα, κυρίως οι πολιτικοί, οι Υπουργοί, οι Βουλευτές
και να την εξηγούµε στους συµπολίτες µας. Διότι αν δεν είµαστε
σε θέση να υπερασπιστούµε την αλήθεια αυτή την κρίσιµη για
τον τόπο εποχή, τότε δηµιουργούµε εσφαλµένες εντυπώσεις, µεγάλες προσδοκίες, στις οποίες όταν δεν µπορούµε να ανταπο-
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κριθούµε, προκαλούµε και µεγάλες απογοητεύσεις.
Συµπερασµατικώς, σας επαινώ για το ενδιαφέρον που έχετε
για την εκλογική σας περιφέρεια και για το Νοσοκοµείο της Κυπαρισσίας και σας διαβεβαιώνω ότι δεν τίθεται θέµα να µη λειτουργήσει στη συνέχεια το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε
προσοχή. Πραγµατικά καλύπτοµαι από τη διαβεβαίωσή σας.
Θα ήθελα, όµως, δοθείσης της ευκαιρίας, να σηµειώσω το
εξής: Ο «Καλλικράτης» στην τοπική αυτοδιοίκηση έγινε για να
ενισχυθεί η περιφέρεια, να λειτουργήσει η αποκέντρωση, να
εφαρµοστεί η βασική αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας, δηλαδή για να έχει τη δυνατότητα το κράτος να επιλύσει το
πρόβληµα που απασχολεί τον πολίτη από κοντά, άµεσα και αποτελεσµατικά.
Ένας διαφαινόµενος «Καλλικράτης» στον τοµέα της Υγείας σίγουρα –κατά τη γνώµη µου- αν αυτός γίνει οριζόντια και δίχως
επιλεκτικά και προσεκτικά να δούµε τις ιδιαιτερότητες της κάθε
περιοχής, θα δηµιουργήσει αντίθετα αποτελέσµατα. Εδώ το κράτος πιστεύω ότι αποµακρύνεται από τους πολίτες, γιατί τα περιφερειακά νοσοκοµεία συγκρατούν περιστατικά. Θα έχουµε
πολλαπλές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, όσο και στη λειτουργία των µεγάλων κεντρικών νοσοκοµείων.
Γνωρίζουµε, κύριε Υπουργέ, τη µάχη που δίνετε καθηµερινά
και την ευαισθησία που έχετε για την αναβάθµιση των υπηρεσιών
Υγείας. Είστε σε πόλεµο στο Υπουργείο Υγείας. Σας διαβεβαιώ,
ότι όλη η ελληνική κοινωνία, όλοι οι πολίτες, αλλά κι εµείς οι Βουλευτές στηρίζουµε αυτή τη µεγάλη σας προσπάθεια. Αρκεί να
µην ξεχνάµε και κάποια βασικά σε επίπεδο στρατηγικής πολέµου.
Λέγεται ότι τα αεροπλανοφόρα, τα πιο ισχυρά πολεµικά πλοία,
µετατρέπονται στα πλέον ανίσχυρα θύµατα –υποψήφια θύµαταόταν στη µάχη δεν συνοδεύονται από βοηθητικά πλοία που λειτουργούν ως στόχος και ως τείχος απέναντι στους εχθρούς.
Αν, λοιπόν, τον «Καλλικράτη» τον εφαρµόσουµε µε αυτό τον
τρόπο και καταργήσουµε οριζόντια και ανεξέλεγκτα όλα τα περιφερειακά νοσοκοµεία, φοβάµαι ότι οι ναυαρχίδες της υγείας,
υπό το βάρος των νέων δεδοµένων, θα καταρρεύσουν και θα
βουλιάξουν.
Ένα βασικό επιχείρηµα των σοφών της υγείας ότι υπάρχουν
διαρροές και δεν µπορούν τα περιφερειακά νοσοκοµεία να συγκρατήσουν περιστατικά τα οποία προστρέχουν στα αστικά κέντρα, είναι µία µεγάλη αλήθεια. Επιτρέψτε µου, όµως, κύριε
Υπουργέ, να σας πω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα νοσοκοµεία λειτουργούν µε ελλιπές ιατρικό, αλλά και νοσηλευτικό
προσωπικό, πράγµα που κλονίζει την εµπιστοσύνη των πολιτών.
Το εν λόγω Νοσοκοµείο στο οποίο αναφέροµαι, της Κυπαρισσίας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εβδοµήντα γιατρούς και εκατόν
τριάντα νοσηλευτές, λειτουργεί µε είκοσι επτά γιατρούς και
εκατό νοσηλευτές.
Νοµίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την ευαισθησία
σας και τη µεγάλη αγωνία που έχετε για το ξαναζωντάνεµα της
υπαίθρου, αφού προέρχεστε από µία περιφέρεια, όπως η Αρκαδία, η οποία έχει πληγεί σε µεγάλο βαθµό από την αστυφιλία που
γνώρισε η χώρα µας τα προηγούµενα χρόνια, ότι συµφωνείτε
µαζί µου πως δύο ισχυροί πυλώνες για να ξαναζωντανέψουµε
την ύπαιθρο, είναι ο πυλώνας της καλής υγείας και ο πυλώνας
της καλής παιδείας.
Σας παρακαλώ, λοιπόν και σας προτρέπω να δείτε µε ιδιαίτερη ευαισθησία το θέµα του Νοσοκοµείου της Τριφυλίας, της
Κυπαρισσίας, όπως και κάποια άλλα νοσοκοµεία της χώρας.
Είµαι πέρα από βέβαιος ότι σ’ όλη αυτή τη διαδικασία -και όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία- το Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας σίγουρα θα συνεχίσει να λειτουργεί, όπως µας διαβεβαιώσατε και
θα αναβαθµιστεί για να µπορούµε να εµπεδώνουµε το αίσθηµα
ασφάλειας των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, η οποία εξυπηρετείται.
Σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθώ τις εξελίξεις και επιτρέψτε
µου να σας παρενοχλώ όταν πρέπει σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσω από µια φωτεινή πτυχή των αναφορών σας, την οποία την θεωρώ χρήσιµη στη σηµερινή εποχή.
Αναφερθήκατε στην πρωτοµιλία σας στους χορηγούς, οι οποίοι
έχουν στηρίξει το Νοσοκοµείο της Κυπαρισσίας και έχουν στηρίξει σε πολλές περιπτώσεις την πατρίδα µας. Όταν η Ελλάδα σε
προηγούµενες εποχές, σε προηγούµενες δεκαετίες κινδύνευε,
περίσσευµα καρδιάς, πλούτου και δύναµης χρησιµοποιήθηκε
προς όφελος της πατρίδας, προς όφελος του ελληνικού λαού.
Αυτό το παράδειγµα είναι ένα φωτεινό παράδειγµα στην ιστορία
του ελληνικού λαού πολύ διδακτικό και χρήσιµο στη σηµερινή
εποχή στην οποία καλούµεθα να κάνουµε θυσίες, ιδιαίτερα εκείνες οι κοινωνικές κατηγορίες που έχουν ανάγκη και πάσχουν και
χρειάζεται αφού θυσιάζουν αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες να
υπάρξουν µεγαλύτερες, θεαµατικές πρωτοβουλίες από εκείνους,
οι οποίοι µπορεί να στηρίξουν την πατρίδα σ’ αυτήν τη δύσκολη
εποχή.
Σ’ ό,τι αφορά την αναφορά σας περί «Καλλικράτη» στο χώρο
της υγείας σας εξήγησα και προηγουµένως πως δεν υπάρχει ένα
τέτοιο σχέδιο. Υπάρχει ανάγκη εξορθολογισµού στη λειτουργία
των νοσοκοµειακών µονάδων, των κέντρων υγείας, εξορθολογισµού στη χρήση των διαθέσιµων πόρων. Η περιστολή της σπατάλης στην υγεία πρέπει να είναι έγνοια, αγωνία της κάθε
Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, πολύ δε περισσότερο εµάς των πολιτικών.
Πρέπει να αντιληφθούν οι συµπατριώτισσες και οι συµπατριώτες µας ότι όταν γίνεται κατάχρηση των προσφεροµένων υπηρεσιών χωρίς κόστος γι’ αυτούς δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχει
κόστος στον προϋπολογισµό, άρα κόστος και στους ίδιους, αφού
πληρώνουµε τις δαπάνες µε τα έσοδα των φορολογουµένων. Η
υπερσυνταγογράφηση και η πολυφαρµακία µάς έχουν δηµιουργήσει σοβαρά ζητήµατα στη λειτουργία του εθνικού συστήµατος
υγείας. Εµείς δίνουµε µάχη κάθε ευρώ να πιάνει τόπο και εννοούµε να ανταποκρίνεται σε πραγµατική ανάγκη, η οποία εκδηλώνεται από την ελληνική κοινωνία για περίθαλψη και για διάθεση
φαρµάκων.
Τέλος, επιτρέψτε µου να σας παρακαλέσω να µην αποδίδετε
σηµασία στις φήµες και σε όσα συνήθως γράφονται ή και λέγονται. Θα επικαλεστώ ένα πρόσφατο προσωπικό µου παράδειγµα.
Εγώ τη λέξη «τρόικα» αποφεύγω να την αναφέρω. Την αναφέρουν συνήθως εκείνοι, οι οποίοι της προσδίδουν ένα χαρακτήρα
ότι η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς υποτέλειας ή επιτήρησης.
Ένας Έλληνας Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι σε θέση να αισθάνεται και είναι ικανός να εκφράσει την αξιοπρέπεια, την υπερηφάνεια του ελληνικού λαού στέκεται απέναντι στους φίλους,
εταίρους και δανειστές µας µ’ αυτήν την αξιοπρέπεια, µ’ αυτήν
την υπερηφάνεια και υπερασπίζεται το κύρος της χώρας του ότι
η Ελλάδα είναι διατεθειµένη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
τις οποίες έχει αναλάβει. Βλέπετε, όµως, ότι αυτήν την υπερήφανη στάση, την οποία εκδηλώνω χάριν της ιστορίας του ελληνικού λαού και των αγώνων του ελληνικού λαού, κάποιοι την
αξιοποιούν για να πλήξουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Σ’ αυτήν την εποχή της συγχύσεως µάς χρειάζονται όχι συγκρούσεις, όχι φθορά, όχι υποβάθµιση της πολιτικής µας ηγεσίας,
µας χρειάζονται τα φωτεινά παραδείγµατα στα οποία αναφερθήκατε. Και εµείς, οι οποίοι έχουµε, κυρία Πρόεδρε, τη µεγάλη
τιµή να υπηρετούµε την πατρίδα από τα αξιώµατα των Υπουργών, οφείλουµε σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα, περιστολή της
σπατάλης όπου αυτή υπάρχει και για χάρη των παιδιών µας να
τηρήσουµε όσα η Ελλάδα δεσµεύεται ότι οφείλει να τηρήσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισάγεται τώρα προς συζήτηση η έκτη µε αριθµό 220/10-92012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Νοµού
Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα
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προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην εικοσιτετράωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας
Μεσογείων και Λαυρεωτικής.
Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση που συζητάµε σήµερα δεν είναι µία απλή πράξη κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι ένα άµεσο και εξαιρετικά επείγον αίτηµα για να
αντιµετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβληµα που συνδέεται συνολικά
µε την υγεία των κατοίκων της ανατολικής Αττικής και αφορά την
εικοσιτετράωρη λειτουργία των κέντρων υγείας της περιοχής.
Επί της ουσίας, µε τις εξελίξεις που έχουµε το τελευταίο διάστηµα, οδηγούµαστε σε µία κατάσταση όπου κανένα κέντρο
υγείας της ευρύτερης περιοχής Μεσογείων και Λαυρεωτικής δεν
έχει εξασφαλισµένη εικοσιτετράωρη λειτουργία. Την πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν τα κέντρα υγείας Νέας Μάκρης και Σπατών, όπου το µεν Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης
εφηµερεύει δύο ηµέρες την εβδοµάδα, µόνο Τετάρτη και Κυριακή, τις υπόλοιπες µέρες λειτουργεί µέχρι τις 15.00’, το Σάββατο είναι κλειστό, το δε Κέντρο Υγείας Σπατών λειτουργεί τις
υπόλοιπες πέντε ηµέρες. Το Κέντρο Υγείας Καλυβίων λειτουργεί
µέχρι τις 22.00’, λες και τις υπόλοιπες ώρες και µέρες δεν υπάρχουν περιστατικά που πρέπει να αντιµετωπιστούν, δεν υπάρχουν
ανάγκες, δεν υπάρχουν ασθενείς.
Και βέβαια, παρόµοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας της περιοχής, όπου οι εφηµερίες βγαίνουν οριακά –
σε ορισµένες περιπτώσεις δεν βγαίνουν καθόλου- µε τη
συνδροµή των ειδικευόµενων γιατρών και ήδη συζητείται στα
κέντρα υγείας Κορωπίου και Μαρκοπούλου να υλοποιηθεί καθεστώς συνεφηµέρευσης, όπως στα Κέντρα Υγείας Σπατών και
Νέας Μάκρης.
Εµείς θεωρούµε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι σηµερινή.
Είναι µία συνολικότερη πορεία όλα αυτά τα χρόνια απαξίωσης
και επιδείνωσης όλων αυτών των κέντρων υγείας µε ελλείψεις σε
προσωπικό, σε εξοπλισµό, που έχει τραγικές συνέπειες στην περιοχή, στην ανατολική Αττική, η οποία τα τελευταία χρόνια –ξέρετε, κύριε Υπουργέ, και από τη θητεία σας ως Υπουργός
Παιδείας από αντίστοιχες ερωτήσεις- έχει πολλαπλασιάσει τον
πληθυσµό της. Έχει µια τεράστια βιοµηχανική ανάπτυξη, άρα µιλάµε για εργατικά ατυχήµατα, τα οποία χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και αυτή η κατάσταση όχι µόνο δεν συµβαδίζει µε τις
υπηρεσίες υγείας, αλλά έχουµε την αντίθετη πορεία: οι δηµόσιες
υπηρεσίες υγείας συρρικνώνονται και υποβαθµίζονται.
Εµείς ρωτάµε, τι µέτρα θα πάρει το Υπουργείο, προκειµένου
να ακυρωθούν οι όποιες αποφάσεις υπάρχουν συνεφηµέρευσης
σε µία σειρά κέντρα υγείας, να µην υπάρχουν περαιτέρω αποφάσεις συγχώνευσης ή συνεφηµέρευσης και βέβαια να στελεχωθούν αυτά τα κέντρα υγείας µε το απαραίτητο προσωπικό και
τον εξοπλισµό, έτσι ώστε να λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες
το εικοσιτετράωρο , όλη την εβδοµάδα, όλο το χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν κάνατε την ερώτηση ως µία τυπική διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κατά
καιρούς έχω απαντήσει σε ερωτήσεις σας και γνωρίζω ότι το ενδιαφέρον σας είναι ειλικρινές. Αυτό σας τιµά και συµβάλλει και
στην αντιµετώπιση εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου στα προβλήµατα τα οποία θίγετε µε την επίκαιρη ερώτησή
σας.
Πράγµατι, δεν εκτελούνται οι εφηµερίες στην έκταση που
εκτελούντο κατά το παρελθόν, διότι η αναδιοργάνωση µε τη διασύνδεση των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας καλύπτει τις
ανάγκες των εκδηλούµενων περιστατικών µέσω των εφηµεριών,
οι οποίες λειτουργούν στα νοσοκοµεία µε τα οποία τα κέντρα
υγείας είναι διασυνδεδεµένα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν τη µεταβάλω σε τίποτα
και δεν σας αποκρύπτω το παραµικρό. Είναι ο καινούργιος σχε-
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διασµός, ο οποίος ανταποκρίνεται στην περιστολή των δαπανών,
χωρίς αυτό να συνεπάγεται και αδυναµία στους συµπολίτες µας
να προστρέξουν σε νοσοκοµειακές µονάδες και να τύχουν της
απαιτουµένης περίθαλψης.
Οι δαπάνες, οι οποίες έχουν διατεθεί για το τρέχον έτος, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον
περασµένο Μάρτιο είναι στο ύψος των τριακοσίων είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ. Έχει γίνει προσπάθεια να χρεωθούν οι εφηµερίες, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους εντός αυτού του επιπέδου της δαπάνης. Στο πρώτο εξάµηνο είχαµε µια υπέρβαση της δαπάνης των εφηµεριών. Παρ’
όλα ταύτα, εµείς µε τις δικιές µας ενέργειες εξασφαλίσαµε την
εξόφληση κατά 100% αυτής της δαπάνης µέχρι το τέλος Ιουνίου.
Στο δεύτερο εξάµηνο κάνουµε µια προσπάθεια σηµαντική να µην
υπερβούµε το τελικό ποσό των τριακοσίων είκοσι εκατοµµυρίων
ευρώ.
Επιπροσθέτως, θέλω να σας πω ότι τα κέντρα υγείας, στα
οποία αναφερθήκατε έχουν υποστηριχθεί µε δαπάνες του
Υπουργείου Υγείας κατά καιρούς για την ενίσχυση του εξοπλισµού τους. Θα αναφέρω κάποιους αριθµούς, όπως της Νέας Μάκρης µε εκατόν εβδοµήντα επτά χιλιάδες ευρώ, των Σπατών µε
εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδες ευρώ, του Κορωπίου µε εκατόν
ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ κ.λπ. Αυτά τα χρήµατα αποσκοπούν στο να ενισχυθεί ο εξοπλισµός τους.
Και είναι πάντοτε στο πλαίσιο του προγραµµατισµού του
Υπουργείου η εξασφάλιση επιστηµονικού, ιατρικού, και νοσηλευτικού προσωπικού στη διαδικασία έγκρισης προσλήψεων, οι
οποίες, όπως γνωρίζετε, είναι στο πλαίσιο της συµφωνίας µε το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Αυτές οι προκηρύξεις
βρίσκονται στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Όταν
το επιτρέψουν οι δηµοσιονοµικές δυνατότητες και προχωρήσουµε σε νέες προσλήψεις ως Κυβέρνηση, τότε ένα τµήµα
αυτών των προσλήψεων θα αφορά τον τοµέα της υγείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, σαφή απάντηση στο ερώτηµα, αν
θα σταµατήσει η συνεφηµέρευση των κέντρων υγείας και αν θα
ικανοποιηθεί το αίτηµα των κατοίκων της περιοχής, έτσι ώστε τα
κέντρα υγείας να λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, δυστυχώς, δεν πήραµε. Και το πρόβληµα, ξέρετε, είναι
εξαιρετικά επείγον.
Να σας πω µόνο το εξής: Αυτή τη στιγµή µε τις υπάρχουσες
δοµές υγείας, αν πούµε ότι λειτουργούσαν είκοσι τέσσερις ώρες
το εικοσιτετράωρο, ένας κάτοικος της περιοχής του Γραµµατικού ή του Μαραθώνα ή της Αρτέµιδος ή του Πόρτο Ράφτη –και
µιλάµε για περιοχές όπου τους θερινούς µήνες τριπλασιάζουν
τον πληθυσµό τους- θα έπρεπε να κάνει δέκα και είκοσι χιλιόµετρα µε κακό συγκοινωνιακό δίκτυο. Αν δεν λειτουργήσουν αυτές
οι εφηµερίες, αυτή η απόσταση θα πολλαπλασιαστεί.
Αντιλαµβάνεστε, εποµένως, ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριµένες
συνέπειες, είτε αυτοί οι άνθρωποι –ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι- δεν
θα µπορέσουν να έχουν καµµία πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες υγείας είτε θα πρέπει να καταφύγουν στους επιχειρηµατίες
υγείας, οι οποίοι σε αυτές τις συνθήκες πολλαπλασιάζουν και
γιγαντώνουν τα κέρδη τους. Αυτή, δυστυχώς, είναι η πραγµατικότητα.
Αυτή η κατάσταση, πέρα από τις επιπτώσεις και τις τραγικές
συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής, έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο ίδιο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά τα κέντρα
υγείας. Όλοι ζουν µε την αγωνία, αν το κέντρο υγείας θα λειτουργεί µετά από δύο ή τρεις µήνες, πού θα λειτουργεί και πού θα
κάνουν την εφηµερία τους, διότι πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να µετακινούνται από το ένα κέντρο υγείας στο άλλο. Πραγµατικά, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
Εµείς εκφράζουµε τη σοβαρή ανησυχία ότι αυτή η πολιτική
που εφαρµόζεται και στην περιοχή, αλλά και συνολικότερα στο
χώρο της υγείας θα οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες τα επόµενα
χρόνια, το επόµενο διάστηµα. Πραγµατικά, θα θρηνήσουµε
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ακόµη και θύµατα µέσα από αυτήν την πολιτική που εφαρµόζετε.
Εδώ, το ερώτηµα που µπαίνει είναι το εξής: Δεν υπάρχουν οι
υλικές δυνατότητες, προκειµένου να ικανοποιηθούν αυτές οι
ανάγκες; Δεν υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι γιατροί και νοσηλευτές. Η εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στον τοµέα της ιατρικής είναι
αλµατώδης. Αντί όµως, αυτές οι δυνατότητες να µπουν στην
υπηρεσία της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, η κατάσταση
που βιώνουµε είναι ότι ο δηµόσιος τοµέας υγείας και συρρικνώνεται και µικραίνει και εµπορευµατοποιείται παράλληλα και λειτουργεί σαν εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρηµατιών στο χώρο
της υγείας και στο χώρο του φαρµάκου. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει το Υπουργείο τώρα να πάρει
άµεσα µέτρα για την ανακούφιση αυτής της κατάστασης, να λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, να παίζουν το ρόλο τους ως πρωτοβάθµια φροντίδα
πρόληψης της υγείας του πληθυσµού. Υπάρχουν στατιστικά
στοιχεία, που τα ξέρετε καλύτερα, ότι δηλαδή πάνω από το 50%
των περιστατικών στα νοσοκοµεία θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και αντί να γίνεται
αυτό και να συµβάλλουν και τα κέντρα υγείας στην αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων, υπάρχει µία κατάσταση αποδιάρθρωσης
και αδιεξόδου.
Εµείς, λοιπόν, ζητάµε το αυτονόητο. Το ζητούν και οι κάτοικοι
της περιοχής. Τα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Επειδή µιλήσατε για σπατάλη και περιστολή δαπανών, νοµίζω
ότι είναι πρόκληση το να θεωρούµε σπατάλη ή περιττή δαπάνη
το να έχει το κέντρο υγείας Νέας Μάκρης παιδίατρο και ακτινολογικό τµήµα. Αυτή είναι η περιστολή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος,
για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, σας επαίνεσα για το ενδιαφέρον σας, δεν σας επαινώ για
τις υπερβολές σας, οι οποίες δεν χρειάζονται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Δεν είναι υπερβολές.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Όλα αυτά
τα οποία παρουσιάσατε δίνουν την εντύπωση ότι ο λαός της Αττικής βρίσκεται στο έλεος και δεν απολαύει υπηρεσιών υγείας.
Αυτό είναι λάθος, διότι, όπως εξήγησα προηγουµένως, οι εφηµερίες οι οποίες οργανώνονται από το νοσοκοµείο, µε το οποίο
είναι διασυνδεδεµένα τα κέντρα υγείας, είναι εφηµερίες ακριβώς
για να ανταποκρίνονται στα περιστατικά τα οποία εκδηλώνονται
σε ώρες εκτός λειτουργίας και των κέντρων υγείας και του νοσοκοµείου. Όλα τα άλλα τα ακούω µε ευαισθησία, αλλά δεν δέχοµαι την υπερβολική τους διάσταση. Κανενός η ζωή δεν έχει
τεθεί σε κίνδυνο σε οποιοδήποτε σηµείο της ελληνικής επικράτειας.
Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις σας, επειδή συζητούµε οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας µε το κριτήριο της αξιοπιστίας και της
υπευθυνότητας, καλό είναι να συνοδεύονται αυτά και µε την αναγκαία κοστολόγησή τους. Είναι πολύ ωραίο το να περιγράφει κανείς έναν ιδεατό και ιδανικό κόσµο, χωρίς να µπαίνει στην
υποχρέωση να εξηγήσει πόσο κοστίζει και από πού θα εξευρεθούν οι πόροι, που είναι το µείζον ζήτηµα που αντιµετωπίζει σήµερα ο ελληνικός λαός. Δεν το αντιµετωπίζει η Ελληνική
Κυβέρνηση. Και αν δεν υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση, και εάν δεν
είµαι εγώ, ο οµιλών Υπουργός, και είναι οποιοσδήποτε άλλος στη
θέση µου -εσείς ή όποιος άλλος συνάδελφος -θα έχει να αντιµετωπίσει το ίδιο πρόβληµα. Είναι πρόβληµα του ελληνικού λαού.
Δεν είναι πρόβληµα των κυβερνήσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για όλα
αυτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας): Δεν µιλάµε
ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ασχολούµαστε µε το φιλελευθερισµό,
µε τον κοµµουνισµό, το σοσιαλισµό, δεν ασχολούµαστε µε τι έχει
ο καθένας στο µυαλό του ως θεωρητική κατασκευή. Είναι η
πραγµατικότητα η οποία µάς καλεί να πάρουµε θέση και να
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πούµε πώς θα λύσουµε το πρόβληµα που έχουµε µπροστά µας,
πώς θα βρούµε τους πόρους, πώς θα χρηµατοδοτήσουµε τις
υπηρεσίες µας, πώς δεν θα χρεώσουµε άλλο την Ελλάδα. Γιατί
αυτό το οποίο µετακυλίεται στις επόµενες γενιές δεν είναι οι
µύθοι που κατά καιρούς κατασκευάστηκαν στη χώρα από διάφορες ιδεολογικές αφετηρίες, µετακυλίεται το δυσβάστακτο χρέος,
το οποίο ακυρώνει τα όνειρα της νέας γενιάς. Αρκετά οι µύθοι,
αρκετά οι θεωρίες, οι ουτοπίες. Αυτό το οποίο προέχει σήµερα
είναι να κοιτάξουµε µε θάρρος την πραγµατικότητα και να εξεύρουµε λύσεις.
Σας απαντώ, λοιπόν, ότι στη χώρα υπάρχει και το δηµόσιο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας και το σύστηµα υπηρεσιών από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και στους δύο τοµείς καταβάλλει το ασφαλιστικό µας σύστηµα τις υποχρεώσεις του στο µέτρο του δυνατού,
µε καθυστερήσεις έναντι των υποχρεώσεων οι οποίες γεννώνται
από την περίθαλψη των συµπολιτών µας.
Βεβαίως, συµφωνώ µαζί σας, κύριε συνάδελφε, ότι πρέπει να
ρίξουµε βάρος στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, για να αποσυµφορήσουµε κατά το δυνατόν τις επισκέψεις στα νοσοκοµεία και τη
συµφόρηση των νοσοκοµείων σε ορισµένες περιπτώσεις, που
δηµιουργεί και εκεί αρνητικές εντυπώσεις.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι ναι, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας σήµερα των συνδεδεµένων κέντρων υγείας µε τα νοσοκοµεία. Η κατάσταση µπορεί και πρέπει και θα βελτιώνεται
σύµφωνα µε τις δυνατότητές µας, αλλά ως Υπουργός δεν πρόκειται να σας απαντήσω ποτέ µε αβάσιµα επιχειρήµατα και σε
κατευθύνσεις µη πραγµατοποιήσεως όσων θα αναφέρω στη
Βουλή. Αυτά τα οποία δηλώνω, αυτά και πραγµατοποιούνται.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 217/10-9-2912 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθήνας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις ειρηνοδικείων και την µείωση των αποδοχών των δικαστικών.
Η συνάδελφος κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει το λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρη ότι θα συµφωνήσετε µαζί µου
ότι η δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα και ταυτόχρονα εγγύηση για
τη δηµοκρατία, αλλά και για τον σεβασµό των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Ταυτόχρονα όµως, παρατηρούµε ότι η τρόικα, αυτό το µόρφωµα σύµπραξης τριών διεθνών οργανισµών πραγµατοποιεί ευθείες παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη µε απευθείας διαβήµατα
προς το Υπουργείο σας και προς τη διοίκηση της δικαιοσύνης
προς την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης της δικαιοσύνης, σαν
να ήταν προϊόν και σαν τα δικαστήρια να ήταν εµπορικά καταστήµατα ή βιοµηχανίες που πρέπει να παραγάγουν γρήγορα το
προϊόν των δικαστικών αποφάσεων.
Παράλληλα παρατηρείται µε αποφάσεις του Υπουργείου σας
και µε την επιλογή σας να συγχωνεύσετε τα ειρηνοδικεία της
χώρας, όπως πληροφορούµαστε από επίσηµες τοποθετήσεις
του Υφυπουργού κ. Καραγκούνη αλλά και από δηµοσιεύµατα, η
παράλληλη µετακύλιση τεράστιου όγκου δικαστηριακής ύλης
στα ειρηνοδικεία. Μιλώ για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µιλώ
για όλες τις υποθέσεις µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων
που µετακινούνται στα ειρηνοδικεία, µιλώ για την πταισµατοποίηση ενός τεράστιου όγκου πληµµεληµάτων, µιλώ ακόµη-ακόµη
και για την αύξηση της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των ειρηνοδικείων. Αυτές οι δύο ενέργειες οδηγούν σε ουσιαστική υποβάθµιση της δικαιοσύνης και εκείνο που ζητούµε να µάθουµε και
ζητώ µε την επίκαιρη ερώτησή µου να πληροφορήσετε τη Βουλή,
είναι το εξής:
Ο Υφυπουργός κ. Καραγκούνης στις 21 Αυγούστου του 2012
–θα το καταθέσω για τα πρακτικά- συνοµολόγησε ευθέως ότι οι
πραγµατοποιούµενες αλλαγές αποτελούν στρατηγική του
Υπουργείου –την οποία απεδέχθη η τρόικα- και όχι στρατηγική
της τρόικας. Ταυτόχρονα παρατηρείται η επιλεκτική στελέχωση
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των ειρηνοδικείων προς την κατεύθυνση να εξυπηρετούνται υποθέσεις, οι οποίες ενδιαφέρουν τις τράπεζες, υποθέσεις διαταγών
πληρωµής και να υποεξυπηρετούνται –δηλαδή, να µην εξυπηρετούνται- υποθέσεις που αφορούν τους πολίτες. Αναφέροµαι στις
υποθέσεις υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Ερωτάσθε, λοιπόν, εάν γι’ αυτή την κατάσταση υπάρχει συγκεκριµένη µελέτη του Υπουργείου, αν αυτή η στρατηγική του
Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε σε αυτήν ο κύριος Υφυπουργός,
έγινε βάσει συγκεκριµένης εισηγήσεως και ποιας; Και τρίτον, εάν
έχετε συνυπολογίσει σε αυτή την πολιτική και σε αυτήν την στρατηγική το τεράστιο κοινωνικό κόστος, το οποίο προκύπτει από
την αποστέρηση από τους πολίτες της πρόσβασής τους στα δικαστήρια.
Αυτή την στιγµή είναι ανάστατη ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, διότι οι πολίτες πάρα πολλών περιοχών θα αναγκάζονται να
υποβάλλονται σε δυσβάσταχτα έξοδα, να µετακινούνται για δεκάδες χιλιόµετρα και να καταβάλλουν δαπάνες µετακινήσεως και
διαµονής, προκειµένου να µεταβούν σε έδρες αποµακρυσµένες
των υπό συγχώνευση ειρηνοδικείων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κυρία συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ερωτάσθε εάν έχετε υπολογίσει το κόστος αυτών των συγχωνεύσεων, εάν έχετε υπολογίσει την επιβράδυνση της δικαιοσύνης
που θα προκύψει από αυτές τις συγχωνεύσεις και γιατί δεν έχει
γνωστοποιηθεί στον ελληνικό λαό αυτή η στρατηγική του Υπουργείου, όπως είπε ο κύριος Υφυπουργός, η οποία ήταν αντικείµενο
αποδοχής από την τρόικα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρία Κωνσταντοπούλου,
το ζήτηµα της συγχώνευσης των ειρηνοδικείων είναι υπόθεση
που έχει απασχολήσει και παλαιότερα τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και αναφέροµαι στο 1998 όπου το είχα βιώσει µε την ιδιότητα που µου είχαν δώσει οι δικηγόροι. Κατά συνέπεια, υπήρχε
πρόβληµα και παλαιότερα και είναι βέβαιο ότι αυτό θα το αναζητήσετε και θα το µάθετε.
Δεύτερον, από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενηµερώνοµαι και ενηµερώνω και εσάς και το Κοινοβούλιο ότι για πρώτη φορά στις 2-7-2010 -όταν δηλαδή, οι
δανειστές δεν είχαν αρχίσει να επιβάλλουν ή να προβάλλουν
απαιτήσεις ως προς τη συγκρότηση µε νέες δοµές του κράτους
και του δικαστικού συστήµατος- το Υπουργείο Δικαιοσύνης
έλαβε την πρωτοβουλία γιατί έτσι αξιολόγησε και απευθύνθηκε
στους προέδρους πρωτοδικών ως καθ’ ύλην και κατά νόµον αρµοδίους να γνωµοδοτήσουν για την αναδιάταξη των ειρηνοδικείων της χώρας. Ήταν 2-7-2010 όταν κάποιοι τροϊκανοί δεν
είχαν υπεισέλθει στην έρευνα λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος.
Επίσης, στις 7-1-2011 µε απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε πάλι κατά νόµο επιτροπή εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου και αφού στο µεταξύ είχαν φτάσει οι
γνωµοδοτήσεις των πρωτοδικείων της χώρας.
Τρίτον, αφού η αρµόδια επιτροπή διεξήγαγε τη δική της
έρευνα και διατύπωσε τις δικές της απόψεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 6-9-2011 απευθύνθηκε στις κατά το νόµο αρµόδιες ολοµέλειες των εφετών για να εκδώσουν απόφαση ή να
διατυπώσουν γνώµη σε ό,τι αφορά τις εικόνες των ειρηνοδικείων.
Αυτό στις 6-9-2011. Με βάση αυτές τις γνωµοδοτήσεις των ολοµελειών το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε την παρούσα ηγεσία είχε
ένα χρέος να προχωρήσει πλέον στη συγχώνευση των ειρηνοδικείων.
Αναφερθήκατε σε µία δήλωση του Υφυπουργού κ. Καραγκούνη. Μπορώ να υποθέσω ότι εκείνος συνδύασε αυτή του την
αναφορά µε µια απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης την 1η Φεβρουαρίου του 2012, όταν δεν ήµασταν εµείς
στην ηγεσία, µε την οποία απάντηση το Υπουργείο Δικαιοσύνης
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διόρθωσε τους τροϊκανούς λέγοντας: «Πώς λέτε για τη συγχώνευση των ειρηνοδικείων, µια και εµείς το έχουµε αποφασίσει
εδώ και δύο χρόνια περίπου;».
Με βάση, λοιπόν, αυτά, κυρία Κωνσταντοπούλου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε τις δικές του επιλογές, µε βάση τις έρευνες
που έγιναν, µε βάση τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων υλοποίησε τη συγχώνευση κάποιων ειρηνοδικείων. Ποιων ειρηνοδικείων; Παρακαλώ καταγράψτε: δεκατριών ειρηνοδικείων τα
οποία εξέδιδαν από µηδέν - δύο αποφάσεις το χρόνο, δεκατεσσάρων ειρηνοδικείων που εξέδιδαν τρεις - έξι αποφάσεις το
χρόνο, δέκα τεσσάρων ειρηνοδικείων τα οποία εξέδιδαν επτά δέκα αποφάσεις το χρόνο, είκοσι δύο ειρηνοδικείων τα οποία
εξέδιδαν έντεκα-είκοσι αποφάσεις το χρόνο, πενήντα έξι ειρηνοδικείων τα οποία εξέδιδαν είκοσι µία – πενήντα αποφάσεις το
χρόνο, είκοσι τεσσάρων ειρηνοδικείων τα οποία εξέδιδαν πενήντα µία - εκατό αποφάσεις το χρόνο και τεσσάρων ειρηνοδικείων που εξέδιδαν εκατό και κάτι αποφάσεις το χρόνο.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι µε τη νέα πληθυσµιακή ανακατανοµή, κυρία Κωνσταντοπούλου, όσο και µε τη βελτίωση του
οδικού συστήµατος δεν θα ήταν νοητό να υπάρξουν ειρηνοδικεία
που να εκδίδουν από µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αποφάσεις.
Κατά συνέπεια, η επίκληση της τρόικας µε τον τρόπο που επιλέξατε -και δεν δικαιούµαι να σχολιάσω- και όλων αυτών που συνοδεύουν το σκεπτικό σας µάλλον τους δίνει αξία περισσότερο
από όσο τους ανήκει, γιατί ήταν επιλογή της ελληνικής πολιτείας
να διαρθρώσει τη λειτουργία του δικαστικού συστήµατος. Σαν
να µην ήταν δική µας επιλογή και περιµέναµε από την τρόικα να
µας υποδείξει τι; Αυτό που –επαναλαµβάνω- από το 1998 ο τότε
Υπουργός Δικαιοσύνης ο µακαρίτης Ευάγγελος Γιαννόπουλος
επιχείρησε να πράξει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Kόλλια-Τσαρουχά): Το λόγο έχει η
κ. Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, από εσάς περίµενα µια άλλη απάντηση. Και επειδή επιλέξατε κι εσείς το δρόµο
της ποσοτικοποίησης και της αναφοράς σε αριθµούς, να σας
αναφέρω κάποιους άλλους αριθµούς που προκύπτουν από έγγραφο του Αρείου Πάγου.
Σε εκατόν δεκατρία ειρηνοδικεία της χώρας δεν υπάρχει κανένας ειρηνοδίκης. Σε πενήντα τέσσερα ειρηνοδικεία της χώρας
δεν υπάρχει κανένας διοικητικός υπάλληλος. Και σε τριάντα
εννιά ειρηνοδικεία της χώρας δεν υπάρχει κανένας ειρηνοδίκης
και κανένας διοικητικός υπάλληλος. Κι εσείς αυτά τα ειρηνοδικεία, τα οποία είναι υποστελεχωµένα κι έχουν κενές οργανικές
θέσεις και είναι χωρίς δικαστή και χωρίς διοικητικό υπάλληλο,
θέλετε να εκδίδουν και αποφάσεις. Δηλαδή οι πολίτες είναι στο
έλεος πραγµατικά της παράδοσης στην πλήρη παραβίαση των
δικαιωµάτων τους! Ποιο δικαστήριο, κύριε Υπουργέ, θα εκδώσει
αποφάσεις χωρίς δικαστές και χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους;
Στις προγραµµατικές δηλώσεις σας κάνατε µία αναφορά και
είπατε: «Για παράδειγµα θα σας πω, επειδή λείπουν γραµµατείς,
υπάλληλοι, γιατί απολύθηκαν χιλιάδες, σε εφαρµογή των τελευταίων διατάξεων, έχουµε ειρηνοδικεία -και γόνιµα ειρηνοδικείαόπου βλέπετε την ταµπέλα «κλειστό», τα κλειδιά απέναντι, στο
αστυνοµικό τµήµα, ή θα δείτε ειρηνοδικεία όπου δεν υπάρχει
υπάλληλος. Εµείς προωθούµε µια διαδικασία µετατάξεων όσο ο
νόµος το επιτρέπει. Προωθούµε την επιµήκυνση του χρόνου,
προκείµενου οι νέοι και οι νέες που πέτυχαν σ’ έναν διαγωνισµό
να ενταχθούν στο δικαιικό µας σύστηµα ως δικαστικοί υπάλληλοι». Αυτά είπατε στις προγραµµατικές δηλώσεις. Και σήµερα
µας λέτε ότι, επειδή πριν από περίπου τρεις δεκαετίες υπήρχε η
σκέψη για συγχώνευση των ειρηνοδικείων σ’ εντελώς άλλο περιβάλλον, δικαστικο, κοινωνικό, οικονοµικό, δηµοκρατικό και διεθνές, σήµερα πρέπει οι πολίτες να αποστερηθούν την πρόσβασή
τους στη δικαιοσύνη και µάλιστα στα δικαστήρια εκείνα τα οποία
είναι αρµόδια να αποδώσουν το δίκαιο σ’ αυτούς οι οποίοι είναι
αδικηµένοι κοινωνικά, στους υπερχρεωµένους συµπολίτες µας,
οι οποίοι έχουν τόση ανάγκη από τη δικαιοσύνη σ’ αυτήν την συγκυρία.
Κύριε Υπουργέ, δεν δίνουµε εµείς τόση αξία στην τρόικα. Το
Υπουργείο φαίνεται ότι έχει παρεξηγήσει το ρόλο του, τη σχέση
του µε την τρόικα και µε τα δικαστήρια.
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Θα καταθέσω στα Πρακτικά το από 10-9 έγγραφο του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου, του κ. Κανελλόπουλου –κάθεται
πίσω σας- προς την Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε το οποίο λέει τα εξής:
«Σας ενηµερώνουµε ότι το Τεχνικό Κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ζητήσει επίσκεψη εργασίας, εντός
της εβδοµάδας, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ως το µεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της χώρας. Παρακαλούµε όπως εξετάσετε το ως
άνω αίτηµα και αναµένουµε την απάντησή σας».
Δεν µεσολαβούµε εµείς, κύριε Υπουργέ, για την τρόικα προς
τα δικαστήρια. Αυτό είναι έγγραφο του Υπουργείου σας και είναι
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα κ. Κανελλόπουλου.
Τέλος, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στο Τµήµα Υπερχρεωµένων
Νοικοκυριών έχουν διοριστεί και υπηρετούν µόνο πέντε δικαστικοί υπάλληλοι.
Στο Τµήµα Διαταγών Πληρωµών, που κατά 80% αφορά και ενδιαφέρει τις τράπεζες, έχουν διοριστεί και υπηρετούν δεκαεπτά
υπάλληλοι. Εάν αυτά δεν είναι επιλογές οι οποίες υποβαθµίζουν
την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη και που δηµιουργούν
ταξική δικαιοσύνη, αν αυτά δεν είναι στρατηγικές οι οποίες δεν
προωθούν ούτε τη δηµοκρατία ούτε τη δικαιοσύνη αλλά αιτήµατα και συµφέροντα τα οποία είναι αλλότρια προς τον πυρήνα
της δικαιοσύνης και της δηµοκρατίας κι αν, τέλος, η αντίληψη
του Υπουργείου για τη δικαιοσύνη είναι ότι πρέπει ειρηνοδικεία
χωρίς ειρηνοδίκες και χωρίς δικαστικούς υπαλλήλους να παράγουν αποφάσεις για να συµπληρώνουµε αριθµούς, τότε έχει απολύτως αποµακρυνθεί, κύριε Υπουργέ, η στρατηγική σας από τις
προγραµµατικές δηλώσεις που ακούσαµε να εκφωνείτε απ’ αυτό
εδώ το Βήµα µε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, ορίστε έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Οφείλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινώς, γιατί µε τους αριθµούς που αναφέρατε
ενισχύετε τις ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ειρηνοδίκες ή υπάλληλοι οφείλεται σε δύο
αιτίες: Πρώτον, στο ότι τα ειρηνοδικεία δεν έχουν δουλειά, δεν
έχουν υποθέσεις και είµαστε υποχρεωµένοι να µετακινήσουµε
ειρηνοδίκες και υπαλλήλους. Ευχαριστώ για τη συνδροµή σας –
επαναλαµβάνω-, µε τα όσα είπατε, στη σκέψη και στις δράσεις
του Υπουργείου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εξαγγείλατε όµως ότι θα κάνετε
προσλήψεις.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ανοίξατε πολύ την ερώτησή σας. Εγώ όµως θα προσπαθήσω να περιοριστώ στην
αρχική. Κατά τα άλλα, µία δαιµονοποίηση στην όλη συλλογιστική
σας εγώ δεν θα την παρακολουθήσω. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ και πάλι στην ερώτησή σας.
Επαναλαµβάνω: Η ανακατανοµή των πληθυσµών έχει στερέψει
πολλά ειρηνοδικεία από υποθέσεις.
Σας ανέγνωσα τον πίνακα. Τι λέτε; Να τα διατηρήσουµε -χωρίς
διάθεση ευφυολογηµάτων- ή να τα συγχωνεύσουµε; Ανώτατος
δικαστικός λειτουργός µου τηλεφώνησε και µου είπε, ότι καλά
κάνατε και τα συγχωνεύσατε τα ειρηνοδικεία γιατί είναι πολλά ειρηνοδικεία όπου ο ειρηνοδίκης δεν έχει να κάνει τίποτε και µόνο
συµµετείχε ως τρίτος στην πρέφα στο καφενείο.
Τι λέτε, κυρία Κωνσταντοπούλου; Θέλουµε δικαστικούς λειτουργούς να ανεβαίνουν στην Έδρα ή να είναι πρεφαδόροι στον
καφενέ του χωριού; Εµείς θα τους αναδείξουµε ως δικαστικούς
λειτουργούς στην Έδρα.
Προχωρώ. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά κενά δικαστικών
υπαλλήλων, δεν µπορεί να το χρεωθεί η παρούσα ηγεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συνεχίζουµε τη µέγιστη προσπάθεια
µε τη διαδικασία όχι των προσλήψεων –αυτό δεν επιτρεπτό- αλλά
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των µετατάξεων, οι οποίες όµως δεν έχουν αρχίσει ακόµα γιατί
πρέπει πρώτα να γίνει αξιολόγηση του προσωπικού. Και αφού
γίνει η αξιολόγηση του προσωπικού, τότε πλέον θα καλύψουµε
κενά µε µετατάξεις.
Τρίτον, επιτρέψτε µου. Ειλικρινά σας το λέω µε πολύ ηρεµία
σκέψης και ψυχής, φέρτε µου τις διαµαρτυρίες που είναι ταραγµένη όλη η ελληνική κοινωνία επειδή συγχωνεύονται τα ειρηνοδικεία. Τουλάχιστον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν αποφασίσει
να συγχωνεύσει τα Υπουργεία, εκτός από τις αποφάσεις των
ολοµελειών επικοινώνησε µε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Και όποιος δήµαρχος ή τοπικός άρχοντας είχε
εναντίωση, προσήλθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανταλλάξαµε
απόψεις και µε βάση τα στοιχεία τα οποία µας έδωσε, εφόσον
αυτά παρήγαν πειστικότητα, επαναπροσδιορίσαµε τη στάση µας.
Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου, για να κάνουµε το άλφα ή το βήτα
ρουσφέτι αλλά για να κατανοήσουµε τις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας.
Κυρία Κωνσταντοπούλου, τελειώνω µε το εξής: Σας είπα και
πάλι ότι ο κύριος παράγοντας ήταν η πληθυσµιακή αναφορά των
πολλών ειρηνοδικείων άρα και η πληθυσµιακή ανακατανοµή της
αναδιάρθρωσης και συγχώνευσης.
Δεύτερον, ελέγξτε παρακαλώ τα στοιχεία σας –είστε έγκυρη
νοµικός- και να µου στείλετε ένα φάκελο στο Υπουργείο εάν δεν
σας κάνει κόπο, για το ποιες υποθέσεις του λαού, των λαϊκών
στρωµάτων, οι εργατικές ή άλλες, δεν προηγούνται και προηγούνται υποθέσεις εταιρειών. Είστε και υπεύθυνος κοινοβουλευτικός άνθρωπος και το εκτιµώ βαθύτατα αυτό, να µου
στείλετε, όµως, στο Υπουργείο φάκελο που να λέει ότι αυτές οι
υποθέσεις στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου δεν προτιµήθηκαν και
προτιµήθηκαν των εταιρειών.
Τρίτον, για να τα λέµε όλα, στην έρευνα που κάναµε εκτός από
τις πληθυσµιακές αναφορές για να είναι πολλά τα ειρηνοδικεία λυπάµαι που θα το πω αλλά έτσι είναι- τι διαπίστωσα, κατά σύµπτωση προφανώς αυτό: Ότι σε όποιους νοµούς είχαν εκλεγεί
Βουλευτές που χρηµάτισαν Υπουργοί Δικαιοσύνης, ήταν και
πολλά ειρηνοδικεία. Προφανώς εκεί υπήρχε µεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα και εξέλειπε όταν οι συγκεκριµένοι Υπουργοί έφυγαν από το υπουργικό έδρανο, θώκο. Για να µην
παρεξηγούµαι, αναφέροµαι σε Υπουργούς είκοσι χρόνια και πριν
από σήµερα.
Συµπεραίνω ότι η συγχώνευση των ειρηνοδικείων σε µια
εποχή που θέλουµε να εισαγάγουµε το ηλεκτρονικό σύστηµα
οργάνωσης του δικαστικού συστήµατος, την ηλεκτρονική δίκη,
βεβαιωθείτε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ως έµπειρη νοµική υπερασπίστρια που είστε, ότι θα διευκολύνει τα µέγιστα και τους
πολίτες να προσέρχονται στα δικαστήρια και την επιτάχυνση της
δικαιοσύνης αλλά και την ελάφρυνσή τους.
Κατά τα άλλα οι επιβαρύνσεις των πολιτών µε προηγούµενες
διατάξεις νόµων θα παρακαλέσω να δεχθείτε ότι δεν ήταν δική
µας επιλογή των µεν, είναι όµως στην επανεξέτασή τους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Η τρίτη µε αριθµό 214/16-9-2012 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού του Νοµού Πέλλας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, σχετικά µε το πρόγραµµα της παροχής οικονοµικών
υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης η πέµπτη µε αριθµό 213/10-9-12 επίκαιρη ερώτηση
δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Νοµού Ευβοίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον
Υπουργό Δηµοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά
µε τα επεισόδια σε θρησκευτικές εκδηλώσεις και λαϊκές αγορές
σε βάρος αλλοδαπών µικροπωλητών, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 206/10-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του δευτέρου κύκλου Βουλευτή του Νοµού Ηµαθίας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από τη ρίψη απο-
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βλήτων στην αποστραγγιστική «Τάφρο 66» και της βλάβης που
προκαλεί στους κατοίκους των Νοµών Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας.
Το λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος για δυο λεπτά για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω κατά πόσο µπορεί να είναι επίκαιρη
µια τέτοια ερώτηση όταν εδώ και τριάντα χρόνια δεν έχει λύσει
κανένας το πρόβληµα. Δεν βαυκαλίζοµαι ότι θα το λύσω.
Δεν ήρθαµε εδώ να σας ψέξουµε για κάποιες αδράνειές σας
ούτε, όµως, θέλω να επιστρέψω στην περιοχή της Σκύδρας, στην
περιοχή της Βέροιας και της Κατερίνης, λέγοντας απλώς ότι
έκανα το καθήκον µου, έφερα το θέµα στη Βουλή, απάντησε ο
Υπουργός και τελειώσαµε.
Μιλάµε για µια οδυνηρή συνθήκη, µιλάµε για έναν οχετό µε
βοθρολύµατα και µια απαράδεκτη κατάσταση, µε τα παιδιά µας
να παίζουν σε όχθες όπου υπάρχουν ψόφια ψάρια, ψόφια οικόσιτα ζώα. Είναι µια δραµατική συνθήκη την οποία δεν ανέχονται
ούτε οι κάτοικοι ούτε εγώ πλέον, ως µέλος αυτού του Κοινοβουλίου.
Η «Τάφρος 66» είναι περίπου τριάντα πέντε χιλιόµετρα µήκος.
Είναι ένα αποστραγγιστικό κανάλι που συγκεντρώνει τα νερά από
τον Αλµωπαίο και τον Εδεσσαίο ποταµό. Όλα µαζί καταλήγουν
στον Αλιάκµονα. Εκεί έρχονται και τα νερά του Βερµίου, δηλαδή,
η Αράπιτσα, ο Τριπόταµος για να φτάσουν µέχρι τους µυδοκαλλιεργητές στην Κατερίνη. Αν δείτε -και δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί πρόσφατα την περιοχή- δεν ζει άνθρωπος.
Δεν ήρθα ούτε να τραγικοποιήσω την κατάσταση ούτε να αναπτύξω περιβαλλοντικές κορώνες. Το θέµα είναι ότι επισκέφτηκα
την περιοχή πολλάκις και οι άνθρωποι εκεί δεν µπορούν πλέον
να βιώνουν το αβίωτο.
Θέλω να σας παροτρύνω µε την επίκαιρη ερώτηση να µας αναπτύξετε τις πρωτοβουλίες που έχετε σχεδιάσει ως Υπουργείο και
θέλω οπωσδήποτε να επιµεληθούµε όλοι µαζί να πάρουµε τα
στοιχεία από τους κατάλληλους φορείς. Υπάρχουν µελέτες από
το 1986, υπάρχει ο Καθηγητής Παρασκευόπουλος, η Διανοµαρχιακή Επιτροπή των τριών Νοµών Πέλλας-Ηµαθίας-Πιερίας την
έχει εγκρίνει, την έχει επικαιροποιήσει το 2001. Τα στοιχεία είναι
στο Υπουργείο σας. Αν δεν είναι, µπορώ να τα υποβάλω σε ένα
νέο φάκελο.
Νοµίζω, όµως, ότι δεν µπορούµε να καθυστερούµε για κανένα
λόγο, µε κανένα πρόσχηµα, πίσω από κανένα φερετζέ κρίσης,
για να αντιµετωπίσουµε ένα ζήτηµα το οποίο, ξέρετε, έχει έναν
επετειακό χαρακτήρα. Αν πάµε τον Οκτώβριο, µπορούµε να ψαρεύουµε γουλιανούς. Αν πάµε το Μάιο, µπορούµε να µαζεύουµε
νεροχελώνες. Τους υπόλοιπους τέσσερις µήνες, όµως, εκείνη η
συνθήκη µε τα εργοστάσια να ρίχνουν όλα τους τα κατάλοιπα,
µε τους βιολογικούς καθαρισµούς να υπολειτουργούν, νοµίζω
ότι πρέπει τώρα να σταµατήσει. Νοµίζω ότι τώρα πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία και θα ανέµενα από εσάς πραγµατικά
εκείνες τις επεµβάσεις που θα λύσουν ή, εν πάση περιπτώσει, θα
ξεκινήσουν τη λύση του προβλήµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Στην επίκαιρη ερώτησή σας θα απαντήσει ο Αναπληρωτής
Υπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε.
Όντως, το ζήτηµα το οποίο επισηµαίνετε έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Γενικότερα, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι και πρέπει
να είναι στην πρώτη γραµµή ενδιαφέροντος κάθε Κυβέρνησης
και βεβαίως, είναι σε και σε αυτή την Κυβέρνηση. Προσπαθούµε
να αντιµετωπίσουµε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα όχι αποσπασµατικά -και αυτός είναι η στόχευση και ο σχεδιασµός- και όχι
βεβαίως µε αποσπασµατικό χαρακτήρα που ενδεχοµένως να
δίνει προσωρινές λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα και να
µην επιλύει οριστικά µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν τον
τοµέα του περιβάλλοντος.
Στην περιοχή στην οποία αναφέρεστε είναι γνωστό ότι λει-
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τουργούν πολλές βιοµηχανίες των οποίων τα επεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν στην «Τάφρο 66». Όπως ενηµερωθήκαµε από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατά την περίοδο του καλοκαιριού, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρατηρούνται
προβλήµατα ρύπανσης λόγω του σχεδιασµού, αφ’ ενός, της λειτουργίας µεγάλων εποχιακών βιοµηχανιών και αφ’ ετέρου, της
ελάχιστης έως και µηδενικής, πράγµατι, παροχής νερού, το
οποίο παρακρατείται επί των παραποτάµων της «Τάφρου 66»
από τους τοπικούς οργανισµούς εγγείων βελτιώσεων για αρδευτική χρήση σχεδόν στο σύνολό του, χωρίς δυστυχώς να συµµορφώνονται στην υποχρέωσή τους να απελευθερώνουν το 30% της
οικολογικής παροχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, όπως αναφέρατε, να παρατηρείται το φαινόµενο των νεκρών ψαριών, το
οποίο οφείλεται κυρίως στις συνθήκες έλλειψης οξυγόνου που
επικρατούν στην «Τάφρο 66», αφού το οξυγόνο δεσµεύεται για
την αποδόµηση των οργανικών αποβλήτων που αυτή περιέχει.
Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων των εποχιακών βιοµηχανικών µονάδων,
όπως οι µονάδες επεξεργασίας ροδακίνου γίνεται από τις κατά
περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή της περιφέρειας αντίστοιχα.
Θέλω να τονίσω εδώ ότι οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην
περιοχή άπτονται κυρίως των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών της
οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητού Περιβάλλοντος έχει διενεργήσει επιθεωρήσεις σε
συγκεκριµένες βιοµηχανίες παρασκευής διατηρουµένων φρούτων, οι οποίες βρίσκονται στο Νοµό Ηµαθίας και Πέλλας και διαθέτουν υγρά απόβλητα στην «Τάφρο 66», για τον έλεγχο
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Είχατε ζητήσει στην επίκαιρη ερώτησή σας να κάνω και αναφορά συγκεκριµένη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνω συγκεκριµένη
αναφορά στις βιοµηχανίες στις οποίες έχουµε εισηγηθεί να επιβληθούν πρόστιµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως. Είναι οι
συγκεκριµένες έξι: «CONNEX ΑΕ», «ΔΑΝΑΗΣ Α.Ε.», «ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ ΑΕ - ΣΚΥΔΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ», «ALEXANDER ΕΠΕ», «ALBERTA και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΣΟ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ», «MESSI MELIKIS ΑΛΜΕ».
Αυτές είναι έξι βιοµηχανίες. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εκτός της τελευταίας για την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί
ο έλεγχος, έχουν βεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις και
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται, η Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαβίβασε τους αντίστοιχους φακέλους στον αρµόδιο εισαγγελέα και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, δηλαδή πρόστιµα συνολικού ύψους
280.000 ευρώ στους Νοµάρχες Πέλλας και Ηµαθίας και στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από τα παραπάνω εισηγηθέντα πρόστιµα δεν έχει επιβληθεί
από το Νοµάρχη Ηµαθίας το πρόστιµο ύψους 10.000 ευρώ στην
εταιρεία «ALBERTA». Σας δίνω συγκεκριµένα στοιχεία, για να καταλάβετε ακριβώς και τις κινήσεις που έχουµε κάνει.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δυο λεπτά ακόµα, γιατί το ζήτηµα
είναι σηµαντικό και πολύ σωστά το φέρνει στη Βουλή ο κύριος
συνάδελφος.
Παράλληλα, οι αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ενηµερώθηκαν σχετικά µε τους ανωτέρω ελέγχους και κλήθηκαν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για τη συµµόρφωση
των δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λήφθηκε πρωτοβουλία για τη σύγκληση συσκέψεως των Αντιπεριφερειαρχών
Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες
των αντίστοιχων διευθύνσεων ανάπτυξης, καθώς επίσης και τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιµετώπιση του προ-
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βλήµατος.
Δροµολογήθηκε µια σειρά µέτρων, τα οποία θα σας τα αναφέρω επιγραµµατικά. Πρώτον, ζητήθηκε από τις βιοµηχανίες της
Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας που διαθέτουν µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να προβούν άµεσα στις παρακάτω
ενέργειες, δηλαδή να τοποθετηθεί πινακίδα στο σηµείο εξόδου
των παραπάνω αγωγών, να γίνει καθαρισµός του σηµείου εξόδου
των παραπάνω αγωγών και εάν η διαδροµή όδευσης των παραπάνω αγωγών έχει διαφοροποιηθεί από την εγκεκριµένη µελέτη,
να προσκοµίσουν τα νέα στοιχεία για την ενηµέρωση του φακέλου. Μιλάµε για τους αγωγούς των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων µε τον παρακαµπτήριο αγωγό, ώστε πέρα των ελέγχων
που πραγµατοποιούνται στις µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων να ελέγχεται, βεβαίως και η παράνοµη –πιθανώς- λειτουργία του by-pass. Ακριβώς γι’ αυτό αποφασίστηκαν οι
συγκεκριµένες πράξεις.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε –γιατί έχουµε ασχοληθεί πολύ µε το θέµα- ήδη δύο βιοµηχανίες έχουν συµµορφωθεί
µε τα ανωτέρω, όπως πιστοποιήθηκε από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε από την αρµόδια υπηρεσία.
Τέλος –και κλείνω µε αυτό- δροµολογήθηκε η σύσταση των
κλιµακίων ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος των Περιφερειακών
Ενοτήτων Ηµαθίας και Πέλλας µε τη συνδροµή της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουν δροµολογηθεί κοινές δειγµατοληψίες µε την
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.
Παράλληλα, θα επαναµελετηθούν και θα επικαιροποιηθούν
όλες οι υπάρχουσες µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
για τις πραγµατικές τους παροχές και φορτίσεις, προκειµένου
να εκτιµηθούν οι πρακτικές σχεδιασµού και λειτουργίας, δεδοµένου ότι τα υγρά απόβλητα αυτών των µονάδων χρήζουν διαφορετικής αντιµετώπισης από τα αστικά λύµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Νοµού Ηµαθίας κ. Κωνσταντίνος
Γιοβανόπουλος για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να συνεννοηθούµε, κύριε Υπουργέ. Αυτήν τη στιγµή η «Τάφρος 66» δέχεται
βιολογικά λύµατα µιας ποσότητας περίπου πεντακοσίων χιλιάδων ανθρώπων. Έχουµε δηλαδή µία Πάτρα, εκεί που θα έπρεπε
να είναι το Αγγελοχώρι, η Νικοµήδεια και ο Πολυπλάτανος. Αν
δείτε µακροσκοπικά, πάνω από τη γέφυρα –γιατί πήγα στο Λιποχώρι, στη γέφυρα Σκύδρας- η «Τάφρος 66» είναι µία φαιοµέλανα
ουσία, ένας πολτός όπου υπάρχουν όχι τα 40mg/lt, που λέει η
υπουργική διάταξη, αλλά ολόκληρα κοµµάτια που έρχονται,
ρέουν, για να φθάσουν τελικά στο Θερµαϊκό Κόλπο.
Νοµίζω ότι δεν µπορούµε να διατηρούµε το savoir vivre απέναντι στους ανθρώπους που είναι τόσο «ατηµέλητοι» στο να
εφαρµόζουν το νόµο είτε αυτοί είναι υπηρεσιακοί παράγοντες
που αµελούν και αδρανούν είτε είναι βιοµήχανοι τους οποίους
τον καλπασµό δεν θέλουµε εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να το
σταµατήσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να συνεννοηθούµε όλοι ότι αυτός
ο τόπος είναι για να ζουν άνθρωποι και να προκόβουν και όχι για
να κατασπαταλούµε τις δυνάµεις µας σε ένα ατέρµονο κυκεώνα
εντολών, υπηρεσιακών εντολών, εγγράφων. Πρέπει, λοιπόν, να
αναληφθούν ενέργειες.
Ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, άραγε; Οι ενέργειες, λοιπόν και
οι λύσεις είναι οι λύσεις που προτείνουν οι υδραυλικοί-µηχανικοί.
Δεν υπάρχει οξυγόνο µέσα στην «Τάφρο 66». Πρέπει να υπάρξει
πρόσθετη υδροδότηση. Πρέπει να επιληφθούν οι υπηρεσίες
άµεσα, το τετράµηνο να έχουν πρόσθετη υδροδότηση τόσο γιατί
το κλίµα έρχεται και εξατµίζει το νερό όσο και γιατί οι παράνοµοι
καλλιεργητές αρδεύουν σε ώρες που δεν θα έπρεπε να αρδεύουν.
Η δεύτερη ενέργεια είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να δηµιουργηθούν τεχνητές αναβαθµίδες. Πρέπει να συγκεντρώσουµε το
νερό, να προλάβει να οξυγονωθεί. Μετά µε µικρούς καταρράκτες
ο παφλασµός που θα δηµιουργηθεί θα σώσει τα ψάρια, θα σώσει
όλο τον έµβιο οργανισµό µέσα στην «Τάφρο 66», δηµιουργώντας
όχι πια ανοξικές συνθήκες, αλλά συνθήκες τέτοιες ώστε ούτε τα
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κουνούπια να µην µπορούν να ζουν εκεί.
Ξέρετε ότι το θέµα µε τα κουνούπια είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέµα. Είναι η περιοχή µε τα ρύζια µετά, ανεβαίνοντας
προς Θεσσαλονίκη και είναι η περιοχή όπου το κουνούπι του Νείλου δηµιουργεί και διάφορες συνθήκες φόβου στους κατοίκους
της περιοχής.
Αν δείτε σήµερα τι συµβαίνει τα βράδια στα χωριά, θα απορήσετε κι εσείς και θα πείτε «γιατί δεν κάνω κάτι ως Υπουργός
τώρα», όχι αύριο και όχι µετρώντας πρόστιµα! Επιτρέψτε µου,
θα ήθελα να ξέρω, γιατί έχω κάνει και µία αίτηση κατάθεσης εγγράφων, πόσα από τα επιβληθέντα πρόστιµα έχουν τελικά εισπραχθεί, πόσα από αυτά εκκρεµούν ενδεχοµένως σε ανακοπές
στα διοικητικά δικαστήρια και πόσα εν τέλει δεν θα αποµειωθούν
γιατί κάποιος είχε µπάρµπα στην Κορώνη!
Θα ήθελα να σας πω ότι, όταν θα έρθουν και τα έγγραφα,
πέρα από τη σηµερινή συζήτηση –και το έχω αναφέρει στην επίκαιρη ερώτησή µου- θα τα δώσω όλα στον Εισαγγελέα Βέροιας
και αν κρίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να µεµφθούν
ποινικά, να µεµφθούν. Και δεν θα σταµατήσουµε εδώ. Θα πρέπει
να αντιληφθούµε ότι στη Νέα Νικοµήδεια, για παράδειγµα, υπάρχει ένας παλαιολιθικός οικισµός, ο παλαιότερος στην Ευρώπη.
Αυτός, λοιπόν, ο οικισµός δεν µπορεί να συνηγορεί στο να αντιµετωπίζουµε αυτούς τους ανθρώπους µε παλαιολιθικά συστήµατα. Είµαστε εδώ για να αναλάβουµε πρωτοβουλίες. Είµαστε
εδώ για να σας βοηθήσουµε και να σας παροτρύνουµε. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επιστήµονες, υπάρχουν οι µελέτες.
Όµως, δεν ξέρω αν υπάρχει η βούληση. Περιµένω κάτι από εσάς.
Είστε νέος άνθρωπος, είµαι νέος άνθρωπος και στη Βουλή έρχοµαι για να συνεισφέρω. Ελάτε να µπορέσουµε να κάνουµε το
σωστό. Ελάτε να ανακουφίσουµε τον τόπο για τα παιδιά µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Επαναλαµβάνω,
κύριε συνάδελφε, ότι συµµερίζοµαι απολύτως τις ανησυχίες σας
και σε πολλά από αυτά που λέτε πραγµατικά είµαι µαζί σας. Νοµίζω ότι και η απάντηση που θα δώσω στη δευτερολογία µου θα
ενισχύσει αυτό που λέω, γιατί είναι και στην ίδια κατεύθυνση µε
τα ζητήµατα που θέσατε.
Κατ’ αρχάς, φυσικά και οτιδήποτε υπάρχει, πρέπει να σταλεί
στον αρµόδιο εισαγγελέα, γιατί έτσι θα πρέπει να γίνεται. Ούτως
ή άλλως, είπα κι εγώ στην πρωτολογία µου ότι έχουµε στείλει κι
εµείς συγκεκριµένους φακέλους και σας ανέφερα ακριβώς τους
φακέλους τους οποίους έχουµε στείλει ήδη στον εισαγγελέα. Το
έχουµε κάνει ήδη έγκαιρα και το ανέφερα στην πρωτολογία µου.
Δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι η αρµόδια Υπηρεσία ουσιαστικά ασκεί έλεγχο και συντονισµό. Ένα µεγάλο κοµµάτι του επιτόπιου ελέγχου των βιοµηχανιών –για να µην πω, το κυρίαρχο
κοµµάτι του ελέγχου- ανήκει στις τοπικές αρχές. Παρά ταύτα,
σας ανέφερα συγκεκριµένες ενέργειες των υπηρεσιών του
Υπουργείου που γίνονται ώστε να µπορέσει αυτό να ασκήσει
έλεγχο και, αν θέλετε, να συντονίσουµε µε ακόµα πιο αποτελεσµατικό τρόπο το ζήτηµα του ελέγχου, κυρίως σε ό,τι αφορά τη
µόλυνση του περιβάλλοντος.
Πολλά από αυτά που αναφέρατε, ενδεχοµένως να είναι σωστά
µέτρα. Όµως, το παρελθόν έχει δείξει ότι η αποσπασµατική επιλογή και εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων, όπως είπα και στην
πρωτολογία µου, πολλές φορές µπορεί να έχει φέρει ένα πρόσκαιρο αποτέλεσµα, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν λύνει οριστικά
το πρόβληµα.
Έτσι, λοιπόν, επαναλαµβάνω ότι είναι ανάγκη να γίνει ένας περιβαλλοντικός σχεδιασµός, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει. Αναφέρω συγκεκριµένα στοιχεία και εκεί µέσα θα υπαχθεί και η
λύση. Επίσης, θα κατατεθούν συγκεκριµένες προτάσεις µέσα
από τη διαδικασία που θα σας αναφέρω για τη λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος που συζητάµε σήµερα στη Βουλή.
Η εποπτευόµενη Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων έχει προχωρήσει
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στην εκπόνηση της µελέτης για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών των Υδατικών Διαµερισµάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές της οδηγίας-πλαίσιο για τα Νερά 2000 και
µέσα σ’ αυτήν τη διαδικασία αυτά τα δύο υδατικά διαµερίσµατα
καλύπτουν το 18,05% της συνολικής έκτασης της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Η εκπόνηση αυτής της µελέτης, κύριε συνάδελφε, βρίσκεται
αυτή τη στιγµή σε προχωρηµένο στάδιο, ενώ η διαδικασία της
εξάµηνης διαβούλευσης µε όλους τους ενδιαφερόµενους, στην
οποία θα τεθούν τα παραπάνω σχέδια διαχείρισης, προβλέπεται
να αρχίσει εντός του φθινοπώρου και να ολοκληρωθεί µέχρι τα
µέσα του επόµενου έτους. Τα σχέδια διαχείρισης που θα προκύψουν απ’ αυτή τη µελέτη θα αντιµετωπίσουν το ζήτηµα συνολικά
και συστηµατικά. Είναι ενταγµένα σ’ αυτό που σας είπα, δηλαδή
στο συγκεκριµένο ολοκληρωµένο στρατηγικό σχεδιασµό µε τον
οποίο θέλουµε εµείς να αντιµετωπίσουµε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, στο πλαίσιο της κατάρτισης και εφαρµογής τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης οδηγίας.
Βεβαίως, θέλουµε να επιλύσουµε το συνολικό πρόβληµα µε
µία ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων
της περιοχής που θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την κατάρτιση
προγραµµάτων και µέτρων για την προστασία, αποκατάσταση
και αναβάθµιση των επιφανειακών, εσωτερικών και µεταβατικών
παράκτιων και υπόγειων υδατικών συστηµάτων.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθήσει θα τεθούν και θα συζητηθούν θέµατα ρύπανσης, περι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαµβανοµένης και της «Τάφρου 66», σε συνδυασµό µε τις προτάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης
του υδατικού διαµερίσµατος, ώστε να προκύψει ολοκληρωµένη
πρόταση αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Επίσης, παράλληλα έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός για τη διαµόρφωση δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών ποταµών, λιµνών, µεταβατικών παράκτιων και υπόγειων
υδάτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά που σας ανέφερα.
Το ανωτέρω δίκτυο θα αντικαταστήσει το υπάρχον δίκτυο
ελέγχου ποιότητας των επιφανειακών νερών της χώρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που λειτούργησε από τη δεκαετία του 1990.
Κλείνοντας, να πω απλώς ξανά, ότι η αρµοδιότητα του ελέγχου
άπτεται κυρίως των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εµείς
θα παρακολουθούµε ως ΥΠΕΚΑ στενά στο πλαίσιο του επιτηριτικού µας ρόλου και θα εποπτεύουµε σχετικά µε την υλοποίηση
των µέτρων. Θα είµαστε άτεγκτοι όσον αφορά την τήρηση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και είµαστε ανοιχτοί σε προτάσεις
µέσα από το Βήµα, µέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο αν υπάρχουν επιµέρους συγκεκριµένες προτάσεις που να µπορούν να
βελτιώσουν ακόµα περισσότερο την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση
της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις
Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα
- Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις».
H Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 6-9-2012, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση.
Για το νοµοσχέδιο αυτό έχουµε λάβει επιστολές: από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Μανιάτη που
ορίζει ως ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ το Βουλευτή Σαλτούρο Δηµήτριο, από το Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρκόπουλο λάβαµε επιστολή µε την
οποία ορίζει ως ειδικό αγορητή για το παρόν νοµοσχέδιο τον κ.
Τέρενς Κουίκ, από την Χρυσή Αυγή και από τον Κοινοβουλευτικό
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Εκπρόσωπο κ. Παππά λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζει ως
ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ. Πολύβιο Ζησιµόπουλο, από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη λάβαµε
επιστολή µε την οποία ορίζει ως ειδικό αγορητή τη Βουλευτή κ.
Γιαννακάκη Μαρία και από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαλβατζή λάβαµε επιστολή µε την οποία ορίζει ως ειδικό αγορητή τη Βουλευτή κ.
Λιάνα Κανέλλη.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Θα υπάρξει µία προσθήκη ενός ακροτελεύτιου άρθρου. Προστίθεται στο τέλος του νοµοθετήµατος, το λέω για τα Πρακτικά: «Η
ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
προσθήκη, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κατεγράφη, κύριε
Υπουργέ, στα Πρακτικά. Να διανεµηθεί στους κυρίους Βουλευτές.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευθύµιος
Καρανάσιος.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητείται
σήµερα ενώπιον της Ολοµέλειας το νοµοσχέδιο που αφορά στην
κύρωση της πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου για τη µεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων
έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Η υπό κύρωση πράξη εµπρόθεσµα έρχεται προς κύρωση γιατί
η προηγούµενη όµοια έπρεπε να κυρωθεί τον Απρίλιο του 2012.
Λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών Μαΐου και Ιουνίου
και την εξ αυτού διάλυση της Βουλής καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε και να κυρώσουµε την ανωτέρω πράξη, εξασφαλίζοντας πλήρως τα ιεραρχικά, συνταξιοδοτικά και µισθολογικά
δικαιώµατα των ένστολων.
Ασφαλώς µε την εν λόγω κύρωση καλύπτουµε και ταυτόχρονα
τηρούµε στο ακέραιο τις αρχές του συστήµατος αξιολόγησης το
οποίο βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν.3883 διέπεται
από τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας και κρίνει
µε βάση την επαγγελµατική ικανότητα και την αποδοτικότητα των
στελεχών.
Επιπροσθέτως η εν λόγω κύρωση πληροί επακριβώς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, το αντικείµενο και τα κριτήρια αξιολόγησης το ν.3883 παράγραφος 2, λαµβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν
της το χρόνο, τη συχνότητα, τον τύπο, τη διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, διασφαλίζοντας πλήρως όλα τα ζητήµατα
που καθορίζουν τις κρίσεις των στελεχών, ζητήµατα όπως η αρχαιότητα και ο χρόνος παραµονής αυτών.
Αναφορικά λοιπόν µε τις διατάξεις του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου επισυνάπτω τα εξής:
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ν.2439/96 και το
ν.3883/10, οι τακτικές κρίσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάµεων πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιου
εκάστοτε έτους. Με την από 14 Μαρτίου 2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ορίστηκε ότι οι ανωτέρω τακτικές κρίσεις για
το έτος 2012 θα διενεργηθούν κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο
του 2012.
Η εν λόγω πράξη δεν κυρώθηκε από τη Βουλή κατά το άρθρο
44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, λόγω της διάλυσης της
Βουλής και της προκήρυξης των εθνικών εκλογών.
Με την προς κύρωση από 12 Ιουλίου 2012 πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου ο χρόνος διενέργειας των κρίσεων µεταφέρθηκε
έως τις 5 Αυγούστου. Διευκρινίζεται δε ότι στο αρχικό σχέδιο
νόµου περί κύρωσης αυτής καθορίστηκε το εξής: Οι προαγωγές
των στελεχών οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν των συγκεκριµένων κρίσεων, θα ανατρέχουν αναδροµικά τρεις µήνες
από την ηµεροµηνία της αντίστοιχης κρίσης.
Κατόπιν εντολής του κ. Υπουργού Εθνικής Αµύνης στο τελικό
σχέδιο νόµου για την κύρωση της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου συµπεριλήφθη άρθρο δεύτερο, σύµφωνα
µε το οποίο «Οι προαγωγές των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών,
υπαξιωµατικών και επαγγελµατιών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι θα κριθούν κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις
έτους 2012, ανατρέχουν ηµερολογιακά τέσσερις µήνες πριν την
ηµεροµηνία της αποφάσεως του αντιστοίχου συµβουλίου κρίσεως και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο
βαθµό στον οποίο προάγονται για όλες τις περιπτώσεις», διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ιεραρχικά δικαιώµατα των
ανωτέρω στελεχών.
Όπως εξάλλου αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του
εν λόγω σχεδίου νόµου, η συµπερίληψη της ανωτέρω διάταξης,
άρθρου δευτέρου, κρίθηκε ως επιβεβληµένη για την ασφάλεια
δικαίου, προκειµένου να επιτευχθεί ισότιµη αντιµετώπιση των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τα οποία υπάρχουν ήδη αντίστοιχες προβλέψεις στο
άρθρο 2 της τηρούµενης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου.
Επιπλέον, η προσθήκη του άρθρου δευτέρου κρίνεται ως επι-
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βεβληµένη, προκειµένου να εξασφαλιστούν τα συνταξιοδοτικά,
ασφαλιστικά και λοιπά ιεραρχικά δικαιώµατα των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων που προάγονται, ώστε να µην απολέσουν
ούτε µία ηµέρα από την προαγωγή τους που θα συντελείτο σύµφωνα µε το νόµο κατά τους µήνες Μάρτιο-Απρίλιο του έτους
2012.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι οφείλουµε να κυρώσουµε την
εν λόγω πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία διασφαλίζει
πλήρως τα υπηρεσιακά, ιεραρχικά, συνταξιοδοτικά και µισθολογικά ζητήµατα των ενστόλων, καθώς και το χρόνο της εξέλιξής
τους λόγω της αναδροµικής πρόβλεψης που περιλαµβάνει.
Το νοµοθέτηµα του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης είναι πολύ
προσεκτικό και το ελάχιστο οικονοµικό κόστος που πιθανόν συνεπάγεται, δεν αποτελεί για εµάς εµπόδιο προκειµένου για την
αξιοκρατία στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ενώ εµφανίζεται σαν µια απλή
διαδικασία η κυρωτική πράξη της µεταφοράς των κρίσεων, δεν
νοµίζω ότι είναι απλή. Παράγει πολιτική για το µέλλον. Και πρέπει
να το προσέξουµε σαν Εθνική Αντιπροσωπεία ότι αν ψηφίσουµε
αυτήν την κύρωση, στην πραγµατικότητα µε την αιτιολογική βασική της επιχειρηµατολογίας ότι υπάρχουν έκτακτες οικονοµικές
συνθήκες και δεν επέτρεψαν αυτές του να γίνουν οι κρίσεις στις
Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, ανοίγουµε ένα
δρόµο. Και ακριβώς επειδή οι οικονοµικές συνθήκες, ο καθένας
το καταλαβαίνει, ότι θα επιδεινωθούν και ίσως και µέχρι το 2020
και δεν ξέρω µέχρι πού, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση θα µπορεί κάποιος να τις επαναφέρει ως βασική πλευρά της ζωής.
Αφήνεται, λοιπόν, στα χέρια του Υπουργείου κάθε φορά να
επικαλούνται έναν τέτοιο λόγο για να µην κάνουν τις κρίσεις. Ενώ
εµφανίζεται, δηλαδή, ένα τυπικό κείµενο που θα κύρωνε µια
πράξη, παράγει πολιτική που θα τη βρούµε µπροστά µας.
Κι αυτό έχει µια σηµασία, όχι για να απαντήσει µόνο η Κυβέρνηση δια του Υπουργού, αλλά και για τους εταίρους της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. Διότι η πλευρά του ΠΑΣΟΚ γέννησε το ν.
3883 που υποτίθεται θα ρύθµιζε τις κρίσεις να γίνονται ΜάρτηΑπρίλη, έτσι ώστε να έχει εµπιστοσύνη ο διοικούµενος ότι δεν
τον περιµένουν ξαφνικά πράγµατα και πρώτη εκείνη έκανε κρίσεις κάτω από το πρόσχηµα ότι µπορεί να υπήρχε και κίνηση
πραξικοπήµατος.
Έχει έναν λόγο να απαντήσει και η Δηµοκρατική Αριστερά που
είναι της τάξης, της δηµοκρατίας και της διαφάνειας, γιατί στην
πολιτική ζωή –αλλά να που µπαίνει και στη στρατιωτική ζωήυπάρχει πια το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, το οποίο αντί να
απαιτεί περισσότερη συναίνεση και διαφάνεια, απαιτεί αυτά που
εν τοις πράγµασι έγιναν τέσσερις η ώρα το πρωί. Είχαµε την παραίτηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού χωρίς να
έχουµε από την πλευρά της Κυβέρνησης µια ουσιαστική εξήγηση.
Δυστυχώς το κείµενο αυτό έρχεται µετά τις κρίσεις και κουβαλάει µαζί µια ουρά. Και η έγκριση ενός τέτοιου κειµένου θα σήµαινε ότι καλώς έγιναν οι κρίσεις έτσι όπως έγιναν.
Συνεχίζω να λέω µεταφέροντας τη συζήτηση της επιτροπής,
πως δεν έχουµε µια πραγµατική εξήγηση. Γιατί η εξήγηση που
δόθηκε µε τα στατιστικά στοιχεία, ότι άλλαξαν λιγότεροι απ’ ό,τι
συνέβαινε στο παρελθόν, δεν ερµηνεύει το γεγονός όσων υπονοήθηκαν µε την παραίτηση του ΑΓΕΣ. Επίσης, αυτή η εξήγηση
δεν ανήκει µόνο στον Υπουργό. Δεν έχουµε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας που στηρίζεται από άλλους δύο. Θέλω και οι οµιλητές
του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Αριστεράς να δώσουν εξηγήσεις, εκτός και αν δεν ρωτήθηκαν. Και αυτό είναι πολιτικό παραγόµενο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Για ποιο πράγµα να δώσουµε εξηγήσεις;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ακριβώς για την παραίτηση
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του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Και επειδή αυτό
το κείµενο κουβαλάει µαζί και αυτή την ουρά, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία αυτό το θέµα. Θα πρέπει
να υπάρξει µια ερµηνεία από την πλευρά σας. Ο Υπουργός είπε
ότι επειδή τα στατιστικά στοιχεία εξόδου των στρατιωτικών από
την κλίµακα ανέλιξής τους είναι τα µισά απ’ ό,τι στο παρελθόν,
ως εκ τούτου ήταν αδιάβλητες οι κρίσεις, δεν υπήρξαν λίστες και
δεν υπήρξε κοµµατική παρέµβαση. Αυτό λέχθηκε καθαρά µέσα
στην επιτροπή. Αυτό δεν αποτελεί επιχείρηµα καλών κρίσεων.
Έχει αυτά τα δύο µεγάλα ελαττώµατα το κείµενο που έρχεται
προς κύρωση. Παρόλα αυτά ακούσαµε ότι η εξήγηση ήταν οι
εκλογές. Και δεν ήταν εν τη ρύµη του λόγου κάποιου που µπέρδεψε στην αιτιολογική έκθεση το γιατί οι εκλογές δεν επέτρεψαν
την κύρωση επειδή δεν υπήρχε Κοινοβούλιο. Το ακούσαµε ως
αιτία γιατί δεν έγιναν οι κρίσεις. Και συνεχίζεται η ίδια τακτική σε
απάντηση από υφυπουργό γιατί δεν µετακινήθηκαν οι φαντάροι
µας από το Κόσσοβο. Ως αιτία φέρεται σε απάντηση ότι είχαµε
εκλογές, δεν συστάθηκαν τα συµβούλια µεταθέσεων και ξέµειναν
στο Κόσσοβο. Δηλαδή αν υπήρχε και τρίτος γύρος εκλογών,
ακόµη εκεί θα ήταν οι φαντάροι µας; Και είναι ακόµη εκεί γιατί
είναι σε εξέλιξη η µετάθεσή τους. Παρόλα αυτά στην αιτιολογική
έκθεση η κύρια πλευρά παραµένει να είναι αυτό που ως πολιτική
παράγεται εδώ, πως θα είναι οι έκτακτες οικονοµικές συνθήκες.
Υπάρχει µια πλευρά ζητηµάτων που αφορούν τις µεταθέσεις
και τις µετακινήσεις του δυναµικού των Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ.
Το γεγονός ότι ζητούνταν το Μάρτιο να έχουµε κρίσεις, αφορούσε το πώς οι συνέπειες θα ήταν µικρότερες σε κοινωνικό επίπεδο. Θα µπορούσε δηλαδή κάποιος να προγραµµατίσει µε αυτό
τον τρόπο τη µετεγκατάστασή του, τη συνυπηρέτηση πιθανώς,
την ετοιµασία του παιδιού για να γραφτεί στο σχολείο κ.λπ. Αυτά
δεν υπολογίζονται. Ειδικά σε έκτακτες συνθήκες έτσι όπως περιγράφονται, δεν υπολογίζονται καθόλου.
Όµως ο σεβασµός δεν σταµατάει εκεί. Υπάρχει ένας διάλογος
πολύ ζωντανός µε την κοινωνία. Χθες έξω από τη Βουλή ήταν δάσκαλοι, υγειονοµικοί, εργαζόµενοι στους ΟΤΑ.
Τρεις ώρες αργότερα είχαµε µία µεγάλη κινητοποίηση των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων. Τρεις ώρες τους χώριζαν. Σε
επόµενα βήµατα η κινητοποίηση αυτή θα γίνει µαζί. Είναι ακριβώς επειδή πιστεύουµε ότι οι καταστάσεις είναι τέτοιες και ο καθένας ξανασκέφτεται τον τρόπο που έχει πάρει τη ζωή του και
καταλαβαίνει ότι µάλλον δεν µπορεί ο καθένας µόνος του και
πρέπει όλοι µαζί να κινηθούµε. Αυτό που έδωσαν σα µήνυµα
ήταν: «Μη µας θεωρείτε δεδοµένους. Δεν µας σέβεστε». Εννοούν
όχι µόνο στο επίπεδο των προεκλογικών σας δεσµεύσεων αλλά
κυρίως για το χειρισµό σας όπου εµφανίζονται τα µισθολόγιά
τους να είναι των δύο και τριών χιλιάδων ευρώ την ίδια στιγµή
που τα πραγµατικά τους µισθολόγια είναι στα επτακόσια ευρώ.
Το ίδιο επικοινωνιακό παιχνίδι που γινόταν µε κατηγορίες πάρα
πολλών εργαζοµένων γίνεται σήµερα και «στις πλάτες» των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας κλπ.
Αλλάζουν τα πράγµατα και εκεί.
Βλέπω στις εφηµερίδες –και είναι αρκετά καθοδηγούµενο
αυτό το κλίµα- να ειρωνεύονται ως όψιµη τη σχέση που µπορεί
να συνδέει το ΣΥΡΙΖΑ µ’ αυτές τις κινήσεις, ότι «τώρα θυµηθήκατε» κ.λπ.. Η απάντηση ήλθε από τους ίδιους. «Μη µας θεωρείτε
δεδοµένους. Τελείωσε το πελατειακό παιχνίδι. Σταµατάµε να είµαστε όµηροι αυτών των κινήσεων». Πράγµατι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε
τέτοιες σχέσεις µαζί τους. Ούτε διοίκησε, ούτε µετέθεσε, ούτε
βράβευσε, ούτε δηµιούργησε ποινές. Τέτοιες πελατειακές και
κοµµατικές σχέσεις µε τους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε. Αποκτάει όµως
σιγά-σιγά µία ιδιαίτερη προγραµµατική σχέση και αυτό έχει µια
σηµασία, όχι µόνο από τον τρόπο µε τον οποίο θα διαβιούν αύριο
ή διαβιούν σήµερα, αλλά επειδή αντιλαµβάνονται και καταλαβαίνουν ότι όπως δεν µπορεί να υπάρχει παιδεία µαζί µε το µνηµόνιο, όπως δεν µπορεί να υπάρχει υγεία µαζί µε το µνηµόνιο –όλα
αυτά συζητάµε κάθε µέρα εδώ- µε τον ίδιο τρόπο δεν µπορεί να
υπάρχει πολιτική προστασία για την Πυροσβεστική, δεν µπορεί
να υπάρχει το αγαθό της ασφάλειας, δεν µπορεί να υπάρχει τίποτα απ’ αυτά. Είναι προγραµµατική, καινούργια, καθαρή η
σχέση του ΣΥΡΙΖΑ µ’ αυτές τις δυνάµεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να µεταφέρω στην Αίθουσα δυο λόγια από το ψήφισµα
το οποίο έχουν δώσει σ’ όλες τις πολιτικές δυνάµεις στη Βουλή
και στο Υπουργείο Οικονοµικών: «Είµαστε ανυποχώρητα αντίθετοι στη διακύβευση της εθνικής µας κυριαρχίας, στο ραγιαδισµό
που καλλιεργείται και στο ξεπούληµα της πατρίδας µας, στην µε
οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση συνταγµατικών και κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας µας στους εκπροσώπους των µεγάλων οικονοµικών και γεωπολιτικών συµφερόντων, στην
αποµόνωσή µας ως κλαδική επαγγελµατική οµάδα, δηλώνοντας
την αλληλεγγύη µας στο σύνολο των Ελλήνων εργαζοµένων. Είµαστε ανυποχώρητα αντίθετοι στον εµπαιγµό, στην καλλιέργεια
φόβου, απάθειας και υποταγής που η συγκυβέρνηση επιδιώκει.
Είµαστε ανυποχώρητα αντίθετοι στο γκρέµισµα των ονείρων
ολόκληρου λαού για ένα αύριο αντάξιο της προσφοράς του,
στην υποθήκευση του µέλλοντος των παιδιών µας, στην πλήρη
οικονοµική αφαίµαξη και εξόντωσή µας».
Καταλήγει: «Δηλώνουµε ρητά και κατηγορηµατικά» -αυτό είναι
το σηµείο που έχει ενδιαφέρον- «ότι ο κοινός µας αγώνας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ενωµένος µ’ αυτόν των υπόλοιπων εργαζοµένων για µια πατρίδα κυρίαρχη, για ένα λαό περήφανο που
θα ζει µε αξιοπρέπεια και µε Ένοπλες Δυνάµεις-πυλώνα προάσπισης της εθνικής µας κυριαρχίας και ασφάλειας».
Βρισκόµαστε µπροστά σε πολύ µεγάλες αλλαγές, κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να
έχει τον πολιτικό έλεγχο των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτό είναι επιταγή. Δεν µπορείτε να διαχειρίζεστε τα πράγµατα ως µία οµάδα κοµµατική –και ίσως από τους
τρεις να µένει ο ένας µόνο- που να λειτουργεί µέσα στις Ένοπλες
Δυνάµεις µ’ έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι δεδοµένοι. Αλλάζουν τα
πράγµατα. Λάβετέ το καλά υπ’ όψιν σας αυτό.
Τελειώνοντας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µπροστά σε όλους θέτει ακριβώς αυτό το θέµα: µη δηµιουργήσουµε µε την ψήφιση αυτής της
κυρωτικής πράξης ένα πολιτικό παράγωγο που θα αφορά σε
έκτακτες συνθήκες διαρκώς που θα επηρεάζουν τις κρίσεις, θα
επηρεάζουν όλη την ιεραρχία στις Ένοπλες Δυνάµεις γιατί είναι
επικίνδυνος και ολισθηρός αυτός ο δρόµος.
Αύριο φέρνετε, κατά τα δηµοσιεύµατα, τις ιδιωτικοποιήσεις
των αεροδροµίων, την ιδιωτικοποίηση της ΕΛΒΟ. Φέρνετε τα θέµατα των λιµανιών. Στην πραγµατικότητα ξεδοντιάζετε την πολεµική βιοµηχανία.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα θέµα. Θέλετε πρόθυµους που να µπορούν να υποστηρίξουν, χωρίς να δείξουν την αποδυνάµωση που
υφίστανται οι Ένοπλες Δυνάµεις. Και έτσι έχει για σας ένα τεράστιο ενδιαφέρον το ποιες κρίσεις θα γίνουν και πώς. Για µας σα
ΣΥΡΙΖΑ λέµε ότι µπορούµε να εγγυηθούµε αδιάβλητες κρίσεις
γιατί δε χρειαζόµαστε κανένα παράγωγο απ’ αυτή τη σχέση. Θέλουµε µε τους ανθρώπους αυτούς να έχουµε αξιοπρεπείς σχέσεις σεβασµού γιατί θεωρούµε ότι κυρίως ο όρκος τους είναι
αυτός που καθορίζει τις Ένοπλες Δυνάµεις στην υπεράσπιση της
εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της χώρας. Γιατί, αν έπαιρναν το παράδειγµα από την εκάστοτε Κυβέρνηση για το πώς
έπρεπε να χειριστούν τα πράγµατα, θα έπρεπε και εκείνοι νύχτα
να φέρνουν τροπολογίες, να δηµιουργήσουν ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε όλα. Την ίδια στιγµή που πωλούνται περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού να πουν «και γιατί εγώ να
βάλω το σώµα µου µπροστά για δέκα πιθαµές γης, για δέκα δικαιώµατα».
Από κάπου αλλού αντλούν τη δύναµη και το θάρρος οι Ένοπλες Δυνάµεις και όχι από την πολιτική µιας Κυβέρνησης η οποία
στο όνοµα των αναγκών και των δικαιωµάτων των δανειστών και
τοκογλύφων έχει θέσει στην καραντίνα όλες τις κοινωνικές ανάγκες.
Καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι και το κύριο όπλο του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαλεκτική για
την οποία κάνουµε λόγο αυτή είναι. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες
στους ανθρώπους αλλάζουν και οι ιδέες τους για το πώς πρέπει
να προχωρήσουµε. Θέλουµε να γίνουν ενεργητικοί οι άνθρωποι.
Θέλουµε να σταµατήσουν απέναντι στο φόβο. Και δυστυχώς για
σας το µόνο όπλο που µπορείτε να έχετε απέναντι στις Ένοπλες
Δυνάµεις και στο δυναµικό δεν είναι να τους φοβίσετε. Δε θα λειτουργήσει αυτό. Ξέρω ότι θα επιχειρήσετε να τους πολυδιασπά-
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σετε µε ζητήµατα µάχιµων και µη µάχιµων, µονάδων που κινούνται στην πρώτη γραµµή και άλλων που κάνουν επιτελική δουλειά.
Ολοκληρώνω µε δυο κουβέντες. Είναι λάθος και εγκληµατικό
να δώσουµε το δικαίωµα µε αυτό µας το κείµενο, µ’ αυτή µας την
ψήφιση, να υπάρχει καθεστώς έκτακτης ανάγκης, διαρκώς, της
κρίσης των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.
Αυτό πρέπει να το πάρει πολύ καλά υπόψη της η Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θα έχετε όλη τη µήνη των ανθρώπων αυτών αλλά κυρίως του
ελληνικού λαού γιατί θα βρεθούν µαζί. Γι’ αυτό είπα ότι τρεις
ώρες ήταν η απόσταση της µιας κινητοποίησης από την άλλη.
Ο δικός µας µεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης διερωτάται
«Πώς εδώθε να βγούµε; Όχι ένας- ένας!/ όλοι µαζί και µοναχός
κανένας/ Σα φτάσει η έσχατη ανάγκη να σωθείς;/ Ενωµένος Λαός
θα σηκωθείς.». Σ’ αυτή τη διαδικασία βρισκόµαστε. Είστε απλά
ένα εµπόδιο στο να υπάρξει µια άλλη κατάσταση στο λαό και τη
χώρα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σαλτούρος Δηµήτριος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, δράττοµαι της ευκαιρίας ως ειδικός αγορητής σε
αυτό το σχέδιο νόµου να απευθυνθώ στο Σώµα και να κοινωνήσω
τις αρχές -ξεκινώντας από τις αρχές τις δικές µου- οι οποίες οµιλούν για µια πολιτική ηγεσία η οποία θα πρέπει να γεννά το υγιές
βίωµα, εκείνο το βίωµα που θα αποτελέσει το φως για έναν λαό
που δεν θα παρεκτρέπεται, έναν λαό που δεν θα αδικείται ώστε
να καταντάει έρµαιο ακραίων καταστάσεων, ακραίων λογικών,
ακραίων πολιτικών.
Τα λέω αυτά γιατί δυο µέρες πριν κι ενώ βρισκόµασταν στην
Κύπρο έχοντας µόλις περαιωθεί οι εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πληροφορήθηκα ότι ο τόπος µου, η Ξάνθη, είναι ανάστατος, είναι
πληγωµένος, είναι οργισµένος. Και είναι οργισµένος, γιατί κάποιοι στην ηγεσία αυτού του τόπου -συγκεκριµένα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- δεν µπορούν να αντιληφθούν ότι
οι αντιπρόσωποι του λαού δεν θα ανεχθούν να εµπαίζονται σε
θέµατα τα οποία άπτονται εθνικών, ευαίσθητων ζητηµάτων για
τη Θράκη που οδεύει να καταντήσει κρανίου τόπος, µια Θράκη
η οποία ερηµώνεται, µια Θράκη η οποία φτωχοποιείται βάναυσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ένα µήνα µεταφέρθηκαν οι
επονοµαζόµενοι «παράνοµοι µετανάστες» –«λαθροµετανάστες»
για άλλους- στις Σχολές Αστυφυλάκων της Ξάνθης και της Κοµοτηνής. Η διαβεβαίωση του Υπουργού ήταν ότι η διαµονή τους
εκεί θα είναι απολύτως προσωρινή. Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε
από αυτόν προς όλους εµάς, ότι θα επαναλειτουργήσει µια
Σχολή Αστυφυλάκων στη Θράκη. Ο ίδιος εδώ διαβεβαίωνε –είναι
καταγεγραµµένο στα Πρακτικά της Βουλής- τον κ. Ντόλιο, το συνάδελφό µου, ότι αυτή σίγουρα δεν θα είναι του Διδυµοτείχου.
Αυτό που έγινε πριν δυο µέρες, όταν ο Υπουργός Επικρατείας
το κοινοποίησε στους φορείς της Θράκης, ήταν να διαλυθεί η
κοινωνική συνοχή της Θράκης, δηλαδή ο Υπουργός δεν έλαβε
υπ’ όψιν του αυτά που προανέφερα, δεν άφησε την τοπική κοινωνία, δια του θεσµικού οργάνου της, που είναι το περιφερειακό
συµβούλιο, να είναι αυτή που θα αποφασίσει, εφ’ όσον δεν θα
ήταν εφικτό -όπως είναι για όλους εµάς τους υπόλοιπους- να λειτουργήσουν και οι τρεις σχολές για πολλούς και όχι µόνο για ένα
λόγο και σίγουρα, σε καµία περίπτωση, ως αναπτυξιακός πυλώνας.
Είναι άλλα τα θέµατα που διακυβεύονται εδώ, είναι άλλοι οι
συµβολισµοί, είναι άλλα τα βιώµατα που θέλουµε να γεννήσουµε.
Ο κύριος Υπουργός, λοιπόν, δια του Υπουργού Επικρατείας
κοινοποίησε σε όλους εµάς ότι τελικά θα λειτουργήσουν δυο
σχολές. Αυτή του Διδυµοτείχου και αυτή της Κοµοτηνής. Δηλαδή
τι θέλει; Να βάλει τους νοµούς της Θράκης σε εµπόλεµη κατάσταση; Θέλει να γεννήσει διασπαστικές καταστάσεις και συνθήκες στη Θράκη;
Με ποιο δικαίωµα, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν του τη βούληση
του λαού, της Θράκης προβαίνει σε ενέργειες οι οποίες –και είναι

971

σαφές για εµάς που γνωρίζουµε στοιχειωδώς πώς έχουν τα
πράγµατα- προέρχονται από εσωκοµµατικές διευθετήσεις, πληγωµένους εγωισµούς, σε µια πραγµατικότητα η οποία φτάνει
όλους εµάς, που καλούµαστε να διαχειριστούµε αυτήν την κατάσταση, στο να αισθανόµαστε ότι τελικά τα νέα ήθη, αυτά τα
ήθη που πρέπει να πρεσβεύουµε σε αυτή τη συγκυρία όπου ο
ελληνικός λαός θυσιάζεται, µάλλον δεν βρίσκονται εδώ µέσα;
Σε όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα µικρό
πρόβληµα µπροστά στα µεγάλα που αντιµετωπίζει η χώρα, τους
λέω ότι είναι πολλά µικρά προβλήµατα αυτά που φτιάχνουν ένα
µεγάλο.
Εγώ προσωπικά, ως αντιπρόσωπος του Ξανθιώτικου λαού, µετέχω σε αυτήν την Κυβέρνηση, στηρίζω αυτήν την Κυβέρνηση,
γιατί αυτή ήταν η λαϊκή ετυµηγορία. Και πιστεύουµε ότι πρέπει
και πως θα βγούµε τελικά από την οικονοµική κρίση στην οποία
έχουµε περιέλθει µε την πολιτική που πρεσβεύσαµε στον ελληνικό λαό και µας έδωσε την ετυµηγορία του.
Ωστόσο, δεν παρέχω λευκή επιταγή σε καµία κυβέρνηση η
οποία δεν θα σέβεται τις αρχές της δηµοκρατίας, η οποία δεν θα
πρεσβεύει αυτά που ο ελληνικός λαός -ειδικά στις ηµέρες µαςέχει απόλυτη ανάγκη: Νέα ήθη στην πολιτική, νέα ήθη στην κοινωνική ζωή του τόπου.
Απλώς για την ενηµέρωσή σας θα σας πω ότι η τρίτη πλέον
βιοµηχανοποιηµένη περιοχή της Ελλάδας, ο νοµός Θράκης, αυτή
τη στιγµή είναι κυριολεκτικά ένα κοιµητήριο εργοστασίων, ένα
κοιµητήριο κουφαριών εργοστασίων.
Έχουν κλείσει τα πάντα, όλα τα συνεταιριστικά µ’ αυτές τις
πρακτικές, µ’ αυτές τις πολιτικές, µ’ αυτούς τους Βουλευτές, µ’
αυτούς τους Υπουργούς. Δεν θα ανεχτούµε το δίκαιο της πυγµής
γειτονικών Βουλευτών ή Υπουργών ή άλλων θεσµικών περιφερειακών εξουσιών. Δεν θα το ανεχτεί ο λαός της Θράκης, αυτό
διά στόµατος του αντιπροσώπου του. Παρακαλώ πάρα πολύ το
Σώµα να λάβει υπ’ όψιν του -δεσµεύοµαι εδώ ενώπιον σας- ότι
δεν θα αφήσω τέτοιες πρακτικές να περάσουν. Έχουµε ανάγκη
από νέα ήθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ ότι αφορά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και
το Λιµενικό Σώµα καθυστέρησαν το 2012. Βασική αιτία ήταν η
πολιτική αστάθεια και οι συνεχείς εκλογές που δεν έδωσαν τη
δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν οι τακτικές κρίσεις. Με το
παρόν νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση έρχεται να ρυθµίσει ένα ζήτηµα
που εκκρεµούσε εδώ και αρκετούς µήνες.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αφ’ ενός κυρώνεται η από
13 Ιουλίου 2012 πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου για τη µεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων
έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και
το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αφ’ ετέρου συµπληρώνεται µε τη διάταξη του άρθρου 2 που αφορά την αναδροµικότητα των προαγωγών του στελεχικού δυναµικού των Ενόπλων
Δυνάµεων. Είχε προηγηθεί η παρόµοια από 14/3/2012 πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, η οποία όµως δεν κατέστη δυνατόν να
εγκριθεί από το Σώµα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών
λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών.
Το διακύβευµα της νοµοθετικής αυτής ρύθµισης, βεβαίως, δεν
είναι τόσο του εκ του τίτλου της δηλούµενο, η µεταφορά δηλαδή,
του χρόνου διενέργειας των κρίσεων, είναι ο τρόπος µε τον
οποίο θα αντιµετωπιστούν οι όποιες αρρυθµίες ήθελε δηµιουργηθούν λόγω της χρονικής αυτής µετατόπισης όσον αφορά τη
βαθµολογική, µισθολογική και ασφαλιστική εξέλιξη των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και αυτών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι µε τις υπό επικύρωση, αλλά και
µε τις διά του παρόντος νοµοσχεδίου εισαγόµενες διατάξεις οι
αρρυθµίες αυτές αντιµετωπίζονται επαρκώς.
Συγκεκριµένα, στην κατεύθυνση αυτή ορίστηκαν µεταξύ
άλλων τα εξής: Μετατέθηκαν χρονικά οι ετήσιες τακτικές κρίσεις
του έτους 2012 των αξιωµατικών ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και των αξιωµατικών της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής έως και τις 5 Αυγούστου.
Όσον αφορά τις επόµενες τακτικές ετήσιες κρίσεις για τα έτη
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2013 - 2014 όσοι προαχθούν το τρέχον έτος στους βαθµούς του
υποστράτηγου, ταξίαρχου και συνταγµατάρχη και αντιστοίχων
των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων θεωρείται ότι έχουν
συµπληρώσει ένα έτος στους βαθµούς αυτούς. Οι αξιωµατικοί
των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι κατά το άρθρο 91 του
ν.3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού και θα
προαχθούν το τρέχον έτος, θεωρείται ότι συµπληρώνουν τους
προβλεπόµενους στο άρθρο 27 του ανωτέρω νόµου σταθερούς
χρόνους παραµονής στο βαθµό αυτό κατά τρεις µήνες νωρίτερα.
Τούτο ισχύει µόνο για την επόµενη τακτική ετήσια κρίση τους.
Έως τη διενέργεια των ετησίων τακτικών κρίσεων των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 δεν γίνονται προαγωγές προς
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωµατικών. Η προαγωγή
των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει από 20/3/2012. Το αυτό ισχύει και ως
προς την απόκτηση των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων του βαθµού στον οποίον θα προαχθούν, αλλά και των
προϋποθέσεων µισθολογικής προαγωγής.
Οι ετήσιες τακτικές µεταθέσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά και οι τοποθετήσεις των υπαστυνόµων Β’ που
εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών διενεργούνται για το έτος
2012 µέσα σ’ ένα µήνα από τη λήξη των τακτικών κρίσεων, οι δε
µεταθέσεις εκτελούνται το αργότερο έως το τέλος Σεπτεµβρίου.
Σηµειωτέον ότι η όποια δαπάνη προκύψει από τυχόν παραµονή στην ενεργό υπηρεσία έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αξιωµατικών που θα έχουν συµπληρώσει 35ετία
από 22/3/2012 έως και την ηµεροµηνία διενέργειας αυτών θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Περαιτέρω, ορίζεται δια του παρόντος σχεδίου νόµου ότι οι
προαγωγές των αξιωµατικών, ανθυπασπιστών, υπαξιωµατικών
και επαγγελµατιών οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι θα
κριθούν κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις του τρέχοντος έτους,
ανατρέχουν ηµερολογιακά τέσσερις µήνες πριν την ηµεροµηνία
της αποφάσεως του αντιστοίχου συµβουλίου κρίσεως. Ο χρόνος
αυτός µάλιστα των τεσσάρων µηνών θα θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό στον οποίο προάγονται.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις, όπως προανέφερα, αποσκοπούν στην
άρση των αρνητικών συνεπειών και ανακολουθιών, οι οποίες εκ
των πραγµάτων συνοδεύουν τη µετάθεση του χρόνου των τακτικών κρίσεων, σκοπός που, κατά τη γνώµη µου, εξυπηρετείται ικανοποιητικά.
Ως εκ τούτου, εισηγούµαστε την υπερψήφιση του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Τέρενς-Σπένσερ Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω την οµιλία µου
αυτή, µιας και µιλούµε για ένοπλες δυνάµεις και για ασφάλεια,
µε ένα θέµα που µας αφορά ως κοινοβουλευτικούς. Ζητώ από
τον Πρόεδρο του ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη να δώσει εντολή να ξηλωθούν, σήµερα κιόλας, τα κιγκλιδώµατα έξω από το εθνικό Κοινοβούλιο, τα οποία είναι
τοποθετηµένα στις εισόδους των πεζών και των αυτοκινήτων
στην πλευρά της πλατείας Συντάγµατος και στον Άγνωστο Στρατιώτη, γιατί δεν είναι δυνατόν ο ναός της Δηµοκρατίας να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της Αστυνοµίας. Δεν είµαστε
φυλακή. Δεν είναι θέαµα αυτό για το Κοινοβούλιο της χώρας που
γέννησε τη δηµοκρατία.
Όποιος Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε, αισθάνεται ότι είναι ανασφαλής και χρειάζεται κάγκελα για να ασκεί τα καθήκοντά του ή
να καθίσει σπίτι του ή να παραιτηθεί από τη θέση του ή να αλλάξει την πολιτική που υπηρετεί, γιατί αυτές οι µνηµονιακές πολιτικές είναι που τον περιφρουρούν µε κιγκλιδώµατα και µε
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συρµατόσχοινα.
Και εγώ αναρωτιέµαι: Τι φοβόµαστε, κύριοι συνάδελφοι; Την
οργή του λαού; Τότε εκείνοι που έχουν την ευθύνη για όλα αυτά
τα µνηµονιακά τα οποία συµβαίνουν στη χώρα µας, να αλλάξουν
µε την ψήφο τους τα νοµοθετήµατα και να δείξετε ότι είστε µαζί
µε το λαό, στο πλευρό του, µε τα αναφαίρετα δικαιώµατα του
λαού και όχι µε τα συµφέροντα των τοκογλύφων τραπεζιτών και
των εδώ υπηρετούντων τους.
Εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, και
εγώ προσωπικά µε τη νέα µου ιδιότητα ενός φρέσκου, καινούργιου Βουλευτή, φοβάµαι τους τροµοκράτες, φοβάµαι το παρακράτος, φοβάµαι τη διεθνή οικονοµική µαφία, που πολύ θα ήθελε
να µας δει σε ένα χαντάκι πεταµένους, αλλά δεν φοβάµαι τον
κόσµο. Δεν φοβάµαι την Ελληνίδα µητέρα, τον Έλληνα νοικοκύρη, τα νιάτα αυτής της χώρας, τους απόµαχους της δουλειάς,
τους ανάπηρους παραπληγικούς που είναι σήµερα εδώ έξω στο
δρόµο, οι οποίοι όλοι µαζί παλεύουν για όλα αυτά που τους
έχουν αφαιρέσει οι µνηµονιακές κυβερνήσεις και το Δ’ οικονοµικό Ράιχ της Μέρκελ και οι τοκογλύφοι συνοδοιπόροι της.
Γι’ αυτό σας θερµοπαρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για µια ακόµη
φορά να πείτε στη φρουρά της Βουλής και στην Ελληνική Αστυνοµία να αποµακρύνουν τα κάγκελα.
Θα σας έλεγα ότι καλό θα ήταν, επίσης, να αραιώσουν και οι
κλούβες έξω από την είσοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Το θέαµα
µάς παραπέµπει σε άλλες εποχές.
Σε σχέση µε το σηµερινό νοµοθέτηµα, είχαµε πει και στη
Διαρκή Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών ότι θα µπορούσαµε να
µην έχουµε αντιρρήσεις. Έχουµε όλη την καλή θέληση, αλλά
κύριε Υπουργέ, πώς θέλετε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να στηρίξουν αυτό το οποίο φέρνετε µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, την ώρα όπου έχετε βγάλει τις Ένοπλες Δυνάµεις στο
δρόµο; Την περασµένη εβδοµάδα ήταν οι ένστολοι των Σωµάτων
Ασφαλείας (αστυνοµικοί, πυροσβέστες, λιµενικοί). Χθες βγήκε
το ένα κοµµάτι των Ενόπλων Δυνάµεων και ένστολα µάλιστα και
έπονται και άλλες κινητοποιήσεις, γιατί τους έχετε τσακίσει.
Τους έχετε τσακίσει το ηθικό, ελπίζω όµως µέχρι το βαθµό
εκείνο που αν χρειαστεί η χώρα –και είµαι βέβαιος- να πράξουν
το καθήκον τους, θα το πράξουν. Διότι ξέρετε κάτι; Δεν πολεµάνε
για την πατρίδα, για τις πενταροδεκάρες που τους πετάτε πλέον
ελέω Τόµσεν στα µούτρα. Πολεµούν γιατί το πιστεύουν, γιατί πιστεύουν ότι η πατρίδα χρειάζεται την παρουσία τους, αλλά και
εκείνοι πιστεύουν ότι χρειάζονται και την παρουσία των Βουλευτών εδώ να τους στηρίζουν. Και βλέπω ότι στις κινητοποιήσεις
τους, είµαστε «τρεις και ο κούκος». Οι υπόλοιποι λείπουν, γιατί
πού να εµφανιστούν;
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να δείτε την εθνική µας
αντιπρόταση στο site µας anexartitoiellines.gr. Είναι η εθνική αντιπρόταση, η οποία µας ξεπλέκει από τους λόγους, τους οποίους
επικαλείστε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να κυρώσουµε τις κρίσεις. Είναι η εθνική αντιπρόταση, η οποία λέει ότι
πρέπει επιτέλους, η πολιτική και οι πολιτικοί να βγουν από τις
ένοπλες δυνάµεις. Μιλάµε για το Εθνικό Συµβούλιο Άµυνας και
Ασφάλειας. Πάνω απ’ όλα, όµως, µιλάµε για την εκλογή και τις
κρίσεις του Α/ΓΕΕΘΑ κα από εκεί και κάτω οι προβλεπόµενες εκ
των έσω, χωρίς να βάζει το δαχτυλάκι του ο πολιτικός και οι πολιτικοί, χωρίς να µπλέκουν τα κόµµατα.
Διότι αυτό το οποίο γίνεται σήµερα είναι ακριβώς γιατί έχουµε
µπλέξει τις εκλογές µε τις ένοπλες δυνάµεις, τα κόµµατα µε τις
ένοπλες δυνάµεις, την πολιτική µε τις ένοπλες δυνάµεις. Πρέπει
να τακτοποιήσετε κάποια πράγµατα για τυπικούς λόγους µε τους
οποίους, όµως –επαναλαµβάνω- εµείς διαφωνούµε ριζικά. Διαφωνούµε ριζικά, διότι δεν θέλουµε να βλέπουµε την κοµµατική
επιρροή µέσα στο στράτευµα.
Βεβαίως, θα σας θερµοπαρακαλέσω να φύγει κι αυτός ο διαχωρισµός των µάχιµων και µη µάχιµων. Διότι µη µάχιµος είναι ο
µηχανικός, ο οποίος ελέγχει ένα αεροπλάνο πριν κάνει την πτήση
του στο Αιγαίο. Σας διαβεβαιώ όµως, ότι ο µη µάχιµος –εννοώ ο
µηχανικός εδάφους- κάνει πολλές φορές το σταυρό του, ώστε
το αεροπλάνο να είναι γερό στα χέρια του πιλότου, ο οποίος θα
πράξει το καθήκον του.
Μιας που σας έχουµε εδώ στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, θα ήταν
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χρήσιµο ίσως να µας δώσετε και µερικές εξηγήσεις για ένα θέµα,
στο οποίο έχουµε αναφερθεί εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες –και
µε δική µου, µάλιστα, ανακοίνωση, απευθυνόµενος και στην εισαγγελία- για το πώς βρέθηκαν στα χέρια του πλέον µισητού αλλοδαπού –για µένα- του Πολ Τόµσεν οι κωδικοί των Ενόπλων
Δυνάµεων.
Διάβασα την πολύ προσεκτική σας ανακοίνωση. Λέτε ότι εσείς
δεν τους συναντήσατε –και έτσι είναι- αλλά συναντήθηκαν επιτελείς σας, άνθρωποι του Υπουργείου Άµυνας και του Υπουργείου
Οικονοµικών, οι οποίοι µε έκπληξη διαπίστωσαν ότι η τρόικα διαθέτει κωδικούς Ενόπλων Δυνάµεων, ζητώντας και νέες περικοπές. Ερωτώ: Ποιος τους έδωσε; Ποιος έβγαλε µέσα από το
Πεντάγωνο πράγµατα, τα οποία εξυπηρετούν όλον αυτόν τον κανιβαλισµό που γίνεται σε βάρος των Ενόπλων Δυνάµεων, επειδή
το θέλει η τρόικα των τοκογλύφων;
Επίσης, θα πρέπει να µας µιλήσετε µε την ευκαιρία αυτή και
για τις περικοπές που γίνονται στους ένστολους.
Επίσης, θα ήθελα να σας κάνω µια πρόταση, κύριε Υπουργέ:
Την Τρίτη στην Διαρκή Επιτροπή Άµυνας και Εξωτερικών θα
έρθει να µας κάνει ενηµέρωση ο κ. Αβραµόπουλος. Επειδή, το
ζήτηµα πλέον είναι πολύπλοκο και βλέπετε ότι οι γεωπολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις στην περιοχή είναι πάρα πολύ σοβαρές,
θα συνιστούσα και ως τοµεάρχης των εξωτερικών του κινήµατος
να έρθετε κι εσείς, να γίνει δηλαδή, παράλληλη ενηµέρωση. Να
σας πω γιατί; Για να µην ρωτάµε κάτι τον κ. Αβραµόπουλο ως
Υπουργό Εξωτερικών και να υπονοεί κάτι, το οποίο αφορά το
Πεντάγωνο ή να µην έχουµε ξεκάθαρες θέσεις εφ’ όλης της ύλης
για το τι γίνεται ακριβώς στην περιοχή µας.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Το έχουµε ζητήσει ήδη.
ΤΕΡΕΝΣ- ΣΠΕΝΣΕΡ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Χαίροµαι ιδιαίτερα
που το έχετε ζητήσει, κύριε Υπουργέ. Οπότε θα σας δούµε την
Τρίτη το µεσηµέρι, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αλλά µένει στον πρόεδρο της επιτροπής να αποφασίσει.
ΤΕΡΕΝΣ- ΣΠΕΝΣΕΡ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Εάν είναι θέµα του
προέδρου της επιτροπής τότε, κύριε Υπουργέ, εµείς θα επικοινωνήσουµε µαζί του και θα τον παρακαλέσουµε να γίνει η συνάντηση διπλή.
Επίσης, οµολογώ ότι ακόµη το ψάχνω, αν τελικά στο Ισραήλ
πήγατε µόνος σας µε έναν αστυνοµικό ή είχατε και επιτελείς σας.
Διότι, αν συνέβη το πρώτο, τότε θα αρχίσω να ψάχνοµαι για το
γιατί.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω µε ένα θέµα
µιας που χθες ο Προεδρεύων ο κ. Νάκος δεν µου άνοιγε το µικρόφωνο.
Ξέρετε, σε όλη µου την καριέρα, κύριε Πρόεδρε, δούλευα
σκληρά, αλλά δούλευα µε µια τάξη µέσα στο µυαλό µου.
Αυτό το αίτηµα το οποίο υπέβαλα χθες, σας το υποβάλω ως
νέος Βουλευτής και πρέπει να σας πω ότι το κάνω χωρίς καµία
συνεννόηση µε το κίνηµά µου, τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Πρέπει να ξέρετε ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µπορούµε
και κινούµεθα έτσι όπως πιστεύει ο καθένας µας µε βάση τις συνταγµατικές επιταγές. Δηλαδή, έχουµε το δικαίωµα της έκφρασης
λόγου, χωρίς να αµφισβητούµε την ιδρυτική µας διακήρυξη και
τον Αρχηγό µας, αλλά πάντοτε µε βάση τη συνείδησή µας, όταν
πρόκειται να έρθουµε να ψηφίσουµε νοµοθετήµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί –κοροϊδεύουµε τον κόσµο- να
συνεδριάζει ταυτόχρονα η πολύ κρίσιµη Ολοµέλεια µαζί µε επιτροπές και να είναι ένα άδειο Κοινοβούλιο. Εισέπραξα την απάντηση ότι είναι ένα θέµα το οποίο θα τεθεί στη Διάσκεψη των
Προέδρων από τους εκπροσώπους των κοµµάτων. Πάντως, εγώ
το θέτω δηµόσια εδώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω κάτι ακόµα, για να κλείσω την εισήγησή µου. Σας είπα ότι εµείς δεν θα το ψηφίσουµε και δεν θα
ψηφίσουµε τίποτα που οδηγεί να τους ένστολους στο δρόµο.
Τέλος, µε τις πράξεις σας -αναφέροµαι και στα µνηµόνια και
στις δανειακές σας συµβάσεις- έχετε εκχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Με τις τωρινές πράξεις σας προσπαθείτε να
λυγίσετε το φρόνηµα των στρατιωτικών, οι οποίοι, όπως αντιλαµβάνεστε, είναι εκεί στο δρόµο, παλεύουν και δεν θα τους λυγί-
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σετε. Να ξέρετε ότι µέσα σ’ αυτήν τη Βουλή είκοσι άνθρωποι που
λεγόµαστε Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουµε δώσει µία υπόσχεση
και ως πολιτικοί θα την τηρήσουµε. Κύριε Υπουργέ, επειδή είστε
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, πείτε στην ελληνική τρόικα που
µας κυβερνά ότι εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, όσο και αν µατώσουµε, θα πάρουµε την Ελλάδα µας πίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Πολύβιος Ζησιµόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα µε την ευκαιρία της παρουσίας του κυρίου Υπουργού στην Ολοµέλεια να τον
καλέσω να µας ενηµερώσει µε την πρώτη ευκαιρία, σχετικά µε
την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε
Υπουργέ, ότι το ζήτηµα άπτεται της εθνικής µας ασφάλειας και
σχετίζεται µε την εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών µας
πηγών. Η ελληνική αποκλειστική οικονοµική ζώνη και τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου που περικλείει, σχετίζονται µε την οικονοµική µας επιβίωση και την εν γένει ευδοκίµηση του ελληνικού
λαού.
Ερωτούµε, λοιπόν: Ταυτίζονται τα εθνικά µας συµφέροντα µε
αυτά του Ισραήλ; Με ποιους όρους προετοιµάζεται αυτή η πολυδιαφηµισµένη ελληνοϊσραηλινή συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας; Τέλος, γιατί να διαφυλάσσουν την κυπριακή ΑΟΖ τα
ισραηλινά F-15Ε και όχι η ελληνική Πολεµική Αεροπορία µε τα F16 Block 52;
Κύριε Υπουργέ, ας έρθουµε τώρα στο θέµα που καλούµαστε
εδώ να συζητήσουµε. Καλούµαστε σήµερα να επικυρώσουµε τη
µεταφορά του χρόνου της διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας το
2012. Αυτή η µεταφορά έγινε µε την επίκληση αρχικά των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών της χώρας, αλλά καθυστέρησαν και
άλλο στη συνέχεια µε την επίκληση της διενέργειας των εκλογών.
Οι αιτίες που επικαλέστηκε η προηγούµενη κυβέρνηση δεν
έχουν καµία βάση, δεν δικαιολογούν σε καµία περίπτωση τη µεταφορά των τακτικών κρίσεων του 2012 και για εµάς αποτελούν
και εµπαιγµό της νοµοθετικής εξουσίας. Η απόπειρα να νοµιµοποιηθεί µέσω της Βουλής αυτή η παράνοµη και παράλογη τακτική προσβάλει την ίδια τη διάκριση των εξουσιών και τους
θεσµούς εν γένει της χώρας µας.
Κύριε Υπουργέ, σε καµία σοβαρή χώρα δεν µεταφέρονται τακτικές κρίσεις των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, επειδή συµπίπτουν µε τις εθνικές εκλογές. Να σας
υπενθυµίσω την περίπτωση του Βελγίου, όπου για ένα χρόνο και
πλέον δεν είχε σχηµατιστεί κυβέρνηση, αλλά ο κρατικός µηχανισµός συνέχισε να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβληµα.
Η επίκληση, από την άλλη, των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών της χώρας για αυτήν τη χρονική µεταφορά των τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας µπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνα µονοπάτια. Η χώρα βρίσκεται εδώ και
αρκετά χρόνια σε άσχηµες οικονοµικές συνθήκες και θα συνεχίσει για αρκετά χρόνια ακόµα να βρίσκεται σε παρόµοιες συνθήκες, ειδικά µετά την εφαρµογή της καταστροφικής πολιτικής που
επιβάλλουν τα µνηµόνια. Βάσει αυτής της λογικής, λοιπόν, θα
µπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να µεταφέρει κάθε χρόνο τις
ετήσιες τακτικές κρίσεις σε χρόνο της επιλογής της και θα καλείται η εκάστοτε Βουλή σε µεταγενέστερο χρόνο να επικυρώσει
αυτήν την παράνοµη πρακτική.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σταθώ στις άσχηµες συνέπειες που
επέφερε η µεταφορά των κρίσεων. Αναφερθήκαµε και εγώ και
άλλοι συνάδελφοι σε αυτές στη συζήτηση στην επιτροπή. Θα
σταθώ στο ότι µέσω αυτής της πρακτικής η κοµµατοκρατία και
η διαπλοκή µεταξύ των κυβερνήσεων και των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας παραµένει ισχυρή µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή τους ικανότητα.
Για τους παραπάνω λόγους η Χρυσή Αυγή θα καταψηφίσει το
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προτεινόµενο νοµοσχέδιο και θα συνεχίσει να προσπαθεί για την
αποκατάσταση του κύρους των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
κ. Μαρία Γιαννακάκη.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να εκφράσω µια
απορία, προς τον ειδικό αγορητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον
κ. Τέρενς Κουίκ. Πριν από λίγο µας είπε ότι καταψηφίζει το παρόν
νοµοσχέδιο. Αυτό, όµως, έρχεται σε αντίθεση µε αυτά που είχε
δηλώσει στην επιτροπή, όταν το συζητούσαµε στις 4 Σεπτέµβρη
του 2012, όπου από τα Πρακτικά διαβάζω ότι ο ειδικός αγορητής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κλπ. εισηγήθηκε την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου. Εγώ βέβαια ως µια θερµή µαχήτρια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αναγνωρίζω το δικαίωµα κάποιου να
αλλάξει γνώµη πάνω σε κάτι. Αλλά σε ένα τέτοιο θέµα και ειδικά
µε την ευαισθησία που χαρακτηρίζει το χώρο που εκπροσωπεί ο
κ. Τέρενς Κουίκ, µου φαίνεται περίεργο.
Ερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου. Σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε και να κυρώσουµε τη µεταφορά του χρόνου
των τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις στην Ελληνική
Αστυνοµία και στο Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, λόγω
έκτακτης ανάγκης, όπου έκτακτη ανάγκη νοούµε τη διενέργεια
των εκλογών το Μάιο και τον Ιούνιο. Τη συγκεκριµένη αναβολή
την είχαµε στηλιτεύσει και το Μάρτιο στη Βουλή. Αναρωτιέµαι
σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εκλογές δύναται
να χαρακτηριστούν έκτακτη ανάγκη και να αποτελούν λόγο
επαρκή για την αναβολή των προγραµµατισµένων και τακτικών
κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις, στην Ελληνική Αστυνοµία, στο
Λιµενικό Σώµα και την Ακτοφυλακή.
Η κύρωση της εν θέµατι πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου
είναι όντως επιβεβληµένη για λόγους ασφάλειας δικαίου, το
οποίο πρέπει πάντα να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και
όχι του κράτους και έτσι να εξασφαλίζει την ισονοµία. Επιπλέον,
η προσθήκη του άρθρου 2 κρίνεται ως επιβεβληµένη προκειµένου να εξασφαλιστούν τα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και λοιπά
ιεραρχικά δικαιώµατα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων που
προάγονται, ώστε να µην απολέσουν ούτε µια µέρα από την προαγωγή τους σύµφωνα µε το νόµο κατά τους µήνες Μάρτιο και
Απρίλιο 2012.
Εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά δεν θεωρούµε το κράτος ως
λάφυρο και απαιτούµε οι κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις, όπως
και σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης να είναι αξιοκρατικές και να µη διέπονται από κοµµατικά κριτήρια και προδιαγραφές.
Η επιχειρησιακή ικανότητα των Σωµάτων δεν µπορεί να µπαίνει
σε δεύτερη µοίρα, δίνοντας προτεραιότητα σε κοµµατικούς φίλους. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να αφοσιωθούν
απερίσπαστα στην αποστολή τους και να κατοχυρωθεί ότι η εξέλιξή τους θα είναι αποτέλεσµα της προσφοράς, των γνώσεων και
των ικανοτήτων τους. Θεωρώ άλλωστε ότι αυτό θα πρέπει να
είναι αίτηµα και ζητούµενο όλου του πολιτικού κόσµου.
Οφείλουµε να σηµειώσουµε ως θετικό βήµα –υπήρξε άλλωστε
και σθεναρή διεκδίκηση και απαίτηση του κόµµατός µας- τη µη
επαναφορά αποστράτων, πρακτική η οποία έχει ακολουθηθεί
πλείστες τόσες φορές στο παρελθόν από αµφότερους τους εκπροσώπους του δικοµµατισµού και δεν έχει άλλη λογική πέρα
από την εξυπηρέτηση των κοµµατικών φίλων.
Τα κριτήρια επιλογής της ηγεσίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να είναι πάγια και σταθερά και να µην αντανακλούν το συσχετισµό των πολιτικών δυνάµεων ούτε να
αποτελούν πεδίο ξεκαθαρίσµατος των κοµµατικών λογαριασµών.
Άρα, πέραν του σηµερινού νοµοσχεδίου περιµένουµε σύντοµα
και µια νέα συζήτηση στη Βουλή στη βάση του πώς τελικά θέλουµε να γίνονται οι κρίσεις επί της ουσίας, συζήτηση η οποία
είναι σε άµεση συνάρτηση και ευθυγράµµιση µε το τι Στρατό και
Σώµατα Ασφαλείας θέλουµε.
Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άµυνας ζητούµε να
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επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των στρατευµένων και να λάβει πρωτοβουλίες για τον
απόλυτο σεβασµό των κανόνων ασφαλείας στα στρατόπεδα.
Θεωρούµε επίσης απαραίτητη τη θεσµοθέτηση µιας ανεξάρτητης αρχής προστασίας των στρατευµένων στην οποία θα δύναται να καταφεύγει ο νέος στρατευµένος προκειµένου να
ενηµερώνεται για τα δικαιώµατά του ή να προσφεύγει όταν θεωρεί ότι θίγονται θεµελιώδεις ελευθερίες του.
Σχετικά µε το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, θεωρούµε ότι
πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωµα συνδικαλισµού σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Κρίνουµε αναγκαία τη
συνεχή µετεκπαίδευση του µόνιµου προσωπικού και των αξιωµατικών του στρατού σε θέµατα ασφάλειας, τη συµµετοχή του
σε ερευνητικά προγράµµατα καθώς και την παρακολούθηση σεµιναρίων για τα προσωπικά δικαιώµατα.
Αναφορικά µε την εναλλακτική θητεία ζητούµε την κατοχύρωσή της. Όπως συµβαίνει εδώ και χρόνια σε πολλές κοινοτικές
χώρες, είναι επιθυµητό να υπάρξει η δυνατότητα τέλεσης της
εναλλακτικής υπηρεσίας σε κοινωφελή ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς. Πιστεύουµε ακράδαντα
ότι για τα δηµοκρατικά κράτη το δικαίωµα στην αντίρρηση συνείδησης δεν µπορεί να θεωρείται έλασσον ζήτηµα, ξεκοµµένο
από τη δεσπόζουσα τάση προστασίας και προώθησης σε διεθνές
επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Τέλος, η τροπολογία που καταθέσαµε αφορά στους εθελοντές
µακράς θητείας προκειµένου αυτοί να λαµβάνουν τη βαθµολογική εξέλιξη ως το βαθµό του λοχαγού, πράγµα που µας φαίνεται
λογικό από τη στιγµή που λαµβάνει µισθολογικά τα χρήµατα που
αναλογούν σ’ αυτόν το βαθµό. Η τροπολογία αφορά σε δεκαοκτώ χιλιάδες στελέχη στις Ένοπλες Δυνάµεις τα οποία αποτελούν στην ουσία και τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάµεων.
Και δεν προκαλεί καµµία επιβάρυνση στον προϋπολογισµό αφού
όπως ήδη αναφέραµε µισθολογικά απολαµβάνουν το βαθµό του
λοχαγού. Το ζήτηµα είναι αποκλειστικά ηθικό γιατί αντίστοιχα
στελέχη τέτοιας τάξεως είναι αξιωµατικοί αυτή τη στιγµή µε φωτογραφικές χαριστικές διατάξεις του παρελθόντος και αναφέροµαι σε τριάντα περιπτώσεις γυναικών στην τάξη του 1985. Πέραν
λοιπόν της τάξης του 1985, θεωρούµε ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί και η τάξη των πραγµάτων.
Ας ελπίσουµε ότι είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να
προχωρήσουµε στην κύρωση µιας τέτοιας πράξης νοµοθετικού
περιεχοµένου όπως και ότι είναι η τελευταία φορά που παρίσταται λόγος αναβολής των τακτικών κρίσεων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό να µε ακούσετε. Πρώτα απ’ όλα δεν υπάρχει προσωπικό θέµα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Υπάρχει θέµα αξιοπιστίας. Εσείς θα κρίνετε εάν εγώ έχω προσωπικό ζήτηµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε από τον Κανονισµό, το Προεδρείο αντιµετωπίζει το θέµα
του προσωπικού ζητήµατος και αποφασίζει εάν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα. Προσωπικό ζήτηµα δεν υπήρξε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Να ολοκληρώσω.
Απλώς αναφέρθη ότι στην επιτροπή το κόµµα σας υπερψήφισε
το νοµοσχέδιο. Εσείς αλλάξατε γνώµη. Αυτό δεν λέει τίποτα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Το θεωρώ µοµφή
εναντίον µου γιατί εγώ ήµουν ο εισηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν είναι µοµφή.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Δεν επιτρέπεται σ’
αυτούς που µέχρι χθες ήταν αντιµνηµονιακοί και τώρα είναι προσκυνητές να µιλάνε έτσι όπως µιλάνε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε το λόγο. Θα
µιλήσει και ο Αρχηγός σας τώρα οπότε και θα τοποθετηθεί.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Θέλω να µιλήσω εγώ.
Εγώ εθίγην.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Κουίκ, παρά το
γεγονός ότι βάσει του Κανονισµού δεν προβλέπεται να σας
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δώσω το λόγο επί προσωπικού, σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό
να ολοκληρώσετε τη φράση σας.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Επειδή τα γραπτά µένουν, εµείς είπαµε στην επιτροπή ότι το
ψηφίζουµε αλλά από την άλλη πλευρά όπως εξήγησα και σήµερα, ενώ έχουµε τη διάθεση να το κάνουµε, δυστυχώς κινητοποιήσεις σαν τις χθεσινές δεν µας επιτρέπουν. Και στο
κάτω-κάτω της γραφής, να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αλλάξατε γνώµη.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κάντε µου τη χάρη,
κύριε Γεωργιάδη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
Κύριε Κουίκ πέρασε το ένα λεπτό. Ολοκληρώστε.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Για να εξηγούµαστε
σε αυτήν την Αίθουσα, γι’ αυτό λέω ότι πρέπει η Ολοµέλεια να
λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στην Ολοµέλεια και λέµε ότι παρ’ όλο που
θα θέλαµε –και πραγµατικά θέλουµε- να στηρίζουµε αυτού του
είδους τις προτάσεις που φέρνει το Υπουργείο µε νοµοθετήµατα
ή µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, δυστυχώς, όταν είναι
οι ένστολοι στο δρόµο, δεν µπορούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας εδόθη η ευχέρεια…
ΤΕΡΕΝΣ –ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κύριε Πρόεδρε, το
να αλλάξει κάποιος µία στάση, η οποία είναι υπέρ των συµφερόντων των ένστολων, την ώρα που κάποιοι άλλα έλεγαν πριν
από τρεις µήνες και τώρα που έγιναν κυβερνητικοί λένε άλλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, είναι προσωπικό
τώρα αυτό; Ωραία, κύριε Κουίκ. Ολοκληρώσατε.
ΤΕΡΕΝΣ –ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Θέλετε να κατεβάσω από τα κιτάπια µου το τι έλεγε ο κ. Οικονόµου και τι έλεγε
η ΔΗΜΑΡ; Θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριε Κουίκ!
Τώρα θέτετε προσωπικά θέµατα.
ΤΕΡΕΝΣ –ΣΠΕΝΣΕΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Όσο γι’ αυτούς που
γελάνε, πλην του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος είναι ο πιο συνεπής,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν έχετε το λόγο! Καθίστε κάτω, κύριε Κουίκ!
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αν µείνουµε στην αναφορά των ονοµάτων νοµίζω ότι θα
πάµε τη συνεδρίαση µόνο µε αναφορά ονοµάτων. Εκπρόσωποι
είµαστε, αντιπροσωπευτικό είναι το σύστηµα της δηµοκρατίας.
Άρα, από την ώρα που είναι αντιπροσωπευτικό το σύστηµα της
δηµοκρατίας, το όνοµά µας ως ψηφισµένο αντιπροσωπεύει και
κάποια άλλα πράγµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είµαστε παρόντες και παρούσες και
στην επιτροπή. Για να αρχίσω, λοιπόν, διευκρινίζοντας µία σειρά
από πράγµατα και για να καλµάρω για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα
σαν κι αυτό που συζητάµε θα σας πω ότι το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας µένει στη θέση που είχε και θα την εξηγήσω.
Στην επιτροπή είπαµε «παρών» και µένουµε στο «παρών», όχι
γιατί δεν έχουµε αντιρρήσεις, αλλά γιατί πρακτικά το να πεις
«όχι» αυτήν τη στιγµή σ’ αυτό το οποίο έχει ήδη συντελεστεί,
πραγµατοποιηθεί και θα ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νοµοσχεδίου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και το οποίο
περιλαµβάνει συνταξιοδοτικά, µισθοδοτικά, µεταθετικά ζητήµατα
µιας πληθώρας ανθρώπων, είναι υποκρισία. Είχαµε την ευκαιρία
να τοποθετηθούµε στην επιτροπή, έχουµε την ευκαιρία να τοποθετηθούµε και σήµερα. Κύριε Πρόεδρε, µε την άδειά σας, θα
ήθελα να ζητήσετε από τον Υπουργό να απαντήσει –και το ζητάω
κι ευθέως, να κρατήσω τους τύπους σήµερα- µια και µιλάµε για
ενστόλους και οι ένστολοι είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τύπους
που δεν τηρούν οι µη ένστολοι. Είναι υποχρεωµένοι από τα πράγµατα και από τον τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται η δηµοκρατία.
Σας έθεσα δύο ή τρία ερωτήµατα επί του νοµοσχεδίου και
µόνον, αυστηρά. Διότι εδώ άνοιξε µία γκάµα η οποία αρχίζει από
τη θητεία και θα µπορούσα κι εγώ στο ένα τέταρτο της οµιλίας
µου να λέω ότι «αυτήν τη στιγµή που µιλάµε…» ή ότι «µας µιλή-
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σατε στην επιτροπή, αντί να µου απαντάτε εµένα αν θεωρείτε κόστος τους τέσσερις µήνες που οι άνθρωποι δεν θα πάρουν σύνταξη, αλλά θα πάρουν µισθό κι έχετε έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους και περνάτε στην έννοια του κόστους
–κατά την άποψή µας, ευτελιστική- το γεγονός ότι θα πάρουν κατιτίς παραπάνω, δηλαδή το µισθό τους για τέσσερις µήνες, ενώ
αν έπαιρναν σύνταξη θα κόστιζαν λιγότερο στο ελληνικό δηµόσιο
και δεν µου δώσατε απάντηση..». Μας είπατε για τη συµφωνία
µε το Ισραήλ. Τι να σας πω τώρα; Να σας πω ότι η Αραβική
Άνοιξη κατέληξε σ’ αυτό που κατέληξε ως γεγονός προχθές; Ή
ότι έχουµε δύο αµερικάνικα αεροπλανοφόρα τα οποία κατεβαίνουν έµπλεα στη Λιβύη, µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και την «Άνοιξη»; Τι να σας πω; Τι να ανοίξουµε µία συζήτηση
τώρα; Αν είναι να την ανοίξουµε τη συζήτηση, να δούµε αν οι
Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας είναι υπερασπιστές της πατρίδος
εν ονόµατι του ελληνικού λαού ή το µακρύ χέρι των καπιταλιστικών συµφερόντων στην περιοχή. Γιατί αν είναι το µακρύ χέρι των
καπιταλιστικών συµφερόντων στην περιοχή, όπως συµβαίνει
απανταχού της γης, τότε εξηγείται γιατί πρέπει να φυλάσσουµε
πίστη, τιµή και να ορκιζόµαστε στο ΝΑΤΟ. Αν τα συζητήσουµε
εδώ αυτά, θα σας πω και ότι δεν έχει αναγνωριστεί ούτε η θητεία
ούτε η κατάσταση πολέµου όσων έπεσαν στην Κύπρο µετά την
εισβολή, γιατί ήµασταν και εγγυήτρια δύναµη. Αν είναι να µιλάµε
για τις ΑΟΖ στην περιοχή, να µιλήσουµε για το τι δικαιώµατα έχει,
µε βάση τη Βάση της Δεκέλειας και την εξαίρεση από το ευρωπαϊκό έδαφος της Κύπρου, ο βρετανικός στόλος και τα βρετανικά συµφέροντα.
Αν, λοιπόν, θα µιλήσουµε έτσι για τις Ένοπλες Δυνάµεις, να
την ανοίξουµε όποτε θέλετε τη συζήτηση και στην Ολοµέλεια και
στην επιτροπή. Εάν όµως µιλάµε εδώ για το νοµοσχέδιο, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται να καλύψει µία προειληµµένη απόφαση,
συντελεσθείσα στην πράξη και µιλάτε όλοι για τις Ένοπλες Δυνάµεις ως πολλαπλασιαστή ισχύος και υπερασπιστή της πατρίδας µε Ένοπλες Δυνάµεις οι οποίες δεν έχουν οµοιογένεια
επαγγελµατική –και το ξέρετε-και από πλευράς κληρωτών.
Αν πάτε σε επαγγελµατικό στρατό στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και
των συµµάχων σας για να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα απανταχού της γης του µεγάλου κεφαλαίου και ειδικά του διεθνούς
ενεργειακού και άλλου κεφαλαίου, τότε θα πρέπει να µιλήσουµε
για τις εργασιακές σχέσεις. Για ποιους επαγγελµατίες θα µιλήσετε στις Ένοπλες Δυνάµεις όταν οι εργασιακές σχέσεις σε όλες
τις επαγγελµατικές τάξεις σε όλο τον επαγγελµατικό τοµέα
έχουν γίνει αυτό που ξέρει ο κόσµος µέχρι σήµερα.
Το µόνο πράγµα που συνδέει αυτήν τη στιγµή τον εργαζόµενο
στις Ένοπλες Δυνάµεις µε τον εργαζόµενο εκτός Ενόπλων Δυνάµεων είναι δυστυχώς –και θα το πω σαρκαστικά και ειρωνικάη λέξη «εφεδρεία». Η στρατιωτική ορολογία της εφεδρείας είναι
που τους συνδέει. Είναι τραγωδία να καθίσετε να το σκεφθείτε.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις από τη Μεταπολίτευση και µετά τη χούντα
έχουν παράξει έναν ικανότατο αριθµό εξειδικευµένων ανθρώπων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται πρόωρα, βγαίνουν έξω από την
παραγωγική διαδικασία.
Και πολλοί από εσάς συνάδελφοι δεν ήσασταν εδώ, αλλά
αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να το πληροφορηθείτε κιόλας,
εδώ έχουν έρθει το ένα πίσω από το άλλο νοµοσχέδια αλλαγής
αµυντικών δογµάτων, αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έχουµε φτιάξει τεχνολογικά ινστιτούτα αναζητώντας τύπους
από την αγορά και όχι ανθρώπους από τις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάµεις, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί εξόδοις
ελληνικού λαού.
Εποµένως, όταν µιλάµε για αξιοποίηση, δεν µπορούµε να την
αποσυνδέσουµε από την πολιτική. Έρχεται, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο το οποίο καταργεί την προ ψηφισµένη εφαρµογή νόµου
υποτίθεται σε ιερών, υψηλών, υπεράνω, µη κοµµατικών και όλα
αυτά τα πολύ ωραία πράγµατα που λέµε για τις Ένοπλες Δυνάµεις και δεν τα εφαρµόζουµε.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις και οι κρίσεις τους αφαιρούνται από την
τακτική διαδικασία των κρίσεων. Μα, πού ζούµε τώρα; Ζούµε σε
µία χώρα η οποία είχε και τάγµατα ανεπιθυµήτων και συνήθως
τα είχε στα σύνορα. Και σήµερα κοπτόµαστε για σύνορα που δεν
έχουµε σύνορα; Διότι, τα σύνορα είναι λάστιχο κατά τη βούληση

976

αλλοτρίων συµφερόντων, οικονοµικών, δικαίων, εφαρµογής συµφωνιών και νατοϊκών πλεύσεων;
Είµαστε η χώρα η οποία έχει φθάσει, δυστυχώς, και έχει απεµπολήσει αεροδιαδρόµους έναντι τιµήµατος 1 εκατοµµυρίου
ευρώ το µήνα από αυτό το Βήµα. Είµαστε στην ίδια χώρα, στο
ίδιο Κοινοβούλιο που τα ίδια όπλα στις ίδιες νατοϊκές χώρες
έχουν διαφορετικό τιµολόγιο στην Ολλανδία και διαφορετικό τιµολόγιο στην Ελλάδα από τα τανκς µέχρι τους πυραύλους! Και
είµαστε οι ίδιοι που καθόµαστε εδώ και µιλάµε πάρα πολλές
φορές για κοινή εξωτερική πολιτική και άµυνα διαφορετικού τιµολογίου, άλλο για ιθαγενείς και άλλο για πρωτογενείς;
Δεν µπορεί να είναι υποκριτική η αντίληψη για την εθνική
άµυνα και για τις Ένοπλες Δυνάµεις ούτε να είναι και καπηλευτική για να κάνει κάποιος µικροπολιτική. Δεν µπορούµε να την
κάνουµε. Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν είναι της παρούσης να ανοιχθεί αυτή τη στιγµή το
φάσµα. Πολιτικά και δηµοκρατικά ελέγχεστε, όµως, όταν επικαλείστε δύο έκτακτους λόγους για να αναβάλετε τις τακτικές κρίσεις, τις εκλογές και την οικονοµία.
Δεν είναι δυνατόν. Δεν είµαστε σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ να
ανοίξουµε µία συζήτηση αν είναι πρόωρες και αν δεν είναι πρόωρες οι εκλογές. Για αυτό εξήγησα ότι το παρόν είναι τεχνικό. Τι
να πεις, ναι, όχι; Πρέπει να έχεις ψευδαισθήσεις. Η οικονοµική
ανάπτυξη της περιοχής δεν πάει µε τη δηµιουργία στρατοπέδων.
Η πατριωτική αντίληψη περί Ενόπλων Δυνάµεων σηµαίνει προστασία µετόπισθεν, γυναικοπαίδων. Ζούµε σε άλλο πλανήτη; Τα
τελευταία εκατό χρόνια οι πόλεµοι έχουν 5% στρατιώτες νεκρούς και 95% άµαχους. Και αυτό είναι πρόοδος του ανθρώπινου
πολιτισµού! Ανταποκρινόµαστε;
Οι Ένοπλες Δυνάµεις οφείλουν -ως προς τον τρόπο µε τον
οποίο λειτουργούν οι κρίσεις τους, ο τρόπος που γίνεται η αξιοκρατία, η θέση, η τελευταία δεκάρα του ελληνικού λαού- να ελέγχουν την αξιοπιστία και την έννοια της πατρίδας. Έχει συµβεί
µέχρι σήµερα αυτό; Δεν έχει συµβεί. Να προσπαθήσουµε να το
κάνουµε; Μήπως και κάτω από αυτές τις συνθήκες µπορούµε;
Κατά τη γνώµη µας, όχι. Χρειαζόµαστε εντελώς άλλες συνθήκες,
εντελώς άλλη πολιτική.
Δεν συζητάµε, όµως, αυτό εδώ. Επιτρέπεται να µετατίθενται
οι κρίσεις, επειδή έχουµε εκλογές και την ίδια ώρα να λέµε να
µην είναι κοµµατικοποιηµένες οι Ένοπλες Δυνάµεις; Αφού οι κρίσεις συνεπάγονται προσωποποίηση της θέσης. Με βάση τι; Τα
αξιοκρατικά κριτήρια; Υπήρξε ποτέ σοβαρή αντιµετώπιση; Ξηλώθηκε σε µια νύχτα, µεσούσης της κρίσης και της προεκλογικής
περιόδου, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων. Βοούσαν έξω τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ότι επίκειται πραξικόπηµα στην Ελλάδα και εµείς πίναµε καφέ και συζητούσαµε για τις Ένοπλες
Δυνάµεις κάτω από αυτές τις συνθήκες; Ξηλώθηκαν ενδεχοµένως βιογραφικά, συνειδήσεις, συνεισφορές;
Είναι δυνατόν να έχεις πάρει απόφαση να πρέπει να κάνεις θυσίες και να µιλάς για πέντε, έξι, επτά κατηγορίες ενστόλων, πενταετούς, ΕΠΟΠ, κληρωτοί, µη κληρωτοί; Είναι δυνατόν να
αντιµετωπίζεται µε άλλα κριτήρια αυτή η αντίληψη; Να το συζητήσουµε: Έχετε αλλάξει δόγµα; Ποιο είναι το δόγµα της χώρας;
Τα δόγµατα είναι µακροπρόθεσµα για όλες τις σοβαρές χώρες.
Είναι τουλάχιστον πεντηκονταετίας. Είχαµε ασύµµετρες απειλές,
είχαµε αµυντικό, είχαµε τούτο, είχαµε εκείνο, είχαµε το άλλο και
ερχόµαστε εδώ και λέµε: «Τέσσερις µήνες: Πω πω τι θα γίνει;».
Σας ρώτησα, επίσης, στην επιτροπή για τους αυτεπαγγέλτως
αποστρατευθέντες. Δεν µου δώσατε µία απάντηση. Περί παντός
επιστητού µιλήσαµε, για το 1912, για το 1922 και για τα γεγονότα
της Κωνσταντινούπολης. Τι νόηµα έχει να καθόµαστε στις επιτροπές και να συζητάµε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρία Κανέλλη, ένα
λεπτό παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, ησυχία!
Συνεχίστε, κυρία Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεν µε απασχολεί ο θόρυβος, κύριε Πρόεδρε.
Έχω πλήρη συναίσθηση της παραλληλίας των µονολόγων.
Συµπληρώνω µία ντουζίνα χρόνια εδώ. Εποµένως, µέσα σε δώ-
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δεκα χρόνια γνωρίζω την παραλληλία των µονολόγων. Η έννοια
του διαλόγου και της διαλεκτικής απαιτεί τουλάχιστον απάντηση
κατά το δοκούν και κατά την ιδεολογία του καθενός σε κάποιες
ερωτήσεις.
Όλο αυτό, λοιπόν, έγινε για αυτούς τους λόγους και για λόγους οικονοµικούς. Σε συνθήκες ύφεσης, σε συνθήκες παρατεινόµενης γενικευµένης ανασφάλειας, η συµπερίληψη του
στρατεύµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, του Λιµενικού και της
Αστυνοµίας στη γενικευµένη εξαρθρωτική αντίληψη της έννοιας
«εργαζόµενος» και στην παραγωγή ελεγκτικών µηχανισµών που
βασίζονται στην ανασφάλεια, δεν κάνει καλό στην πατρίδα, δεν
κάνει καλό στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Δεν θα µείνω στο ταπεινό και απλό. Για ανθρώπους οι οποίοι
είναι αξιωµατικοί µέσα στις Ένοπλες Δυνάµεις και η δουλειά
τους είναι να πεθάνουν για να υπερασπιστούν -υποτίθεται- την
πατρίδα, δεν είναι το ζήτηµά τους το αν θα γράψουν το παιδί στο
χ ή στο δείνα σχολείο. Το ζήτηµά τους, όµως, είναι να µην είναι
αποκοµµένοι και από όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν πια
σχολείο και στη συνοικία για να γράψουν τα παιδιά τους.
Εποµένως, δεν το πάω εκεί, κύριε Υπουργέ. Το πολιτικό ζήτηµα της διαδικασίας υπαγωγής των τακτικών κρίσεων των Ενόπλων Δυνάµεων σε συνθήκες που κρίνονται από την εκάστοτε
κυβερνητική πλειοψηφία δεν είναι ούτε δηµοκρατικό ούτε ορθό.
Η κοστολόγηση των εκλογών ήταν ανέκαθεν ένα φθηνό, ευτελέστατο πολιτικό επιχείρηµα. Άπειρες φορές οι εκλογές -όποιες
εκλογές, όποιου αποτελέσµατος- έχουν χρησιµοποιηθεί ως κόστος για να καθοριστεί ο χρόνος τους ως αναβολή, ως παρατεταµένη προεκλογική περίοδος. Είναι απίστευτο, δηλαδή!
Έτσι, έχουµε πάει στο κόστος που έχουν τα παιδιά, στο κόστος που έχει η εργασία, στο κόστος που έχει η υγεία και τώρα
στο κόστος που έχουν οι Ένοπλες Δυνάµεις. Γι’ αυτό είχα σταθεί
στην έννοια του κόστους. Είναι απίστευτο, µιλάµε για µία χούφτα
ανθρώπους, τους οποίους όφειλε η πολιτεία να αξιοποιεί κατά
το δοκούν.
Όταν θα φθάσει το όριο συνταξιοδότησης στα εξήντα επτά,
στα εβδοµήντα ή στα ογδόντα, όταν σε αυτόν τον τόπο στο επίπεδο των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν επανέλθει φορώντας τη
στολή άνω των εβδοµήντα πέντε άνθρωποι, για να αναλάβουν για παράδειγµα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας- τα περίπτερα,
κάθε συζήτηση για το κύρος των Ενόπλων Δυνάµεων εδώ µέσα
τίθεται εν αµφιβόλω γι’ αυτόν που µας ακούει.
Το ξέρετε ότι ο τρόπος αποκατάστασης, οι άδειες των περιπτέρων ακόµα σήµερα παίζονται και υπάγονται στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, όπως και τα συνταξιοδοτικά, το Μετοχικό Ταµείο Στρατού;
Ερχόµαστε τώρα και λέµε ότι επειδή έχουµε εκλογές και
έχουµε και οικονοµική δυσκολία και επειδή θα κόψουµε λίγο από
εδώ και θα κόψουµε και λίγο από εκεί, ας φύγουν οι κρίσεις και
ας πάνε µετά. Και για να µην έχουµε κοινωνικό πρόβληµα και για
να µην ακουστεί και καµµιά κουβέντα στη διαδήλωση, βγάλε ένα
νόµο, φέρ’ τον στη Βουλή, πέρασέ τον.
Στο µεταξύ δεν µας είπατε τι θα γίνει µε τα κενά που δηµιουργήθηκαν –και εσείς οµολογήσατε, τα οµολογείτε στην αιτιολογική έκθεση, τα οµολογείτε και µέσα στα άρθρα- από το Λιµενικό
µέχρι την Αστυνοµία. Σας το επεσήµανα και στην επιτροπή, το
λέω τώρα και στην Ολοµέλεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεται ένας νόµος που λέει ότι εν όψει αυτής της αναβολής
πήραµε αξιωµατικούς της Αστυνοµίας –που δεν είχαµε τι να τους
κάνουµε- και τους βάλαµε στη ΓΑΔΑ. Και περιµένουµε στη ΓΑΔΑ
να έρθει αυτό, να περάσει από το Κοινοβούλιο, να γίνουν οι κρίσεις, για να καλύψουν τις θέσεις. Όλα αυτά εν ονόµατι ποιου
πράγµατος; Του κύρους; Της χώρας; Της αξιοπιστίας;
Ο µεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ισχύος µίας χώρας σε επίπεδο εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, εδαφικής ακεραιότητας
και ευηµερίας του λαού είναι και οι ένστολοι και οι πολίτες αυτής
της χώρας να έχουν εµπιστοσύνη σε αυτήν τη χώρα. Δεν µπορείς
να φτιάξεις αυτοπεποίθηση, αν δεν είσαι σε θέση να ελέγχεις
στοιχειωδώς αυτό για το οποίο έχεις ταχθεί και να κρέµεσαι από
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αλλότριες αποφάσεις. Δεν θα γενικεύσω το ζήτηµα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Η ένταξη του συνόλου των Ενόπλων Δυνάµεων σε αυτήν τη
διαδικασία δεν επιτρέπει σε κανέναν από εδώ µέσα και από οποιοδήποτε κόµµα να ψηφίζει χωριστά, όταν θα έρθει ο προϋπολογισµός, το κονδύλι του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης, χωρίς η
Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας να είναι κατά τα πρότυπα και
άλλων –αστικό Κοινοβούλιο έχουµε, δεν έχουµε κοµµουνιστικό
Κοινοβούλιο- να ελέγχει σε διαρκή διαδικασία τον τρόπο προµηθειών και τον τρόπο µετάθεσης των εξόδων ή του ενός ή του
άλλου πράγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα ήθελα να ολοκληρώσετε, κυρία συνάδελφε.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Όσο η χώρα δεν έχει εθνική κυριαρχία και
δεν είναι σε θέση να δώσει εντολή στις Ένοπλες Δυνάµεις να την
υπερασπιστούν απέναντι σε αλλότρια συµφέροντα, όπως είναι
αυτά στα οποία έχουµε βάλει την υπογραφή µας -τεχνικές συµφωνίες σαν τη Σούδα, χρησιµοποίηση όλων αυτών των ιµπεριαλιστικών στόχων και σκοπών πολέµων που κόβουν το µόχθο του
ελληνικού λαού- θα σας ακυρώνουν, κύριε Υπουργέ, τη φράση
που µας είπατε στην επιτροπή «οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι για
την ειρήνη αυτού του τόπου και όχι για τον πόλεµο». Δυστυχώς,
είναι για πόλεµο που δεν µας αφορά.
Κατά αυτήν την έννοια, εµµένουµε στο παρόν για τεχνικούς
λόγους. Επί της ουσίας, το ζήτηµα θέλει πλήρη πολιτική ανατροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
πρώτο ουσιαστικά σχέδιο νόµου που ήρθε από το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και στην επεξεργασία που έγινε στην επιτροπή
εµείς κατ’ αρχάς δεχθήκαµε µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση την αποδοχή από τη µεριά του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της πρότασης
των Ανεξάρτητων Ελλήνων για την επανίδρυση της ΜΟΜΑ.
Πράγµατι, γι’ αυτόν το λόγο αποφασίσαµε να δείξουµε µια καλή
θέληση απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Την ίδια στιγµή, όµως, ανατρέπονται τα πάντα και στο στράτευµα, ανατρέπονται τα πάντα και σε σχέση µε την ασφάλεια της
χώρας. Η πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η πολιτική
της Κυβέρνησης είναι µια πολιτική που πλήττει καίρια το ηθικό
των Ενόπλων Δυνάµεων.
Με διάφορα επικοινωνιακά τερτίπια εµπαίζετε τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Εχθές, τηλεοπτικός σταθµός, µε διαρροή που έγινε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έλεγε δήθεν ότι εξαιρούνται οι αστυνοµικοί
από τις περικοπές των ειδικών µισθολογίων. Μέχρι το βράδυ είχε
γίνει ουσιαστικά µία κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι
µισοί πίστευαν ότι θα εξαιρεθούν οι αστυνοµικοί, βάζοντας σε
σύγκρουση τους αστυνοµικούς µε τους λιµενικούς και τους πυροσβέστες και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων.
Αυτή η διαρροή έγινε επισήµως από την Κυβέρνηση και δεν
διαψεύστηκε από την πρώτη στιγµή, γιατί αυτό που προσπαθείτε
να κάνετε είναι ουσιαστικά να κινήσετε τη µία οµάδα των ενστόλων εναντίον της άλλης και να δηµιουργήσετε ένα κλίµα ότι
δήθεν κάποιοι είναι οι καλοί και κάποιοι είναι οι κακοί, κάποιοι εργάζονται και κινδυνεύουν και κάποιοι όχι!
Αυτήν τη λογική, λοιπόν, δεν την αποδεχόµαστε και δεν πιστεύουµε ότι το κάνετε µε καλή πρόθεση. Η µεγαλύτερη πληγή
που υπάρχει αυτήν τη στιγµή είναι η πληγή που έχετε δηµιουργήσει στο ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι µία πληγή που δεν
έχει να κάνει µόνο µε τα µισθολογικά, διότι εκεί τους εµπαίξατε,
τους είπατε ψέµατα, τους κοροϊδέψατε. Προεκλογικά έβγαινε ο
Πρωθυπουργός και έλεγε ότι εξαιρούνται τα ειδικά µισθολόγια.
Οι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας έβγαιναν στα
πάνελ και έλεγαν ότι εξαιρούνται τα ειδικά µισθολόγια. Την επόµενη ηµέρα, µόλις ορκίστηκε η Κυβέρνηση, µόλις έδωσε εντολή
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ο πολιτικός προϊστάµενος της Κυβέρνησης, ο υπάλληλος της
τρόικας κ. Τόµσεν, ανακόψατε πρύµνα! Και ουσιαστικά χτυπήσατε το ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας για ακόµα µία φορά!
Δεν φθάνουν ούτε οι καλές προσωπικές σας προθέσεις –που
εγώ τις πιστεύω- διότι δεν έχει το θάρρος η Κυβέρνηση, αλλά
ούτε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να χτυπήσει το χέρι
και να πει «Όχι! Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας δεν δέχονται εντολές από λογιστές της τρόικας! Δεν παραδίδουν τους κωδικούς στο Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και στους διεθνείς λογιστές από τα κονδύλια που δίνουν
και προµηθεύονται οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας και τα Σώµατα Ασφαλείας!».
Την ίδια στιγµή που εσείς λέτε ότι πρέπει να περικοπούν πλέον
οι µισθοί, την ίδια στιγµή χτυπάτε το ηθικό παραχωρώντας εθνική
κυριαρχία. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων οι οποίοι είναι διατεθειµένοι και ένα κοµµάτι ψωµί µε
νερό να τρώνε και να πίνουν και να παλεύουν γι’ αυτό που πιστεύουν! Ο πιλότος που πιάνει στα χέρια του το F-16 κα παίζει
τη ζωή του πάνω από το Αιγαίο, δεν τον ενδιαφέρει ο µισθός,
αλλά το να προασπίσει την εθνική κυριαρχία της χώρας! Ξέρει
ότι δεν γύρισαν συµµαθητές του πίσω απ’ αυτήν την πτήση!
Ξέρει πολύ καλά ότι το Αιγαίο έχει ποτιστεί µε πολλούς νεκρούς
πιλότους!
Το ίδιο κάνουν οι άνδρες και οι γυναίκες του Πολεµικού Ναυτικού και του Ελληνικού Στρατού! Δεν δέχονται, όµως, να προασπίζουν την εθνική κυριαρχία της χώρας την ώρα που µία
Κυβέρνηση, χωρίς να έχει λαϊκή εντολή, την παραδίδει! Παραδίδει εθνική κυριαρχία, αυτήν για την οποία παλεύει και πεθαίνει ο
αξιωµατικός ή ο υπαξιωµατικός ή το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάµεων! Αυτό το πλήγµα που έχετε επιφέρει στο ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων είναι τεράστιο και, µάλιστα, σε µία στιγµή που
διακυβεύονται τα εθνικά και κυρίαρχα δικαιώµατα της χώρας
µας!
Λέτε ότι υπακούτε τις εντολές της τρόικας, για να γλυτώσει
δήθεν ο εθνικός προϋπολογισµός από χρήµατα. Και σας ρωτώ
το εξής: Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι κάνετε οικονοµία την ώρα
που την ίδια στιγµή, στην ίδια Βουλή, η ίδια Κυβέρνηση δέχεται
να πληρωθεί ο πρόεδρος του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων µε
δεκαεπτά µισθούς ανθυπολοχαγών το µήνα; Ο πρόεδρος του Ταµείου Αποκρατικοποιήσεων παίρνει δεκαεπτά µισθούς ανθυπολοχαγών το µήνα! Την ίδια στιγµή που κόβετε τους µισθούς των
ιπταµένων, την ίδια στιγµή έξι χιλιάδες µισθοί δίνονται ως ενίσχυση για τη µη κυβερνητική οργάνωση για το κόκκινο σκαθάρι
που προΐσταται ο αδελφός του Πρωθυπουργού! Για το κόκκινο
σκαθάρι υπάρχουν λεφτά! Για τους µαχητές του Αιγαίου δεν
υπάρχουν χρήµατα;
Και θα σας πω και για το σύνολο των µέτρων τα οποία πήρατε.
Συνοµιλούσατε προχθές µε τον κ. Ντράγκι για τα µέτρα των 12
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η Ευρώπη ουσιαστικά συµφωνεί σε ένα
µηχανισµό, όπου τα οµόλογα µε την τιµή που αγοράζονται από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε την ίδια τιµή δίνονται πίσω
στα κυρίαρχα κράτη, στους εταίρους µας, στους ισότιµους εταίρους µας. Η Ελλάδα, όµως, εξαιρείται!
Ξέρετε πόσο είναι η διαφορά που κέρδισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα οµόλογα που αγόρασε από τη δευτερογενή
αγορά και πουλάει προς την Ελλάδα; δώδεκα δισεκατοµµύρια
ευρώ, όσο ακριβώς το σύνολο των µέτρων.
Δεν µπορείτε, λοιπόν, να πείσετε κανέναν από τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας, αλλά και τους εργαζόµενους, τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν ότι έχετε καλή πρόθεση. Δεν
έχετε καλή πρόθεση. Υπακούτε σε εντολές µίας τρόικας η οποία
ελέγχει την εθνική κυριαρχία της χώρας την οποία παραχωρείτε
οικειοθελώς.
Και όταν µιλάω για δύσκολες και επικίνδυνες στιγµές για το
έθνος, θα σας πω ότι ναι, απειλούµαστε µε ακρωτηριασµό. Απειλείται µε ακρωτηριασµό η Θράκη όταν οργανώσεις όπως οι
Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, παράνοµη οργάνωση που παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης, που αναφέρεται σε θρησκευτική
µειονότητα γίνεται δεκτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκτά
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γραφεία, την ίδια στιγµή που επιτρέπεται να παρελαύνουν οι
«Γκρίζοι Λύκοι» από τη Θράκη προκαλώντας, που Τούρκοι αξιωµατούχοι περνούν τα σύνορα µε την άδεια, αν θέλετε, των ελληνικών αρχών και κάνουν προπαγάνδα µε τα λεφτά του τουρκικού
Προξενείου της Κοµοτηνής, προσπαθώντας να αποδεκατίσουν
όποια ελληνική χριστιανική φωνή υπάρχει εκεί πάνω, την ίδια
στιγµή δέχεστε να προχωρήσει η ΕΟΖ στη Θράκη. Είναι µία ειδική οικονοµική ζώνη που ουσιαστικά αποξενώνει τη Θράκη από
την υπόλοιπη Ελλάδα.
Και πού οδηγεί; Οδηγεί ουσιαστικά στο να δηµιουργηθεί µία
ελεύθερη ζώνη και οδηγεί στην κονσερβοποίηση της Θράκης.
Αυτή είναι η αλήθεια. Την ίδια στιγµή στη Θράκη η ίδια Κυβέρνηση αντί να ενισχύσει τον τοπικό πληθυσµό, κλείνει τις σχολές
της Αστυνοµίας και µετατρέπει τις σχολές της Αστυνοµίας στη
Θράκη σε κρατητήρια παράνοµων λαθροµεταναστών, τους οποίους θα απελάσει; Όχι. Αλλά τι συµβαίνει; Αυτοί κάπου σε λίγους
µήνες που θα απελευθερωθούν, θα κυκλοφορούν στην περιοχή,
αλλοιώνοντας ακόµα και το πληθυσµιακό θρησκευτικό ισοζύγιο
το οποίο υπάρχει και πρέπει να είναι δεκτό βάσει των κανόνων
της Συνθήκης της Λωζάνης.
Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να αποφασίσετε. Θα συνεχίσετε να λειτουργείτε µε τη λογική των εντολών της τρόικας,
χωρίς να υπηρετείτε στο ελάχιστο το εθνικό συµφέρον και την
εθνική κυριαρχία;
Σας µιλάµε για το µισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάµεων και το
ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων και για ένα άλλο λόγο. Περιµέναµε
από την Κυβέρνηση ένα από τα δεκαοχτώ µέτρα που εξήγγειλε
και ουδέποτε εφήρµοσε για να υποκλέψει την ψήφο του ελληνικού λαού, εκείνα που είπε στο Ζάππειο, να εφαρµόσει τουλάχιστον ένα, το οποίο δεν έχει οικονοµικό κόστος και αυτό είναι η
ανακήρυξη της ΑΟΖ στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και
χωρίς γκρίζες ζώνες. Και δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε ακόµα.
Πέρασαν αρκετοί µήνες που αναλάβατε την εξουσία και µέχρι
τώρα δεν φέρατε στη Βουλή την de jure ανακήρυξη της ΑΟΖ,
όπως σας λένε και οι ίδιοι οι σύµβουλοί σας. Αντί αυτού δίνετε
εντολή για έρευνες από την Κέρκυρα µέχρι τη νότια Κρήτη.
Σήµερα, λοιπόν, υποχρεούµαστε, κύριε Υπουργέ, να σας
πούµε ότι αυτήν την ΑΟΖ, αυτόν τον εναέριο χώρο, το θαλάσσιο
χώρο που φυλάνε οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας, συνεχίζουν
να τον αµφισβητούν οι Τούρκοι γιατί εσείς δεν κάνετε το καθήκον
σας.
Καταθέτω στη Βουλή χάρτη του τουρκικού υπουργείου ενέργειας Και φυσικών πόρων µε ηµεροµηνία δηµοσίευσης 20-1-2012
όπου φέρεται να έχουν κόψει οικόπεδα εντός της ελληνικής ΑΟΖ
και µάλιστα στην περιοχή του Καστελλόριζου, να έχουν ουσιαστικά παραχωρήσει εξουσιοδοτήσεις ερευνών στην «TPAO» και
στη «SHELL» και µάλιστα χωρίς να έχει αντιδράσει η ελληνική
Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης Καµµένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Αντί να ορίσετε και να οριοθετήσετε την ΑΟΖ, να αποδεχθούµε στο σύνολο η Βουλή των Ελλήνων την ανακήρυξη της
ΑΟΖ, όπως έχουµε δεσµευτεί όλα τα κόµµατα, να κόψουµε οικόπεδα και να εµπλέξουµε εταιρείες οι οποίες θα αναγκάσουν τις
χώρες από τις οποίες προέρχονται, να διαφυλάξουν τα δικά µας
συµφέροντα, αγνοείτε την πολιτική την οποία οι ίδιοι εξαγγείλατε.
Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας πω -επειδή µπορεί να υπαινιχθεί κάποιος από την Κυβέρνηση, όπως το κάνουν σε κάποια
κανάλια, ότι υπάρχει εθνικός κίνδυνος και απειλή- ότι η Κύπρος
χωρίς να έχει παρά µόνο την εθνική φρουρά, προχωράει µέσα
στο Νοέµβριο σε διακήρυξη διαγωνισµών για οικόπεδα που
έχουν κοπεί στις ίδιες περιοχές που η Τουρκία έχει κάνει αυτό
που έκανε στην περιοχή του Καστελλόριζου.
Δηλαδή έχει κόψει οικόπεδα στην περιοχή του Ριζοκαρπάσου
και κοντά στα κατεχόµενα.
Φοβάται, δηλαδή, η Ελλάδα και δεν φοβάται η Κύπρος; Τι
σκοπό έχετε; Μήπως σας απαγορεύει κι εκεί η τρόικα να ανακη-
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ρύξετε την ΑΟΖ, να διαφυλάξετε ουσιαστικά την εθνική µας κυριαρχία;
Αυτό περιµένουν οι Ένοπλες Δυνάµεις, να δουν µία ελληνική
κυβέρνηση η οποία προφυλάσσει την εθνική κυριαρχία. Και τότε
να είστε σίγουροι ότι θα την υπερασπιστούν, όπως το κάνουν
εδώ και πολλά χρόνια. Περιµένουν να ακούσουν ότι όταν θα
µπουν µέσα στο F16, όταν θα µπουν στο πολεµικό πλοίο, όταν
τα κοµάντο θα µπουν µέσα στα αεροπλάνα για να πέσουν οι αλεξιπτωτιστές στις περιοχές που απειλούνται, θα παλέψουν για την
πατρίδα τους, θα διαφυλάξουν την εθνική κυριαρχία, θα διαφυλάξουν την ΑΟΖ.
Αντ’ αυτού, εσείς υποχωρείτε, τους στραπατσάρετε το ηθικό
παραχωρώντας εθνική κυριαρχία µε συµβάσεις άκυρες και αντισυνταγµατικές, όπως το µνηµόνιο.
Και την ίδια στιγµή προχωράτε στο να τσακίζετε τους ενστόλους µε µειώσεις των µισθών τους. Έχουν φτάσει σε σηµείο
πλέον να ζητούν οι ένστολοι βοηθήµατα από τις οικογένειές
τους, για να µπορούν να επιβιώσουν στις περιοχές όπου πάνε να
παλέψουν για την πατρίδα. Έχουµε φτάσει σε σηµείο να βλέπουµε αξιωµατικό που για να επιβιώσει να συλλαµβάνεται για ληστεία στην κεντρική Ελλάδα.
Δεν έχετε δικαίωµα να το κάνετε αυτό! Αφήστε τις εντολές τις
οποίες σας δίνουν, αγνοείστε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις
των «σκαθαριών» του συγγενούς του κυρίου Πρωθυπουργού,
σταµατήστε να φέρεστε δουλοπρεπώς στον κ. Ντράγκι, υπακούοντας τον κ. Τόµσεν. Προχωρήστε άµεσα σε αυτά τα οποία
επιβάλλει το εθνικό καθήκον.
Κι όταν το κάνετε αυτό, τότε εµείς θα ψηφίζουµε τα νοµοσχέδια τα οποία φέρνετε για τέτοια θέµατα όπως των κρίσεων, αν
και έχουµε εκφράσει µε πάγια θέση, ότι δεν µπορεί τις κρίσεις
να τις κάνει πολιτικός προϊστάµενος.
Δεν είναι δυνατόν ένας πολιτικός να κρίνει το µέλλον ενός
αξιωµατικού που ξεκίνησε µε όνειρα από τη Σχολή Ευελπίδων
και µετά από αρκετά χρόνια πορείας, επειδή δεν είναι αρεστός
σε κάποια πολιτική ηγεσία ή µάλλον σε κάποιο σύµβουλο ή
επειδή έχει ένα 8 ή ένα 9 που του έβαλε ένας διοικητής επειδή
δεν τον συµπαθεί, να κόβεται η πορεία του και να αποστρατεύεται. Δεν µπορεί να αποστρατεύονται άξιοι και να επιβραβεύονται
ανάξιοι.
Εµείς, λοιπόν, σας προτείναµε να πάνε οι κρίσεις στη φυσική
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων και εκεί να παίρνονται οι αποφάσεις. Γιατί ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ, ότι όταν θα έρθει η ώρα
που θα κάνετε τις κρίσεις, θα πρέπει να αποφασίσετε µε κριτήρια
τα οποία δεν γνωρίζετε. Δεν µπορεί να γνωρίζει κανείς, ακόµα
και ο πιο καλοπροαίρετος πολιτικός προϊστάµενος, ποια είναι η
πορεία ενός αξιωµατικού µέσα στις Ένοπλες Δυνάµεις ή στα Σώµατα Ασφαλείας. Καλύτερα τα γνωρίζουν η φυσική του ηγεσία
και οι πραγµατικοί του προϊστάµενοι.
Εµείς δεν θα ψηφίσουµε, λοιπόν, γι’ αυτούς τους λόγους το
σχέδιο νόµου το οποίο φέρνετε κι αυτό όχι γιατί διαφωνούµε µε
τις κρίσεις. Συµφωνούµε και το είπαµε και στην επιτροπή. Μάλιστα δείξαµε καλή θέληση γιατί δεχτήκατε το σχέδιο νόµου για
τη ΜΟΜΑ, το οποίο εντός των εποµένων ηµερών θα σας το καταθέσουµε ως πρόταση νόµου, για να δούµε αν ισχύει αυτό που
είπατε ή θα ισχύσει ακριβώς ό,τι ίσχυσε για την εξεταστική επιτροπή για το µνηµόνιο, τη µόνη και µία που είπε ο κ. Σαµαράς,
αν θα ισχύσει αυτό το οποίο είπατε ή εξαπατήσατε τον ελληνικό
λαό για το θέµα της αποζηµίωσης της «SIEMENS», αν θα συνεχίσετε να γονατίζετε ή θα λειτουργήσετε ως ελληνική και υπεύθυνη κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το παρόν νοµοσχέδιο αφορά τις Ένοπλες Δυνάµεις. Για εµάς, τη Χρυσή Αυγή,
οι Ένοπλες Δυνάµεις, το ένοπλο έθνος αποτελούν και τη φυσική
αριστοκρατία του λαού, αυτούς οι οποίοι θα προτάξουν τα στήθη
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τους, θα χύσουν το αίµα τους για την Ελλάδα.
Και επειδή όλοι οµιλούν για δηµοκρατία, ας µάθουν ότι στην
αρχαία Αθηναϊκή Δηµοκρατία ο πολίτης ήταν και οπλίτης και όχι
φυγόστρατος.
Επειδή όλοι οµιλούν για δηµοκρατία, ας µελετήσουν τι συνέβαινε στην αρχαία Αθήνα, όταν οι κορυφαίοι πολιτικοί ήταν και
στρατηγοί.
Το παρόν νοµοσχέδιο αφορά τις Ένοπλες Δυνάµεις. Και τις
ηµέρες αυτές γίνεται συζήτηση µεταξύ των τριών εταίρων της
µνηµονιακής κυβερνητικής τρόικας για τις κόκκινες γραµµές.
Στις προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβερνήσεως είχαµε πει
«ούτε µία σφαίρα λιγότερη για τις Ένοπλες Δυνάµεις». Το επαναλαµβάνουµε. Οι εταίροι όµως έχουν κόκκινες γραµµές. Για ποιους; Για κάποια από τα τρωκτικά των κοµµατικών τους γραφείων
που από αφισοκολλητές τους έκαναν µετά δηµόσιους υπάλληλους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, όλα για την κοµµατική τους
πελατεία. Για τις Ένοπλες Δυνάµεις όµως τίποτα.
Η µεγαλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει κοµµατισµός στις Ένοπλες Δυνάµεις –και δεν είναι τωρινό φαινόµενο- είναι το γεγονός
ότι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και από πλευράς
εξοπλισµών και από πλευράς προσωπικού.
Μιλήσατε για αύξηση της θητείας. Τίποτα δεν έγινε. Λόγια του
αέρα. Τι σας νοιάζει αν οι µονάδες έχουν ελλιπή σύνθεση, η
τρόικα να είναι καλά και το µνηµόνιο. Τα λεφτά τους να παίρνουν
οι τοκογλύφοι και ας µην έχουν βλήµατα τα τεθωρακισµένα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κρίσεις, λοιπόν, στις Ένοπλες Δυνάµεις. Σήµερα είναι κοµµατικό το φαινόµενο; Ας γελάσουµε. Εγώ γνωρίζω περίπτωση ανθρώπου ο οποίος την παραµονή γνώριζε ότι θα γίνει Αρχηγός
Στρατού µέχρι που πήγε σηµείωµα από το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλαξε αυτό. Σε ποια κυβέρνηση; Γνωρίζω σε µία
συγκεκριµένη, αλλά φαντάζοµαι ότι αυτό θα συνέβαινε σε πολλές.
Έχουν συµβεί αυτά τα πράγµατα. Ποια αξιοκρατία; Τα χαρτάκια στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τις µεταθέσεις και τα ρουσφέτια είναι η αξιοκρατία στις Ένοπλες Δυνάµεις; Δεν τα ξέρετε
αυτά τα πράγµατα; Τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, τα ξέρουν
όλοι οι έλληνες αξιωµατικοί. Και η µεγαλύτερη απόδειξη ότι
υπάρχει κοµµατισµός στις Ένοπλες Δυνάµεις, είναι ότι δεν βρίσκεται κανείς σήµερα από αυτούς που φορούν τις δάφνες να παραιτηθεί γιατί δεν αυξήθηκε η θητεία, γιατί µειώθηκαν οι
εξοπλισµοί. Παντού σιωπή.
Οι κρίσεις βεβαίως δεν έχουν µονοκοµµατικά κριτήρια, έχουν
και νατοϊκά κριτήρια. Η πρεσβεία της Βασιλίσσης Σοφίας έχει
λόγο για το ποιος θα είναι Αρχηγός των Ένοπλων Δυνάµεων.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Σύρθηκαν οι Ένοπλες Δυνάµεις µας στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,
σε εκστρατείες που δεν είχαν καµµία σχέση µε τα ελληνικά συµφέροντα. Και το κοινό δόγµα περί άµυνας Ελλάδας και Κύπρου
είναι στα αζήτητα.
Θυµάµαι σαν τώρα προεκλογική περίοδο του 1993, όπου ήταν
ο Αρσένης –που σήµερα δεν είναι Βουλευτής- που έλεγε «ναι, θα
φτιάξουµε µεραρχία και θα τη στείλουµε στην Κύπρο». Τρίχες!
Ποτέ δεν έστειλαν µεραρχία στην Κύπρο.
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει να κάνει µε τις Ένοπλές Δυνάµεις.
Και ξαφνικά η Ελλάδα παραχωρεί τον εναέριο χώρο της για να
κάνει πολεµικές ασκήσεις το Ισραήλ.
Κύριοι, έχετε µεγάλη ευθύνη. Κάνετε την Ελλάδα µέρος ενός
προβλήµατος που αποτελεί παγκόσµιο Αρµαγεδδώνα. Αν νοµίζετε ότι µε τον αµερικανικό τυχοδιωκτισµό που έχουν γίνει οι
αραβικές ανοίξεις και όλα αυτά τα πράγµατα και σχεδιάζεται επίθεση κατά του Ιράν, µπορείτε να βάλετε και την Ελλάδα σε αυτό,
παίζετε επικίνδυνα παιχνίδια.
Επίσης έκανε αλγεινή εντύπωσε σε µένα και σ’ όλους τόσο η
στάση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας όσο και των Mέσων
Mαζικής Eνηµέρωσης που πνίγουν τη σηµαντική είδηση ότι στη
Συρία σφάζονται χριστιανοί ρουµ ορθοντόξ από φανατικούς ισλαµιστές που έχουν επικεφαλής Τούρκους αξιωµατικούς και η
ελλαδική εξουσία είναι στο πλευρό των ισλαµιστών. Πώς τώρα
συνδυάζεται και η CIA και η Αλ Κάιντα να είναι από τη µία µεριά,
αυτό δεν αποτελεί µάλλον µυστήριο. Αποτελεί µέρος ενός γενι-
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κότερου σχεδίου.
Ας έλθω όµως, στο ζητούµενο του νοµοσχεδίου. Τετράµηνη
παράταση για τις κρίσεις. Δεν φτάνουν τα «µαγειρέµατα» δύο
ετών; Χρειάζονται άλλοι τέσσερις µήνες; Επιτέλους ναι, η φυσική
ηγεσία να εκλέγει τους αξιωµατικούς οι οποίοι θα είναι επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάµεων αλλά θα έπρεπε να το απαιτήσουν
και οι ίδιοι, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει κι αυτοί κοµµατικά «πιόνια». Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό και επαναλαµβάνω: Ούτε
1 ευρώ λιγότερο για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Το µνηµόνιο δεν είναι
δυνατό να καθορίζει τα ζητήµατα εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµεθα σήµερα να κυρώσουµε µε την ψήφο µας την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου
µε την οποία µετακυλήθηκε ο χρόνος διενέργειας των ετήσιων
κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις του έτους 2012. Πριν όµως πω
ορισµένα πράγµατα για το νοµοσχέδιο, επειδή η συζήτηση διευρύνθηκε κατά τα συνηθιζόµενα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, επιτρέψτε µου να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις για τις Ένοπλες
Δυνάµεις.
Θεωρώ ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις θα πρέπει να είναι ο χώρος
που µας ενώνει, όχι ο χώρος που µας χωρίζει. Είναι ο κεντρικός
πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας και της κρατικής οντότητας, γι’
αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός -και ανατρέχω στην
ιστορία του τόπου µας- ότι ο Γερµανός κατακτητής, όταν πάτησε
πόδι στη χώρα, το πρώτο που φρόντισε να κάνει ήταν να διαλύσει
τις Ένοπλες Δυνάµεις, γιατί ακριβώς αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα της κρατικής οντότητας, τον κεντρικό πυρήνα της εθνικής
κυριαρχίας. Μας διασφαλίζουν ένα µείζον αγαθό, την εθνική
ασφάλεια της χώρας που ξέρετε ότι σε πάρα πολλά στάδια της
διαχρονικής πορείας αυτού του λαού δεν ήταν ποτέ αυτονόητη.
Ζούµε σ’ έναν κόσµο ο οποίος αλλάζει, ζούµε σ’ ένα γεωπολιτικό
και γεωστρατηγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, από ανατροπές, από κινδύνους και από εξαιρετικά µεγάλη
ρευστότητα. Χωρίς την κατοχύρωση της εθνικής ασφάλειας ούτε
οικονοµία µπορεί να λειτουργήσει ούτε επενδύσεις µπορούν να
γίνουν ούτε τουρισµός µπορεί να υπάρξει στη χώρα. Μας εξασφαλίζουν, λοιπόν, το µείζον αγαθό.
Το Υπουργείο του οποίου έχω την τιµή να προΐσταµαι µαζί µε
τους Υφυπουργούς κ. Καράµπελα και Ελευσινιώτη δεν είναι
Υπουργείο πολέµου, είναι Υπουργείο ειρήνης. Καθήκον των Ενόπλων Δυνάµεων είναι να εξασφαλίζουν µεγάλη αποτρεπτική ικανότητα, µεγάλη αποτρεπτική ισχύ ώστε αυτό µε τη σειρά του να
κατοχυρώνει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκουµε.
Ταυτόχρονα οι Ένοπλες Δυνάµεις παράγουν ένα µεγάλο κοινωνικό έργο. Οι καταστροφές από τις τελευταίες πυρκαγιές στη
Χίο και στο Άγιο Όρος, για παράδειγµα, θα ήταν πολύ µεγαλύτερες και θα είχαν πλήξει και το ανθρώπινο στοιχείο εάν δίπλα
στις δυνάµεις της Πυροσβεστικής δεν επιχειρούσαν και οι Ένοπλες Δυνάµεις. Με δική µου εντολή έστειλα στη Χίο το Διοικητή
της ΑΣΔΕΝ και αντιστράτηγο κ. Τελλίδη, στο Άγιο Όρος το σωµατάρχη, Διοικητή του Γ’ Σώµατος Στρατού και αντιστράτηγο κ.
Μπασιακούλη που ανέλαβαν να συντονίσουν τις ενέργειες για να
σώσουν και έσωσαν.
Δεν θέλω να αναφερθώ και σε άλλα στοιχεία, όπως είναι οι αεροδιακοµιδές και τα τεχνικά έργα, που κατασκευάζονται από τις
υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων, ακόµα και σε µικρά νησιά ή
σε ακριτικές περιοχές για να διευκολύνουν τους τοπικούς πληθυσµούς.
Θέλω να ενηµερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είµαστε αποφασισµένοι να ανασυγκροτήσουµε σε νέες σύγχρονες βάσεις την
υπηρεσία που ουσιαστικά ανοικοδόµησε την καθηµαγµένη από
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο Ελλάδα, τις τεχνικές υπηρεσίες του
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στρατού, την παλιά ΜΟΜΑ. Είναι απόφαση της Κυβέρνησης και
θα το κάνουµε πολύ γρήγορα.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν επίσης, στενή συνεργασία µε το
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης το οποίο έχει την πρωτοβουλία και
τον κεντρικό σχεδιασµό για τα θέµατα λαθροµετανάστευσης. Συνεργαζόµαστε και θα συνεργαστούµε πιο στενά µε το συγκεκριµένο Υπουργείο για όλα αυτά τα θέµατα που αποτελούν και αυτά
προτεραιότητα για την ελληνική κοινωνία.
Σε ό,τι αφορά τώρα στις κρίσεις θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής:
Η πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου ήρθε, κατά τα προβλεπόµενα από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, στο εθνικό
Κοινοβούλιο µέσα στην προθεσµία των σαράντα ηµερών από την
έκδοσή της για κύρωση. Προϋπήρξε µια άλλη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου από τις 14 Μαρτίου 2012. Δεν κατέστη δυνατό
να κυρωθεί εκείνη η πράξη νοµοθετικού περιεχόµενου γιατί,
όπως ξέρετε, η Βουλή διαλύθηκε πρόωρα την 11η Απριλίου και
δεν υπήρχε ο σχετικός χρόνος.
Έπρεπε, λοιπόν, να αποκατασταθεί η συνταγµατική και έννοµη
τάξη. Και αυτό ακριβώς κάνουµε σήµερα εισάγοντας προς τελική
έγκριση στην Ολοµέλεια του Σώµατος, της Εθνικής Αντιπροσωπείας, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου προς κύρωση.
Σε ό,τι αφορά στις κρίσεις θα συµφωνήσω µε όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο, ανεξαρτήτως πολιτικής και ιδεολογικής αφετηρίας, ότι ο κοµµατισµός πρέπει να µείνει έξω από
τις Ένοπλες Δυνάµεις. Στην πράξη το εφαρµόζουµε. Η Κυβέρνηση θα µπορούσε να αλλάξει πλήρως την ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάµεων. Άλλωστε σας θυµίζω για να µην έχουµε απενεργοποιηµένη µνήµη, αλλά παρούσα, ότι όταν είχε τοποθετηθεί η συγκεκριµένη ηγεσία είχε δηµιουργηθεί πάρα πολύς θόρυβος για το
γεγονός ότι ο πρώην Αρχηγός του ΓΕΣ, ο κ. Ζιαζιάς, έγινε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού τη στιγµή που οκτώ αντιστράτηγοι που προηγούντο στην επετηρίδα αποστρατεύθηκαν.
Νοµίζω όµως ότι αυτά δεν έχουν νόηµα, κύριοι συνάδελφοι. Η
χώρα περνάει τη δυσκολότερη περίοδο των τελευταίων εκατό
ετών και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να επιτρέψουµε η οικονοµική κρίση, η δηµοσιονοµική κρίση να γίνει κρίση εθνικής
ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Ας αφήσουµε, λοιπόν, κάθε σχολιασµό, ας αφήσουµε κάθε κοµµατισµό, κάθε είδους πολιτική, ψηφοθηρική υστεροβουλία µακριά από τις
Ένοπλες Δυνάµεις.
Έχω στη διάθεσή µου τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι
οι φετινές κρίσεις, θα έλεγα, ήταν οι πλέον περιορισµένες.
Μέσος όρος πενταετίας 2077-2011: αποστρατεύθηκε το 41,8%
αυτών που κρίθηκαν. Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό το 2012;
Το 20,8%. Μέσος όρος διατηρητέων στην πενταετία 2007-2011:
28,2%.
Στις παρούσες κρίσεις είναι 41,7%. Όλα τα στοιχεία αναλυτικά
είναι στη διάθεσή σας για να δείτε ότι οι κρίσεις έγιναν µε απόλυτο µέτρο και µε τρόπο να µη θιγεί σε οτιδήποτε η υπηρεσιακή
ετοιµότητα των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας.
Ακούστηκε κάτι περί λίστας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
καµµία λίστα κοµµατικών προαγωγών δεν υπήρξε. Καµµία λίστα!
Κι επειδή δεν είστε τυχαία σε αυτήν την Αίθουσα, έχει ο κάθε
ένας και η κάθε µία από εσάς τη δική του σηµαντική πολιτική και
κοινωνική διαδροµή, µπορείτε να ελέγξετε τα στοιχεία, για να
διαπιστώσετε ότι οι τοποθετήσεις, οι προαγωγές και η εξέλιξη
των αξιωµατικών έγιναν µε ένα κριτήριο: Την αξιολόγηση της
προσωπικής και υπηρεσιακής τους ικανότητας.
Θα µου επιτρέψετε τώρα, επειδή η συζήτηση διευρύνθηκε και
συµπεριέλαβε και αναφορές για τα µισθολογικά των Ενόπλων
Δυνάµεων, να πω ορισµένα πράγµατα:
Κατ’ αρχάς, σε σύγκριση µε τους προϋπολογισµούς του 2009:
Οι περικοπές στο χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων έχουν περάσει,
σε σχέση µε το 2009, τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αρκετές από
αυτές τις περικοπές έχουν θίξει και το εισόδηµα των ανδρών και
γυναικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις. Οι περικοπές
αφορούν λειτουργικά έξοδα, αφορούν και εξοπλιστικά προγράµµατα, µε ένα κριτήριο: Ποιο είναι αυτό; Να µη θιγεί σε καµµία περίπτωση η επιχειρησιακή ετοιµότητα των Ενόπλων Δυνάµεων, να
µη θιγεί σε καµµία περίπτωση το αξιόµαχο. Να µην πειραχθεί,
ούτε κατ’ ελάχιστο, η αποτρεπτική ικανότητα και η αποτρεπτική
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ισχύς της χώρας. Αυτό είναι πάνω απ’ όλα και πριν απ’ όλα!
Επειδή ακούστηκαν ορισµένα πράγµατα περί κωδικών κ.λπ.,
θέλω να πω τα εξής: Οι κωδικοί των προϋπολογισµών των Υπουργείων της χώρας µας είναι δηµόσιοι! Δεν έχω αντιληφθεί, λοιπόν,
από πουθενά και από κανέναν, αυτά που ειπώθηκαν, ότι διέρρευσαν κωδικοί κ.λπ..
Θέλω να σας πω ότι από την πλευρά µου ακολούθησα την τακτική των προκατόχων µου Υπουργών, που επέλεξαν –απολύτως
σωστά, κατά τη γνώµη µου- να συνοµιλούν µε τη τρόικα µέσω
του Υπουργείου Οικονοµικών, που είναι και το αρµόδιο για τις
τελικές διαπραγµατεύσεις. Αυτό δεν έγινε για λόγους προσχηµατικούς ή για λόγους, αν θέλετε, καταδηµαγώγησης της κοινής
γνώµης. Αυτό έγινε, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, είναι
Υπουργείο εθνικής ασφάλειας της χώρας και γιατί οι επαφές που
έχει αυτό το Υπουργείο µε οποιονδήποτε ξένο, µη Έλληνα πολίτη, πρέπει να είναι επαφές που διακρίνονται από µία συγκεκριµένη διαδικασία και υπάγονται σε µία συγκεκριµένη διαδροµή.
Είµαι από εκείνους -όπως και ο Πρωθυπουργός της χώραςπου έχουµε τονίσει εδώ και πολύ καιρό, ότι οι περικοπές που
αφορούν τα εισοδήµατα ολόκληρου του ελληνικού λαού έχουν
φέρει τον κόσµο στα όρια της αντοχής του. Το ίδιο συµβαίνει και
για τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όµως, πρέπει να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η χώρα αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε οικονοµικό πόλεµο, σε έναν ιδιόµορφο, ιδιαίτερο, οικονοµικό
πόλεµο. Και αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η χώρα πρέπει από
αυτόν τον πόλεµο να βγει νικήτρια, πρέπει να σταθεί στα πόδια
της, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα να κερδίσει το
στοίχηµα. Και µπορούµε να το κερδίσουµε!
Έχω, λοιπόν, εµπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό της χώρας,
όπως έχω εµπιστοσύνη και στους δύο άλλους Αρχηγούς που
στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισµό τον τριών κοµµάτων, τον
κ. Βαγγέλη Βενιζέλο και τον κ. Φώτη Κουβέλη, ότι θα δώσουν τη
µάχη µέχρι το τέλος, για να µπορέσουµε να βγούµε από τη σηµερινή κατάσταση, να µη µας αλέσουν οι µυλόπετρες, να βγούµε
έξω από τις συµπληγάδες µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε
υλικά αγαθά, σε εισοδήµατα και σε απολαβές.
Θέλω να ευχαριστήσω δηµόσια και τους δύο Υφυπουργούς
αλλά να ευχαριστήσω και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων,
τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό ΓΕΣ, τον Αρχηγό ΓΕΝ και τον
Αρχηγό ΓΕΑ, καθώς και τους επιτελείς τους, γιατί δουλέψαµε
όλοι µαζί πολύ σκληρά και καταρτίσαµε έναν πίνακα ισοδυνάµων
µέτρων, τα οποία κατά την κρίση µου οφείλουν να γίνουν αποδεκτά. Και επειδή άκουσα ότι αυτά τα µέτρα αφορούν µόνο µετακυλήσεις πληρωµών εξοπλιστικών προγραµµάτων, πρέπει να
πω ότι αυτό είναι ψευδέστατο και κακοηθέστατο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Τα ισοδύναµα αυτά µέτρα για το 2013-2014 ανέρχονται στο ύψος
των 517 εκατοµµυρίων ευρώ και περιλαµβάνουν περικοπές 80
εκατοµµυρίων που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα και περικοπές
437 εκατοµµυρίων που αφορούν εξοπλιστικά προγράµµατα. Μεταξύ αυτών των περικοπών καταργούµε οριστικά εξοπλιστικά
προγράµµατα 104 εκατοµµυρίων, ενώ τροποποιούµε συµβάσεις
333 εκατοµµυρίων προς τα κάτω σ’ ό,τι αφορά το ύψος, την ποσότητα και το χρόνο παραλαβής. Αυτά για να βάζουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ)
Θα µπορούσα να σας µιλήσω για αρκετή ώρα ακόµη θέλοντας
να διευκρινίσω και ορισµένα άλλα που ακούστηκαν εδώ. Τελείως
επιγραµµατικά θα πω -και πιστεύω θα µου δοθεί η ευκαιρία να
επανέλθω είτε µε τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου
είτε στην αρµόδια επιτροπή που έχω ζητήσει να προχωρήσουµε
στην ενηµέρωση των συναδέλφων που µετέχουν- ότι ο Πρωθυπουργός και όλοι µας δεν αφιστάµεθα ούτε κατά ένα χιλιοστό
απ’ αυτά για τα οποία δεσµευτήκαµε, για την κήρυξη της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Εναπόκειται στον Πρωθυπουργό
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και στην Κυβέρνηση να αναζητηθεί η κατάλληλη χρονική συγκυρία µέσα στην οποία θα υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις λαµβανοµένων υπ’όψιν και των διεθνών συσχετισµών στην περιοχή
µας.
Σ’ ότι αφορά το Ισραήλ: Ναι, αποτελεί ειληµµένη απόφαση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας να προχωρήσουµε σε µια στενότερη αµυντική συνεργασία µε τη χώρα για να
εξυπηρετήσουµε εθνικά συµφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι αφιστάµεθα ή αποµακρυνόµεθα από τις παραδοσιακές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µε τους αραβικούς
λαούς σε καµµία περίπτωση. Την ώρα που εγώ βρισκόµουν στο
Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Δηµήτρης Αβραµόπουλος,
βρισκόταν στην Αίγυπτο. Εκκρεµεί δική µου επίσκεψη στο Λίβανο
και στην Ιορδανία, όπως και στην Αίγυπτο, κοκ. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θεωρώ όµως -και είµαι έτοιµος να σας το εξηγήσωότι αυτή η επιλογή υπηρετεί το εθνικό συµφέρον της χώρας.
Τώρα θα ήθελα να πω µια φράση ακόµα για να κλείσω. Ξεκίνησα την οµιλία µου λέγοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι ο
χώρος που πρέπει να µας ενώνει και όχι να µας χωρίζει και το
εννοώ. Θέλω να σας θυµίσω ότι φέτος συµπληρώνονται εκατό
χρόνια από τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέµους του ’12-’13.
Σ’ αυτούς τους πολέµους η Ελλάδα διπλασίασε την επικράτειά
της, βασιζόµενη στον ελληνικό λαό και στις Ένοπλες Δυνάµεις
που αποτελούν ένα εκλεκτό κοµµάτι. Είχε προηγηθεί όµως -και
αυτό έχει σηµασία- η επονείδιστη ήττα του 1897 και έπρεπε να
περάσουν µόλις λίγα χρόνια για να αποδείξει η µικρή τότε Ελλάδα που έφτανε µέχρι τη Μελούνα της Θεσσαλίας ότι µπορεί
να ανασυγκροτείται, µπορεί να βγαίνει µπροστά και να κερδίζει
τα µεγάλα εθνικά στοιχήµατα.
Ας αντλήσουµε εµπειρία και κουράγιο από την ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, γιατί και τώρα η χώρα διεξάγει έναν
ακήρυχτο οικονοµικό πόλεµο, που της επιβλήθηκε από τις αγορές.
Ελάτε, λοιπόν, να βγούµε όλοι µπροστά, να αντλήσουµε πρότυπα και παραδείγµατα από αυτά που έγιναν στο ένδοξο παρελθόν της χώρας µας, γιατί είµαστε ο ίδιος λαός που κατήγαγε
εκείνες τις νίκες και µπορούµε και τώρα να τις επαναλάβουµε σε
ένα διαφορετικό θέατρο και πεδίο πολεµικής αναµέτρησης,
όπως είναι αυτός ο οικονοµικός πόλεµος, ο οποίος κορυφώνεται
αυτήν την περίοδο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Με τι όπλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό παρακαλώ να διακόψουµε τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής
Αµύνης.
Εισερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου τέταρτου, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής
ψηφοφορίας από Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς-Ενιαίου Κοινωνικού Μετώπου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κύριος
Υπουργός έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονοµικών σε άρθρο του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη
δήλωση:
Η νοµοτεχνική βελτίωση που προστέθηκε κατά τη συζήτηση
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για τη συµφωνία
συµβιβασµού µε τη «SIEMENS», είχαµε τονίσει εξαρχής ότι εισάγεται για να µην αµφισβητήσει η ίδια τη «SIEMENS» τη συµφωνία
που είναι επωφελής για το ελληνικό δηµόσιο.
Όλα όσα ακούστηκαν και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια
της Βουλής τις ηµέρες αυτές για τη συµφωνία, είναι καθαρή δηµαγωγία και συνωµοσιολογία, που στρέφεται κατά των συµφερόντων της χώρας. Αυτά έχουν αναλυθεί διεξοδικά στη
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συζήτηση για την έγκριση της συµφωνίας από την προηγούµενη
Βουλή.
Ήδη η «SIEMENS» –και το γνωρίζετε- µε επιστολή της αποδέχεται ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενοι στη συµφωνία όροι για
την έναρξη της ισχύος της και άρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος
να ψηφιστεί νέα διάταξη.
Πέφτουν, συνεπώς, στο κενό όλα τα δήθεν επιχειρήµατα της
Αντιπολίτευσης και η παράγραφος 4 του άρθρου τέταρτου του
νοµοσχεδίου αποσύρεται ως περιττή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Έναςένας, κύριοι συνάδελφοι.
Θα λάβουν το λόγο ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Οικονόµου, ο κ. Κουίκ
και η κ. Βούλτεψη.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα περί δηµαγωγίας και όλα τα συναφή, του τα επιστρέφουµε του κυρίου Υπουργού, διότι είναι προφάσεις εν αµαρτίαις. Έχουµε µια άτακτη
οπισθοχώρηση της Κυβέρνησης και µία νίκη της κοινοβουλευτικής προσπάθειας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Δικαιωνόµαστε, γιατί από την πρώτη στιγµή που εισήχθη στην
επιτροπή αυτή η επαίσχυντη ρύθµιση, εµείς την απορρίψαµε, την
καταγγείλαµε και θέσαµε θέµα και συνταγµατικότητας και φυσικά και θέµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Νοµίζω ότι αυτή η νίκη
θα καταγραφεί και δίνει ελπίδα και φτερά σε όσους µάχονται για
µια άλλη πολιτική και ένα άλλο ήθος στην πολιτική ζωή της
χώρας.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας επίσης, το εξής:
Η απόσυρση αυτής της ρύθµισης αφήνει µετέωρη και απολύτως
άκυρη τη συµφωνία µε τη «SIEMENS». Συµφωνία µε τη
«SIEMENS» δεν υπάρχει! Τελείωσε!
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Αυτή η συµφωνία είναι αντισυνταγµατική πλέον, νοµικά άκυρη,
δεν έχει καµµία απολύτως ισχύ, δεν µπορεί να παράγει έννοµα
αποτελέσµατα. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει το δίκιο του ελληνικού λαού και το συµφέρον του ελληνικού λαού µέχρι το τελευταίο λεπτό από τη «SIEMENS». Το συµφέρον της χώρας δεν
µπορεί να το ταυτίζεται µε τα συµφέροντα της «SIEMENS».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Λαφαζάνη, ως εκ τούτου εµµένετε στην ονοµαστική ψηφοφορία;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, δεν
εµµένουµε, διότι την ονοµαστική ψηφοφορία την προκαλέσαµε
για τη συγκεκριµένη επίµαχη ρύθµιση.
Από τη στιγµή που η Κυβέρνηση αποσύρει την επίµαχη ρύθµιση, δεν έχει νόηµα η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επειδή
δεν το είπατε κι επειδή είναι επί του άρθρου 4, γι’ αυτό και σας
ρώτησα.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε µεγάλη ικανοποίηση ακούσαµε σήµερα εδώ τη δήλωση του κυρίου Υπουργού.
Η απόσυρση της παραγράφου 4 του άρθρου 4, δηµιουργεί
ικανοποίηση στη Δηµοκρατική Αριστερά. Εµείς από την πρώτη
στιγµή είχαµε δηλώσει και είχαµε πει συγκεκριµένα τη θέση µας,
η οποία ήταν σταθερή και πριν τις εκλογές και βέβαια και σήµερα.
Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο σωστός τόπος και ο χρόνος για να
αποκοµίσουµε δάφνες νίκης, εµείς όµως λέµε κάτι πολύ συγκεκριµένο, κύριε Πρόεδρε, προς όλες τις πτέρυγες της Βουλής: Η
Δηµοκρατική Αριστερά τις θέσεις της δεν τις παζαρεύει και δεν
τις διαπραγµατεύεται. Υπ’ αυτήν την έννοια, θα πρέπει να έχουν
όλοι καλά στο µυαλό τους ότι τίποτα δεν είναι δεδοµένο, αν δεν
ακούνε πολύ καλά τη Δηµοκρατική Αριστερά. Χαιρόµαστε που
µας ακούσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το
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λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαστε
ικανοποιηµένοι µόνο κατά το 50%. Για το υπόλοιπο 50% που είναι
η ουσία, εµείς δεν είµαστε ικανοποιηµένοι. Είναι πολύ απλό.
Δεν υπήρχε λόγος ούτε στην προηγούµενη περίοδο της Βουλής η εξωδικαστική συµφωνία µε τη «SIEMENS» να περάσει από
τη Βουλή. Ο Υπουργός είχε το δικαίωµα να το υπογράψει. Προφανώς, πέρασε γιατί ο προηγούµενος Υπουργός έτσι ήθελε.
Τώρα ο νέος Υπουργός υπέγραψε την ίδια σχεδόν συµφωνία και
έγινε προσπάθεια να περάσει κυρίως και για την ουσία και για
την µεταχρονολόγηση. Αυτό το επισηµάναµε από την πρώτη ώρα
πρώτοι στην επιτροπή. Ακούστε, λοιπόν, τι λέµε εµείς:
Το ότι δεν έρχεται στην Ολοµέλεια της Βουλής, δεν σηµαίνει
ότι έφυγε από το κείµενο η υπογραφή του Υπουργού, δηλαδή,
της ελληνικής Κυβέρνησης. Το 50% επετεύχθη. Τώρα, ζητάµε
από τον Υπουργό να πάρει πίσω την υπογραφή. Και πρέπει να
σεβαστεί η ελληνική Κυβέρνηση τη διακοµµατική επιτροπή της
Βουλής, που στην προηγούµενη περίοδο αποφάσισε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα, στα οποία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα
δύο δισεκατοµµύρια συµφωνήσαµε άπαντες για να υπάρξει διαφάνεια, σεβασµός στη δουλειά των συναδέλφων Βουλευτών -κάποιοι από τους οποίους ενδεχοµένως είναι στη σηµερινή
Κυβέρνηση- για να αποκτήσουµε απόλυτη επαφή µε το αίσθηµα
δικαίου των πολιτών έξω που περνούν πάρα πολύ άσχηµα και κυρίως για να δείξουµε προς όλο τον κόσµο ότι αυτή η χώρα –το
είπα κι χθες, κύριε Πρόεδρε- µπορεί να είναι πιο ικανή, ακόµα και
από τη Νιγηρία, που κατόρθωσε να τιµωρήσει τη «SIEMENS» και
να βάλει και κάποιους ανθρώπους µέσα.
Άρα, λοιπόν, ορθώς δεν έρχεται στην Ολοµέλεια. Τώρα ο κ.
Στουρνάρας να πάρει την υπογραφή του πίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος – Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το
λόγο έχει η κ. Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κύριε Πρόεδρε, γίνεται µια συζήτηση, νοµίζω, µέσα στην Αίθουσα, η οποία δεν γίνεται επί της ουσίας και
δεν έγινε και χθες.
Καταβάλλεται τώρα προσπάθεια να εµφανιστεί ως ήττα της
Κυβέρνησης η απόσυρση αυτής της παραγράφου. Η ουσία,
όµως, είναι άλλη: Υπήρξε ένα σκάνδαλο που λέγεται σκάνδαλο
«SIEMENS», υπήρξε µια εξεταστική επιτροπή της Βουλής που
άρχισε τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2011 δεν είχε ακόµη παραδώσει το πόρισµά της. Και όταν
το παρέδωσε αυτό το πόρισµα, ήταν τέτοιο, όπου µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ
υπέβαλε σαράντα εννέα ενστάσεις, πλην όµως τώρα το υπερασπίζεται. Όσον αφορά τα πρόσωπα τα εµπλεκόµενα σε αυτό το
πόρισµα, το κάθε κόµµα είχε κι από µια γνώµη, εποµένως το ελληνικό Κοινοβούλιο συνεδρίασε σε εξεταστική επιτροπή και δεν
έβγαλε συµπέρασµα. Τα δύο δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν κατ’
εκτίµηση. Σε όλον τον κόσµο έχουν γίνει τέτοιες συµφωνίες. Το
αν µας αρέσει ή δεν µας αρέσει είναι άλλο πράγµα. Πρέπει,
όµως, από µια επιτροπή να ξέρουµε ακριβώς πόσο είναι αυτό το
ποσό.
Όταν ξέρουµε ότι ο τζίρος της «SIEMENS» ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα 2 δισεκατοµµύρια δεν µπορούσαν να είναι µίζες.
Άρα, αυτό το µαξιµαλιστικό των 2 δισεκατοµµυρίων ήταν για να
αθωωθεί τελικά η «SIEMENS».
Αυτήν τη στιγµή έχουµε επτά σταθµούς του µετρό που δεν λειτουργούν. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού που έχουν δοθεί γι’
αυτόν το σκοπό. Εάν κάποιος έχει την άποψη ότι πρέπει να τα
γκρεµίσουµε, να πάµε να τα γκρεµίσουµε. Αλλιώς, θα χαθούν και
τα 800 εκατοµµύρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει πίσω τα
λεφτά της συγχρηµατοδότησης.
Ας µην είµαστε υποκριτές σ’ αυτήν την Αίθουσα. Μια ολόκληρη
επιτροπή δεν µπόρεσε να µας πει τελικά τι ποσό να αναζητήσουµε, διότι το κατ’ εκτίµηση δεν µου λέει τίποτα. Έχω µάθει στη
ζωή µου να ξέρω στοιχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω µε αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σύµφωνα µε τη δικογραφία του Μονάχου, έρχονταν στη χώρα
10 µε 15 εκατοµµύρια το χρόνο. Αυτό επί δέκα δεν µας κάνει 1
δισεκατοµµύριο. Ας µας πείτε, λοιπόν, κάποια στιγµή πόσα µας
χρωστάει η «SIEMENS» να πάµε να τα πάρουµε, πολύ περισσότερο που από τη συµφωνία εξαιρείται το ποινικό µέρος, το οποίο
συνεχίζει κανονικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Παππάς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η απόσυρση του αιτήµατος της ονοµαστικής ψηφοφορίας δεν µας βρίσκει σύµφωνους
και δεικνύει ότι υπάρχει συναλλαγή.
Δυστυχώς, η κοινοβουλευτική µας δύναµη, οι δεκαοκτώ Βουλευτές, δηλαδή αυτό το 7% των Ελλήνων ψηφοφόρων -7% σήµερα, 12% αύριο, 17% µεθαύριο ή δεν ξέρω πόσο- δεν µας
επιτρέπει να θέσουµε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας. Μας επιτρέπει, όµως, στο λίγο χρόνο που µου δίνετε…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Δεκαπέντε Βουλευτές χρειάζονται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Δεν απευθύνοµαι σε εσάς.
Κύριε Πρόεδρε, µπορούµε να θέσουµε αίτηµα ονοµαστικής
ψηφοφορίας; Εµείς είµαστε νέοι στα κοινοβουλευτικά…
ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: Να διαβάσετε τον Κανονισµό…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα τον διαβάσουµε. Εσείς που τον διαβάσατε τόσα χρόνια είδαµε πού φέρατε την Ελλάδα!
Οι κανονισµοί δεν λείπουν. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτό που παίχτηκε σήµερα ήταν µια συναλλαγή και ένα θέατρο. Ο λαός µπορεί να κρίνει έξω και να καταλάβει ότι εδώ παίζεται ένα θέατρο.
Η «SIEMENS» υποχρεούται να καταβάλει τα λεφτά; Εµείς λέµε
να φέρουν πίσω τα κλεµµένα. Θα διεκδικήσουµε τα κλεµµένα;
Υπάρχουν άτοµα, Κοινοβουλευτικοί που έχουν πάρει λεφτά,
αξιωµατούχοι της Κυβέρνησής σας και των προηγουµένων κυβερνήσεων. Θα φέρουν πίσω τα λεφτά;
Εάν, λοιπόν, µπορούµε να θέσουµε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, το θέτουµε. Ειδάλλως, αποχωρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Αυτήν τη
στιγµή, όπως είναι η διαδικασία, δεν µπορεί να τεθεί, γιατί έχουµε
διακόψει ήδη για την ψηφοφορία και δεν µπορεί να τεθεί θέµα
νέας ονοµαστικής ψηφοφορίας από άλλο κόµµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Εµείς αποχωρούµε απ’ αυτό το θέατρο,
κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό αποχωρούν από την Αίθουσα οι Βουλευτές
της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ο κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία δύο χρόνια έχει διαµορφωθεί, απ’ ό,τι φαίνεται και από τις τοποθετήσεις
που γίνονται από πολλούς συναδέλφους, µια λανθασµένη εντύπωση, ότι η απαξίωση του πολιτικού συστήµατος, η οποία επιχειρείται, θα ωφελήσει κάποιους και θα ζηµιώσει τα δυο κόµµατα
που είχαν την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας από το 1974 και
µετά.
Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια κόµµατα, τα οποία συστηµατικά
αναζητούν τρόπους να κατεδαφίσουν και να σπιλώσουν όλα τα
πολιτικά κόµµατα τα οποία είχαν κυβερνητικές ευθύνες, όλα τα
πρόσωπα ανεξάρτητα από την πορεία και τη διαδροµή τους.
Εγώ θέτω ένα πολύ απλό ερώτηµα σ’ αυτήν την Αίθουσα:
Ποιος βγαίνει ωφεληµένος από την απαξίωση του πολιτικού κόσµου; Βγαίνει ωφεληµένη η Αριστερά, που στο κάτω-κάτω έχει
και µια αντισυστηµική στάση και απέναντι σ’ αυτήν την κρίση θα
έπρεπε να είναι η κατ’ εξοχήν ωφεληµένη; Όχι. Ωφεληµένη από
όλη αυτή την αµφισβήτηση του πολιτικού συστήµατος βγήκε η
άκρα Δεξιά στην πιο άγρια νεοναζιστική εκδοχή της.
Τι κατάφεραν όλοι αυτοί οι οποίοι συναγελάζονταν στην Πλατεία Συντάγµατος πέρυσι τον Ιούνιο αγκαλιά µε τους Χρυσαυγίτες; Να φέρουν εδώ µέσα τους Χρυσαυγίτες. Η προσπάθεια την
οποία κάνουν συστηµατικά οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να «ρίξουν
λάσπη» πάνω στο ΠΑΣΟΚ και να πουν ότι «ξέρετε κάτι, το ΠΑΣΟΚ
ένιωθε ενοχικά απέναντι σε αυτό στο ζήτηµα και προσπαθούσε
µε κάθε τρόπο να φέρει αυτήν τη συµφωνία» είναι µια προσπάθεια η οποία λειτουργεί εις βάρος και των ιδίων, γιατί τελικά το
µόνο το οποίο κάνουν είναι να νοµιµοποιούν την πολιτική παρουσία της άκρας Δεξιάς.
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Εµείς ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι αν προκύψουν στοιχεία από
τα οποία προκύπτουν ποινικές ευθύνες Ελλήνων, οι οποίοι υπερέβησαν τον όρκο τους, αυτοί δεν πρόκειται να οδηγηθούν στη
δικαιοσύνη. Ας µας αποδείξουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι
κάτι αντίθετο προκύπτει µέσα από τη συµφωνία την οποία είχε
αναλάβει να ετοιµάσει το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία
µε την εταιρεία «SIEMENS». Αλλά ας θυµηθούν ότι σε όλες τις
προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία εκατό χρόνια να αµφισβητηθεί το πολιτικό σύστηµα και ιδιαίτερα όλοι όσοι ανέλαβαν κυβερνητικές ευθύνες, σπανίως η Aριστερά βγήκε κερδισµένη. Ο
µόνος που βγήκε κερδισµένος από την ισοπέδωση του πολιτικού
συστήµατος ήταν ο φασισµός και ο ναζισµός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ο κ.
Χαλβατζής έχει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, και στην Ολοµέλεια
και στην Επιτροπή το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας υποστήριξε
τη θέση ότι είναι συνολικά άκυρη η συµφωνία του ελληνικού δηµοσίου µε τη «SIEMENS», γιατί είναι βλαπτική για τα συµφέροντα
των εργαζοµένων, για τα συµφέροντα συνολικά του ελληνικού
λαού.
Ζητήσαµε την απόσυρση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και
η Κυβέρνηση και ο Υπουργός θα έπρεπε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου να προχωρήσει στην απόσυρση αυτή. Έστω και αργά,
καλά έκανε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατ’αρχάς έγινε µια συζήτηση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων επί
της πρότασης του Υπουργού της τροπολογίας για το άρθρο επί
του οποίου είχε κατατεθεί ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν προβλέπεται να ξεκινήσουµε νέο γύρο συζητήσεων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε αυτή η συζήτηση προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω σε µια πολιτική τοποθέτηση του
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι πολιτική και δεν αφορά το άρθρο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν είναι πολιτική, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ένα
λεπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να συνεννοηθούµε. Δεν
µπορεί να δώσω το λόγο και να ξεκινήσουµε νέο γύρο συζητήσεως, διότι επί της δικής σας τοποθέτησης θα πρέπει να απαντήσουν ο Υπουργός και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έκανε ένα ατόπηµα ο εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι ντροπή να το λέει αυτό, να συγκρίνει την
Αριστερά µε την άκρα Δεξιά.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν το είπα αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το είπατε. Δείτε τα Πρακτικά. Να
το πάρετε πίσω.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ως τι ζητάτε το λόγο τώρα;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, ήταν
ο κ. Λαφαζάνης, απήντησε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Θα κάνουµε δεύτερο γύρο συζήτησης;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η ανακοίνωση µιας έντροµης Κυβέρνησης ότι αποσύρει την ονοµαστική ψηφοφορία …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα, αυτά
τα είπε ο κ. Λαφαζάνης, κύριε Παπαδηµούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί
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ποίου θέµατος;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Γίνεται στη διάρκεια της συζήτησης ενός νοµοσχεδίου …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι,
κύριε Παπαδηµούλη, λείπατε. Διακόψαµε για εκείνο και συζητήσαµε επί της ψηφοφορίας. Είπα ότι γίνεται ψηφοφορία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας ζητώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Παπαδηµούλη, ήσασταν εκτός και µε συγχωρείτε πάρα πολύ,
αλλά δεν το καταλάβατε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να µην δώσετε το
λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητώ και εγώ το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν έχετε τη δυνατότητα,
κύριε Πρόεδρε, σε µια συζήτηση που γίνεται σε διακοπή, εκτός
του πλαισίου που υπήρχε µέχρι τότε, να αποφασίσετε ποιος θα
µιλάει και ποιος δεν θα µιλάει. Ζητώ, λοιπόν, το λόγο για ένα
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Παρακαλώ, για να συνεννοηθούµε, διότι σ’ αυτήν την Αίθουσα καλό
είναι να συνεννοούµαστε. Επειδή λείπατε: ολοκληρώθηκε η συζήτηση µετά την οµιλία του κυρίου Υπουργού για το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Αµύνης και όπως πάντα γίνεται και µας επιτρέπει
και µας επιβάλλει ο Κανονισµός, επειδή εκκρεµούσε η ονοµαστική ψηφοφορία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ανέγνωσα ότι διακόπτουµε
τη συνεδρίαση για την ψηφοφορία επί του άρθρου 4.
Ο κύριος Υπουργός, µε βάση τον Κανονισµό ζήτησε το λόγο
και έκανε µία τροποποίηση επί του άρθρου το οποίο θα ψηφίζαµε
µε την ονοµαστική ψηφοφορία που κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Θεώρησα σωστό οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων
να πάρουν το λόγο επί της τοποθέτησης του κυρίου Υπουργού.
Από εκεί και πέρα ο κ. Λαφαζάνης τοποθετήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
τοποθετηθεί επί του θέµατος. Αυτά δηλαδή τα οποία λέτε είναι
επανάληψη αυτών που είπε ο κ. Λαφαζάνης, ίσως γιατί λείπατε.
Αυτήν τη στιγµή λοιπόν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επιτρέψτε µου ένα λεπτό, µην µε διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Σας επιτρέπω, αλλά να µου
επιτρέψετε κι εσείς. Εγώ θα είχα ήδη τελειώσει. Εσείς µιλάτε
πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Γιατί λείπατε, κύριε Παπαδηµούλη. Αν ήσασταν παρών, δεν θα γινόταν
αυτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Υπάρχει προσβλητική για το
ΣΥΡΙΖΑ αναφορά του κ. Σαχινίδη και καταλαβαίνετε ότι για λόγους τάξης και πολιτικής, ηθικής και κοινοβουλευτικής πρέπει να
µου δώσετε το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Άρα, επ’
αυτού απαντήστε, όχι στον Υπουργό και όλα τα σχετικά που µου
λέτε. Γι’ αυτό σας ρώτησα γιατί θέλετε το λόγο και µου είπατε
για να απαντήσετε στον Υπουργό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι προφανές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Όχι, µην
τα αλλάζετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ζητώ το λόγο για ένα λεπτό,
για να απαντήσω στην ανιστόρητη ύβρη του κ. Σαχινίδη, την
οποία διακινούν πάρα πολλά παπαγαλάκια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Παπαδηµούλη, επιτρέψτε µου να σας πω ότι ανεξαρτήτως αν κάποιος συµφωνεί ή δεν συµφωνεί µε τον κ. Σαχινίδη, δεν µπορούµε να του απαγορεύσουµε να εκφράσει αυτά που πιστεύει
και αυτά που θέλει. Κανείς δεν θα βάλει φραγµό σε κανένα συνάδελφο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Διεκδικώ να υπερασπίσω την
αλήθεια και την τιµή της Αριστεράς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μα,
αφού ο κ. Σαχινίδης µιλούσε µετά από εσάς, πώς να το κάνουµε
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αυτό; Δεν έχετε το λόγο..
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παραβιάζετε τον Κανονισµό συνεχώς.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Σας παρακαλώ να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να µάθετε να
ακούτε κυρίως και να µην παραβιάζει κανείς τον Κανονισµό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κι εσείς το ίδιο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κάποιος µου κλείνει το µικρόφωνο. Δώσατε εντολή να µου κλείσουν το µικρόφωνο, κύριε
Πρόεδρε; Σας ψήφισε όλη η Αίθουσα για Πρόεδρο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δίνετε εντολή να κλείνουν τα µικρόφωνα;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ψηφοφορία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ποιου νοµοσχεδίου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Συνεπώς, το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία.
Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και η διαδικασία επί του άρθρου
4.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Τι πράγµατα είναι αυτά;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορεί να ζητούν το λόγο
Βουλευτές και να µην τους τον δίνετε. Έχετε παραβιάσει τον Κανονισµό και τα καθήκοντά σας!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών» έγινε δεκτό, επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο στο σύνολό
του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης):
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/
2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµά-
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των κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Οικονοµικών» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση
επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των ν. 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’
αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’),
που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των
κών ιδρυµάτων

πιστωτι-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων
κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων.
3. Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α’ 119)
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/ 2010, οι
λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταµείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα
δισεκατοµµυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταµείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατοµµυρίων (50.000.000.000) ευρώ».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.
3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται µε τη µορφή οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδει ή
εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα ως άνω οµόλογα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα
τηρούνται σε λογαριασµό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της
Ελλάδος ως φορέας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του ν. 2198/
1994 (Α’ 43), υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα των εν λόγω
τίτλων.»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Περιουσία του Ταµείου αποτελεί το κατατεθειµένο κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων µετρητών, οµολόγων του ΕΤΧΣ ή
άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων του ΕΤΧΣ, οι τόκοι της προηγουµένης παραγράφου, οι εκδιδόµενες από πιστωτικά ιδρύµατα και αποκτώµενες από το Ταµείο µετοχές, οµολογίες και
άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

κατά το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί
µε το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και όλα τα δικαιώµατα οικονοµικής φύσης που απορρέουν από τη συµµετοχή
του Ταµείου στο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών
ιδρυµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού
της διαφοράς της αξίας µεταξύ των µεταφεροµένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α’
της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007, άρθρου
που έχει προστεθεί µε το άρθρο 4 του ν. 4021/ 2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/ 2007.»
2. α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιµότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιµότητα στο διάστηµα των επόµενων τριών έως πέντε
ετών».
β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8,
9 ως εξής:
«8. Το Ταµείο, µετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει κριθεί βιώσιµο από
την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, βεβαίωση
µε την οποία δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στην αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της
διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταµείο χορηγεί τη βεβαίωση
εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύµατος
έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιµο και
αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως
άνω αίτηµα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της
βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα
να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και
να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε
τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου για τη
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Η ανωτέρω δέσµευση του Ταµείου δεν ισχύει σε περίπτωση
που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού
ιδρύµατος ή έχει αρχίσει διαδικασία για την ανάκληση της άδειάς
του πριν από την έναρξη της διαδικασίας της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
9. Εάν το Ταµείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται
στην παράγραφο 8, το Ταµείο µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο Διοικητικό Συµβούλιο του
πιστωτικού ιδρύµατος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των
συµφερόντων του Ταµείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β)
µπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυµα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού
του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να
ασκεί τα δικαιώµατά του, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11.»
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 3864/2010 µετά τις λέξεις «υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent Convertible Securities)
ή άλλα µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα.».
β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5,
ως εξής:
«5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, µέσω της συµµετοχής του Ταµείου σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος εξαιρείται από την
υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α’ 106).»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 3864/2010 καταργείται.
5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/ 2010 οι
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λέξεις «Εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη του οικονοµικού
έτους» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Εντός ενός (1) µηνός από
τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών
ιδρυµάτων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει το Ταµείο ή τα οποία χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν. 3601/2007».
β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30ή Μαρτίου 2012.
6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/ 2010, παράγραφο που προστέθηκε µε την περίπτωση β’ της παραγράφου
9 του άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο άρθρο 16 του ν.
3864/2010, άρθρο που αναριθµήθηκε σε άρθρο 16Γ µε την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), το τελευταίο
εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το Ταµείο µπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά
ιδρύµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου
και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την εγγύηση αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α’ 178)
και του ν. 3556/2007 (Α’ 91)
1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος
17 ως εξής:
«17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) δεν εφαρµόζεται σε
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των δικαιοπραξιών που
καταρτίζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται
από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδεται
κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως
άνω νόµου, εντός τριάντα ηµερών από τη γνωστοποίηση της
συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρατείνεται η ανωτέρω προθεσµία».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ»
Άρθρο δεύτερο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 30 Απριλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των
νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’) που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/ 2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων των νόµων
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012 και ειδικότερα:
α) να ρυθµιστεί το θέµα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από
τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012,
β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης των
οµολόγων, προκειµένου να τύχει εφαρµογής η παράγραφος 7
του άρθρου 3 του ν. 4046/2012,
γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
δ) να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργείται από τον
αυτεπάγγελτο συµψηφισµό της επιχορήγησης την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών µε τα χρέη τους σε αναστολή, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δροµολογίων των
άγονων ακτοπλοϊκών γραµµών,
ε) να ρυθµιστεί το θέµα της απαλλαγής έως τις 31.10.2012 των
δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό
τους,
στ) να ρυθµιστεί το θέµα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για
τα χρέη των νοµικών προσώπων, όταν τα τελευταία υποβάλλουν
αίτηση αναστολής,
ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στη µελλοντική
αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων στο
πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται
η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο Πρώτο
Συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012
1. α. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου
10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), τα οποία έχουν προστεθεί µε την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α’
89), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.ΕΤ.Η.Δ.Ε. µηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 µπορεί να αποδοθούν, από τη Δ.Ε.Η. και
τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, έως τις
30 Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της
παράτασης, δεν εφαρµόζεται η παρακράτηση του ποσοστού
0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή.
Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων έως τις 12 Απριλίου 2012
και 12 Μαΐου 2012, αντίστοιχα.»

β. Αν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης τα εισπραχθέντα ποσά που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/ 2011 έχουν ήδη
αποδοθεί από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος, τα ποσά αυτά δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν
συµψηφίζονται, επιστρέφονται δε µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης µε την έκδοση ατοµικού φύλλου έκπτωσης από τον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. στην
οποία αποδόθηκαν τα παραπάνω ποσά, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής.
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του
ν.
4046/2012 (Α’ 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε να ισχύει η
ως άνω παράγραφος, εδάφιο ως εξής:
«Ως χρόνος απόκτησης των οµολόγων για την εφαρµογή του
προηγουµένου εδαφίου λαµβάνεται η ηµεροµηνία που προκύπτει
από τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων η
οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της
ηµεροµηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής των οµολόγων.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης
ια’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α’ 316), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 9
του άρθρου 45 του ν. 4071/ 2012 (Α’ 85), µετά τη λέξη «αποδίδεται» τίθενται οι λέξεις «από το οικονοµικό έτος 2013 και εφεξής».
4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των δικαιούχων για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές αυτών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά
ταµεία, µέχρι ποσοστού 70% αυτών, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
προκειµένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών και
κατά προτεραιότητα η καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων τους.
Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης πληρωµής της επιχορήγησης ορίζει ρητά ότι η επιχορήγηση αυτή εµπίπτει στη ρύθµιση της παρούσας Πράξης και
προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω ποσοστού.
Η παρούσα διάταξη, µε εξαίρεση το ανεκχώρητο, εφαρµόζεται
και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τίτλοι πληρωµής
έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της και δεν έχουν εξοφληθεί
µε την έκδοση σχετικής συµπληρωµατικής πράξης του διατάκτη
της πληρωµής.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά
τα θέµατα της παρούσας παραγράφου καταργείται.
5. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήµων προς
το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία οι οποίες συµψηφίζονται µε τα συνολικά προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν.
3756/2009 (Α’ 53) έσοδά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 268), που κυρώθηκε µε το άρθρο
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), ή αποπληρώνονται από τα
έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωµένους πρόσθετους φόρους και πρόστιµα,
καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε
µορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι
κύριες οφειλές στο σύνολο τους. Έως την ανωτέρω ηµεροµηνία
αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που συµψηφίζονται ή
αποπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια
τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες.
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α’ 238), όπως
ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρµόζονται και για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου. Επίσης, έως τις 31 Οκτωβρίου
2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως
ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΣΤ’ - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ή, αν άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται.
6. α. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2717/1999 (Α’ 97), όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.
4051/2012 (Α’ 40), προστίθεται η εξής πρόταση: «καθώς και των
φυσικών προσώπων που σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις ευθύνονται ατοµικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 16Β του ν.
3864/2010 (Α’ 119), άρθρου που έχει προστεθεί µε την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, τίθενται εισαγωγικά
µετά τις λέξεις «έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.» Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 και 23 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αναριθµούνται αντίστοιχα σε 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.
γ. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν.
4051/2012, όπως η παράγραφος αυτή αναριθµήθηκε µε την περίπτωση β’, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την αληθή έννοια των προηγούµενων εδαφίων η υποχρέωση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς ή γεγεννηµένες υποχρεώσεις του
ΤΕΚΕ που δεν έχουν εκπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
Άρθρο Δεύτερο
Συµπλήρωση άρθρου 6 του ν. 3864/2010
1. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων» (Α’ 94), προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Το Ταµείο ενόψει της συµµετοχής του, κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, σε µελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο έχει κριθεί βιώσιµο από την
Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή µέρος της εισφοράς αυτής και
µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της παραγράφου 4, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας,
εφόσον:
α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυµα αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο
και λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε την παράγραφο
2,
β. το αίτηµα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος
και έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δε ως άνω
επιχειρησιακό σχέδιο έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιµο και αξιόπιστο,
γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκειµένου: αα)το πιστωτικό ίδρυµα να
πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τις
κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος,
ββ) το πιστωτικό ίδρυµα να διατηρεί πρόσβαση στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος και γγ) να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και
δ. το πιστωτικό ίδρυµα έχει συνάψει µε το Ταµείο και το ΕΤΧΣ,
ως εκ τρίτου συµβαλλόµενο, σύµβαση προεγγραφής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η προκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του
πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
αποκλειστικά για το σκοπό συµµετοχής του Ταµείου στην ως άνω
αύξηση και αποδεσµεύεται µε την πιστοποίηση της καταβολής
του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κ.ν.
2190/1920. Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούµενους στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσµευµένος λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος τον
οποίο τηρεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα ως φορέας στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η
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Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας του ως άνω Συστήµατος, υπό
την ιδιότητα του θεµατοφύλακα του πιστωτικού ιδρύµατος. Έως
την αποδέσµευση της ως άνω εισφοράς για την ολοκλήρωση της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος,
η εισφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας µέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενους της αγοράς εξασφαλίζοντας το
δικαίωµα επαναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους όρους της
συναλλαγής επαναγοράς ή και µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται ο Κανονισµός
Λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αν η συµµετοχή του Ταµείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος είναι µικρότερη από το ποσό
που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγµατοποιηθεί, το Ταµείο έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά
περίπτωση, µε επιτόκιο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος
και του Ταµείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63Ε του
ν. 3601/2007, άρθρου που έχει
προστεθεί µε το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α’ 218), οι τίτλοι του
ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόµενη εισφορά του
Ταµείου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου,
αποτελούν περιουσία του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια
εφαρµόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που εκδίδεται
ύστερα από γνώµη του Ταµείου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι ειδικότεροι όροι
που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη των συµβάσεων προεγγραφής µεταξύ του Ταµείου, του πιστωτικού ιδρύµατος και του
ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή του Ταµείου σε µελλοντική αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µεταξύ των οποίων το δικαίωµα επαναγοράς ή παρόµοια δικαιώµατα για τις αξίες που εισφέρονται από το Ταµείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι µε τους
οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα του ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4060/2012 (Α’ 65), και
γγ) κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 3864/2010,
παραγράφου που έχει προστεθεί µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ίδια δικαιώµατα έχει το Ταµείο εάν προκαταβάλει την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 10 που έχει προστεθεί
µε την παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου, µπορεί να καθορίζονται περαιτέρω θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το
χρονικό διάστηµα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταµείου έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού
Κεφαλαίου.»
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΑΝΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ».
Άρθρο τρίτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 29 Μαΐου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’) που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση του κατεπείγοντος θέµατος της δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών
ιδρυµάτων και των θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
3. Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1.α. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.
3556/2007 (Α’ 91) για τη δηµοσιοποίηση των εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών δύναται, για λόγους
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστηµα
έως τριών (3) µηνών µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Με όµοια απόφαση δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 για τη
δηµοσιοποίηση των τριµηνιαίων εκθέσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων ή να χορηγείται απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση.
β. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
3556/2007 (Α’ 91) για τη δηµοσιοποίηση των ετήσιων οικονοµικών
εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών δύναται, για λόγους χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστηµα έως έξι (6) µηνών
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Τυχόν χορηγούµενη
παράταση ισχύει και για τη δηµοσίευση των ενοποιηµένων λογαριασµών των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών τους εκθέσεων, δύνανται

να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση εντός ενός (1) µηνός
από τη λήξη της παράτασης αυτής κατά παρέκκλιση του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920
(Α’ 37). Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και σύγκλησης γενικής συνέλευσης των µετόχων των
θυγατρικών εταιριών των νοµικών προσώπων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό
τοµέα δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών τους εκθέσεων υποβάλλουν
την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/ 1994 (Α’ 151)
εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της παράτασης
αυτής. Εντός της ίδιας προθεσµίας υποβάλλουν δήλωση φόρου
εισοδήµατος νοµικών προσώπων και οι θυγατρικές εταιρείες των
ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
4. Τυχόν αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων» της 19ης Απριλίου 2012 (Α’ 94), διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ, ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ».
Άρθρο τέταρτο
Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
1.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των
πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’), που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, οι λέξεις «χρηµατοπιστωτικά µέσα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «χρηµατοοικονοµικά
µέσα» και οι λέξεις «που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «που
αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος
Α’), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, οι
λέξεις «µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα» αντικαθίστανται
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µε τις λέξεις «µετατρέψιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα».
2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της από 19 Απριλίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(τεύχος Α’), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του παρόντος
νόµου, καταργείται.
β. Στην υποπαράγραφο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της από 29 Μαΐου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα», που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθµ. 127 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος
Α’), που κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του παρόντος νόµου, οι λέξεις «τριών (3) µηνών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τεσσάρων
(4) µηνών».
3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.
3756/2009 (Α’ 53) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για την
επαναγορά προνοµιούχων ιδίων µετοχών που έχουν εκδοθεί και
ως εξαγοράσιµες, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει δοθεί
η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/ 1920, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παραγράφου
2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ’
και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 17β του ίδιου ως άνω
νόµου (κ.ν. 2190/1920).»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την
κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο πέµπτο
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών
Α. Καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήµατος, της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος φυσικών
προσώπων οικονοµικού έτους 2012
1. Ο φόρος εισοδήµατος των φυσικών προσώπων, µε ατοµικό
ή οικογενειακό εισόδηµα µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
που υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.
2238/1994, Α’ 151), καθώς και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και
το τέλος επιτηδεύµατος που επιβάλλονται µε τις διατάξεις των
άρθρων 29 και 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), για το οικονοµικό
έτος 2012 που βεβαιώνονται και αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του ίδιου οικονοµικού έτους και όταν το ποσό
της βεβαιωθείσας οφειλής που προκύπτει µε βάση την αρχική
εµπρόθεσµη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300)
ευρώ για τον ίδιο και τη σύζυγό του αθροιστικά λαµβανόµενο,
καταβάλλεται ως εξής:
α) σε επτά (7) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Αυγούστου 2012
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Ιούλιο του
2012
β) σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Σεπτεµβρίου 2012 και
η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Αύγουστο
του 2012
γ) σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Οκτωβρίου 2012
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται το Σεπτέµβριο
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του 2012.
δ) σε τρεις (3) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Δεκεµβρίου 2012
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν ο φόρος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο του
2012.
ε) σε δύο (2) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιανουαρίου 2013
και η δεύτερη µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός
Φεβρουαρίου 2013 για τις δηµόσιες υπηρεσίες, όταν ο φόρος
βεβαιώνεται το Νοέµβριο του 2012.
στ) οφειλές µικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µεθεπόµενου
από τη βεβαίωσή τους µήνα.
ζ) σε επτά (7) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Αυγούστου 2012
και η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσµία καταβολής της πρώτης
δόσης έληξε την 29η Ιουνίου 2012 και για το ποσό των µη ληξιπρόθεσµων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί µέρος
αυτού
η) σε έξι (6) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Σεπτεµβρίου 2012 και
η καθεµία από τις επόµενες την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των επόµενων µηνών µέχρι και το Φεβρουάριο του 2013, όταν η προθεσµία καταβολής της πρώτης
δόσης έληξε την 31η Ιουλίου 2012 και για το ποσό των µη ληξιπρόθεσµων δόσεων και ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί µέρος
αυτού.
Οι προσαυξήσεις εκπροθέσµου καταβολής επιβάλλονται στις
δόσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες.
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης για τις αναµορφούµενες δόσεις, καθώς και για τις ταυτότητες πληρωµής
τους, οι πιστοποιηµένοι φορολογούµενοι ενηµερώνονται από το
TAXISnet και οι µη πιστοποιηµένοι από το διαδικτυακό τόπο της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων µε βάση τον
αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και τον αριθµό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος και δεν χωρεί άλλος τρόπος ειδοποίησης.
Στα αποστελλόµενα εκκαθαριστικά σηµειώµατα θα αναγράφονται οι δόσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, οι
οποίες εξακολουθούν να ισχύουν για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή της µε έκπτωση 1,5% ή την πληρωµή σε τρεις (3)
ή δύο (2) ή µία (1) δόση ανάλογα µε το µήνα βεβαίωσης της οφειλής.
2. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου Α’ ισχύουν από την
κατάθεση του σχεδίου νόµου στη Βουλή των Ελλήνων.
Β. Τροποποίηση φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 67Β του ν. 2238/1994
(Α’151), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 14 του άρθρου 4
του ν. 4038/2012 (Α’ 14), αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί
να διενεργείται και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από
τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών (mark up method),
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου (source
and application of funds method),
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου (net worth
method),
δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και
ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε
µετρητά (bank deposits and cash expenditure method).
Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα
έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευµατιών
βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.
2. Τα προσδιοριζόµενα αποτελέσµατα που προκύπτουν από
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την εφαρµογή των τεχνικών ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών
φορολογικών υποχρεώσεων.
3. Εφόσον τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου έχουν
εξαχθεί µε την εφαρµογή έµµεσων τεχνικών της παραγράφου 1,
και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισµού, ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.»
2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν.
2717/1999 (Α’ 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:
«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει
τριάντα (30) ηµερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο.»
β. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής καταλαµβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Γ. Τροποποίηση των διατάξεων των νόµων 3864/2010,
3986/2011 και 3959/2011
1.α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.
3864/2010 (Α’ 119), που προστέθηκε µε την υποπαράγραφο β’
της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε
στο υπ’ αριθµ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’) και κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του παρόντος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«και από την υποχρέωση καταβολής του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.
3959/2011 (Α’ 93).»
β. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.
3959/2011 (Α’ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις ανώνυµες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το µετοχικό τους κεφάλαιο επιβάλλεται τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις
(1%ο), υπολογιζόµενο επί του µετοχικού κεφαλαίου ή επί του
ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ
της Επιτροπής Ανταγωνισµού.»
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011 (Α’ 152) οι λέξεις «Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.)
του Ταµείου είναι πενταµελές» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το
Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ταµείου είναι εξαµελές».
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

Άρθρο έκτο
Απαγόρευση διορισµού συζύγου ή συγγενούς
α’ ή β’ βαθµού µέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.
Κατάργηση Ειδικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών
1.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 56 του
Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«Διορισµός δεν µπορεί επίσης να γίνει σε οποιαδήποτε από τις
πιο πάνω θέσεις, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισµό
συντρέχει κώλυµα από εκείνα που προβλέπει ο νόµος για το διορισµό δηµοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και
στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισµό τυγχάνει σύζυγος ή συγγενής α’ ή β’ βαθµού µέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.»
β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 56 του Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η ύπαρξη των προσόντων και η ανυπαρξία κωλύµατος
διορισµού ή απαγόρευσης διορισµού της προηγούµενης παραγράφου στο πρόσωπο του υποψηφίου για το διορισµό βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.»
2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η Ειδική Γραµ-
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µατεία Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο.),
που συστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
11 του ν. 3429/2005 (Α’ 314), στην οποία µεταφέρθηκαν και οι συναφείς υπηρεσίες που συγκροτούσαν τον ενιαίο διοικητικό τοµέα
της Ειδικής Γραµµατείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων - Ε.Γ.Α.Α. του ίδιου Υπουργείου, µε τις διατάξεις της υπ'
αριθµ. Δ6Α 1006639 ΕΞ2012/12.1.2012 κοινής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών (Β’ 19), καθώς και η θέση του Ειδικού
Γραµµατέα, που συστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόµου, καταργούνται.
β. Οι αρµοδιότητες της Ε.Γ.Δ.Ε.Κ.Ο. µεταφέρονται και ασκούνται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονοµικών
ως εξής: αα) από τη Διεύθυνση Δηµόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Δ.Ε.Κ.Ο.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, οι αρµοδιότητες που καθορίζονται ή εξειδικεύονται στις
διατάξεις:
- των άρθρων 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 11 του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
µε εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
11 αυτού,
- του άρθρου 13 του ν. 3697/2008 (Α’ 194),
- της παραγράφου 8α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66)
και
- του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 53934/3655/29.12.2006 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 104) µε εξαίρεση αυτές που µεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση
Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών της Γενικής
Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού, της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών,
- της υπ’ αριθµ. Δ6Α 1006639 ΕΞ2012/12.1.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών.
ββ) Από τη Διεύθυνση Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης
Μισθών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, οι
αρµοδιότητες της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/
2011 (Α’ 226).
γγ) Από τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, οι αρµοδιότητες:
i. της υπ’ αριθµ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινής απόφασης
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
(Β’ 588),
ii. της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
της υπ’ αριθµ. 53934/3655/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β’ 104), σχετικά µε το συντονισµό των
ενεργειών για την προώθηση, µελέτη και επεξεργασία των υποβαλλόµενων από τις ΔΕΚΟ αιτηµάτων για την έγκριση παροχής
της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου για τη λήψη δανείων από
ηµεδαπά ή αλλοδαπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Η ανωτέρω Διεύθυνση συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, στο πλαίσιο
εξέτασης των υποβαλλόµενων, από τις δηµόσιες επιχειρήσεις
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, αιτηµάτων παροχής της σχετικής εγγύησης.
δδ) Από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι αρµοδιότητες της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3429/2005.
γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) υποβάλλουν απευθείας στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων,
Δανείων και Αξιών της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής τα αιτήµατά τους για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
16736/ΕΓΔΕΚΟ2579/2009 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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δ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, νοείται εφεξής
ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών στον οποίο
µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα. Ειδικά η Επιτροπή του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 16736/ΕΓΔΕΚΟ2579 απόφασης (Β’ 588)
στην οποία προβλέπεται η συµµετοχή του Ειδικού Γραµµατέα
ΔΕΚΟ, καθίσταται εξαµελής και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, που έχουν καθοριστεί βάσει ειδικών διατάξεων νόµων ή κανονιστικών πράξεων της διοίκησης και
δεν περιλαµβάνονται στις κατανεµόµενες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο β’ της παρούσας παραγράφου.
στ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατανέµονται και
εξειδικεύονται οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες της ΕΓΔΕΚΟ στα
Τµήµατα των Διευθύνσεων της υποπαραγράφου β’ της παρούσας παραγράφου.
ζ. Το προσωπικό το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην ΕΓΔΕΚΟ
µεταφέρεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε την
ίδια σχέση εργασίας, στη Διεύθυνση Δηµόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών (ΔΕΚΟ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών. Αποσπάσεις υπαλλήλων
στην ΕΓΔΕΚΟ διατηρούνται σε ισχύ µέχρι λήξεως του χρόνου
απόσπασης. Οι αποσπασµένοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ως άνω Διεύθυνση.
Άρθρο έβδοµο
Τροποποιήσεις του v. 3601/2007
1. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α’ 178) προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:
«22. Προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές: Οι προσαυξηµένες συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται προαιρετικά από
το πιστωτικό ίδρυµα ή την επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε εργαζόµενό τους ως µέρος του συνόλου των µεταβλητών αποδοχών αυτού. Στις εν λόγω παροχές δεν
περιλαµβάνονται οι δεδουλευµένες παροχές, οι οποίες αποδίδονται στον εργαζόµενο βάσει των όρων τυχόν εταιρικού συνταξιοδοτικού προγράµµατος.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 3601/2007 αρχίζει την 1.1.2011.
3. Τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/
2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων συναλλάγµατος, διακανονισµού, βασικών εµπορευµάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηµατικών τους
δραστηριοτήτων, και γ) των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των
κινδύνων θέσης και αντισυµβαλλοµένου και των υπερβάσεων των
ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και
επιτρέπονται µε βάση τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να δηµοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τα κατάλληλα, µε βάση τα κριτήρια που
καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 25, στοιχεία και πληροφορίες, όσον αφορά την οικονοµική τους θέση και την ακολουθούµενη από αυτά πολιτική
ως προς την ανάληψη και διαχείριση κινδύνων µε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 26 του παρόντος νόµου, να
υιοθετούν πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάµει
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 25, καθώς και
πολιτικές αξιολόγησης των δηµοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως
την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την
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παροχή στους συµµετέχοντες στην αγορά περιεκτικής πληροφόρησης και στοιχείων αναφορικά µε το προφίλ κινδύνου των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση που οι εν λόγω δηµοσιοποιήσεις δεν µεταφέρουν στους συµµετέχοντες στην αγορά
επαρκή στοιχεία και πληροφόρηση αναφορικά µε το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δηµοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία
και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται σύµφωνα µε
τα ανωτέρω εδάφια.
Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να
δηµοσιοποιούν µόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις, δεν
προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και δεν είναι εµπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007
(Β’ 1729), όπως εκάστοτε ισχύει.»
5.α. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κάθε επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που
εδρεύει στην Ελλάδα διαθέτει άρτιο και αποτελεσµατικό σύστηµα
διακυβέρνησης, που περιλαµβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση
µε ευκρινή, διαφανή και σαφή καταµερισµό αρµοδιοτήτων, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει ή
ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών οι
οποίες προάγουν και είναι συνεπείς µε την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων.»
β. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3601/2007 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάζεται τις συνολικές
ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε τις αποδοχές, µε ανάλυση
ανά επιχειρηµατικό τοµέα, οι οποίες δηµοσιοποιούνται σύµφωνα
µε τις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 κανονιστικές αποφάσεις της, προκειµένου να προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση
των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρµόδια αρχή του κράτους
- µέλους καταγωγής, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τον
αριθµό των ατόµων ανά επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε αµοιβή ύψους τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα απασχόλησης στον οποίο δραστηριοποιούνται, και µε ανάλυση του ύψους
των αµοιβών σε µισθούς, πρόσθετες µεταβλητές αµοιβές, µακροπρόθεσµες επιβραβεύσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές. Οι
πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Αρχή η οποία τις δηµοσιοποιεί αθροιστικά για κάθε κράτος µέλος καταγωγής, σε κοινό µορφότυπο αναφοράς.»
γ. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1.1.2011.
6. Τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«β) των κινδύνων συναλλάγµατος, διακανονισµού, βασικών εµπορευµάτων και του λειτουργικού κινδύνου για το σύνολο των
επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων, και
γ) των κινδύνων θέσης, αντισυµβαλλοµένων και των υπερβάσεων των ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, που
απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών οφείλουν
να δηµοσιοποιούν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στοιχεία και
πληροφορίες, όσον αφορά την οικονοµική τους θέση και την
ακολουθούµενη από αυτές πολιτική ως προς την ανάληψη και
διαχείριση κινδύνων µε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην
αγορά. Επίσης, οφείλουν, στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου
71, να υιοθετούν πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης που εκάστοτε θεσπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάµει των άρθρων 80 και 81, καθώς και πολιτικές
αξιολόγησης των δηµοσιοποιήσεων όσον αφορά ιδίως την καταλληλότητα, την επαλήθευση, τη συχνότητά τους και την πα-
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ροχή στους συµµετέχοντες στην αγορά περιεκτικών πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά µε το προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που οι εν λόγω
δηµοσιοποιήσεις δεν µεταφέρουν στους συµµετέχοντες στην
αγορά επαρκή στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε το προφίλ κινδύνου τους, οφείλουν να δηµοσιοποιούν τα αναγκαία στοιχεία και τις πληροφορίες πλέον εκείνων που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν µόνον πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και όχι
εµπιστευτικές, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.»
8.α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 3601/2007
τροποποιείται το εδάφιο στ’ και προστίθεται εδάφιο ζ’ ως εξής:
«στ) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους µέσω των καθαρών κερδών και ειδικότερα τη µη διανοµή ή τον περιορισµό της
διανοµής κερδών και τη µεταφορά τους σε ειδικό αποθεµατικό
ή το σχηµατισµό προβλέψεων,
ζ) τον περιορισµό των µεταβλητών αποδοχών ως ποσοστό του
συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώσεις όπου το ύψος
αυτών δεν συνάδει µε τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης.»
β. Στο τέλος του άρθρου 82 του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Για τον καθορισµό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης
που διενεργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 81,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους µία επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει,
απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου
ύψους, που ορίζεται µε τις εκάστοτε αποφάσεις περί κεφαλαιακής επάρκειας. Για την αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη
τα ακόλουθα:
α) τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των στρατηγικών και διαδικασιών αξιολόγησης και διατήρησης κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο
άρθρο 73,
β) οι εσωτερικές ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί
της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 71,
γ) το αποτέλεσµα της εξέτασης και της εποπτικής αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 81.»
9. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 περίπτωση α’,
4, 6, 7 και 8 αρχίζει την 31.12.2011.
Άρθρο όγδοο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις επί µέρους διατάξεις του. “
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει
το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Επανερχόµεθα στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Το λόγο έχει ο κ. Βαρβιτσιώτης και µετά ο κ. Παπαδηµούλης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι η εικόνα που έδειξε η Αίθουσα αυτή τη στιγµή ήταν απαράδεκτη,
γιατί δεν µπορεί κόµµατα να επικαλούνται τον Κανονισµό, χωρίς
να τον γνωρίζουν και να δηµιουργούνται εντυπώσεις στη διαδικασία και όχι στην ουσία. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να προστατεύσετε το δικαίωµά µου να οµιλήσω απέναντι στις
φωνασκίες συγκεκριµένων συναδέλφων, που το µόνο που κάνουν είναι να φωνασκούν είτε βρίσκονται στην Αίθουσα είτε

εκτός αυτής.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτή είναι κοινοβουλευτική διαδικασία, κύριε Πρόεδρε; Δίνετε το λόγο σε οµιλητές…
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι καφενείο ούτε κοµµωτήριο η Βουλή! Σιωπήστε επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Δεν
έχετε το λόγο.
Συνεχίστε, παρακαλώ, κύριε Βαρβιτσιώτη.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Νοµίζω ότι το Προεδρείο έχει τη
δυνατότητα να προστατεύσει τον οµιλητή.
Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο: Όποιοι νοµίζετε ότι θα µετατρέψετε τη Βουλή σε αρένα µ’ αυτόν τον τρόπο νοµίζω ότι το
µόνο που θα κάνετε είναι να καταδικάσετε τον εαυτό σας. Η Αριστερά είχε, χρόνια τώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα, µία παράδοση
σεβασµού στις διαδικασίες κι αυτόν το σεβασµό, που έχουν επιδείξει γενναίοι άνθρωποι της Αριστεράς που κάθισαν στα έδρανα
αυτά πριν από εσάς, καθώς και οι έµπειροι που συµµετέχουν
στην Παράταξή σας, και αυτή τη διδαχή, καλό είναι να τα παρακολουθήσετε ιδιαίτερα, εφόσον έχετε αναλάβει το ρόλο της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και φιλοδοξείτε µεθαύριο να κερδίσετε και τη διακυβέρνηση. Γιατί η Βουλή έχει διαδικασία κι αυτό
το οποίο δεν µπορεί να γίνει στη Βουλή είναι η φίµωση της οποιασδήποτε άποψης. Όµως αυτή θα πρέπει να εκφράζεται µε
τρόπο, ύφος και στην ώρα στην οποία προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Μπαίνω όµως στο θέµα του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε, γιατί
αρκετά ασχοληθήκαµε µ’ αυτά.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό που ζήσαµε χθες…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σπέρνετε ανέµους και θα θερίσετε θύελλες µε αυτές τις συµπεριφορές σας!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Ευάγγελος- Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να αφήσουµε τον οµιλητή να
ολοκληρώσει. Έχουµε δώσει το λόγο. Ας αφήσουµε, λοιπόν, τον
οµιλητή να ολοκληρώσει.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είµαι ανοιχτός στην κριτική, αλλά δεν είµαι ανοιχτός στη διακοπή. Όταν
θα γραφτείτε, θα έχετε το χρόνο να τοποθετηθείτε. Αυτού του
είδους το ύφος δεν σας τιµά!
Κύριε Πρόεδρε, το φαινόµενο που είδαµε χθες, να διαδηλώνουν ένστολοι αξιωµατικοί, νοµίζω ότι θα πρέπει να µας ανησυχήσει όλους και θα πρέπει να µας κάνει να αισθανθούµε πολύ
πιο κοντά στους ενστόλους, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο των περικοπών
που προγραµµατίζονται. Δεν µπορούµε να βάλουµε όλα τα ειδικά
µισθολόγια σ’ έναν κουβά. Δεν µπορούµε να βάλουµε το ειδικό
µισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων στον ίδιο
κουβά µε αυτό που βάζουµε άλλα ειδικά µισθολόγια, διότι είναι
οι µόνοι που δεν αµείβονται µε υπερωριακή εργασία, γιατί είναι
οι µόνοι που δεν παίρνουν τις διετίες, όπως προβλέπεται από το
Ενιαίο Μισθολόγιο και γιατί καµµία από τις παροχές του κράτους
προς τους αξιωµατικούς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
δεν έχει υλοποιηθεί στο βαθµό που πρέπει, όπως η στέγαση, ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές.
Και βεβαίως, δεν µπορώ να δεχθώ την οποιαδήποτε λογική εκφράζεται από τον οποιονδήποτε - συγχαίρω τον Α/ΓΕΕΘΑ για τη
στάση του- ότι δηλαδή διακρίνουµε τους αξιωµατικούς σε µάχιµους ή µη και ότι, για παράδειγµα, άλλος πετάει και άλλος εξοπλίζει το αεροπλάνο κι αυτός ο µηχανικός που φτιάχνει το
αεροπλάνο µε το οποίο πετάει ένας πιλότος ή αυτός που φυλάει
το στρατόπεδο ή αυτός που βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων
δεν είναι µάχιµοι.
Ας είµαστε ειλικρινείς. Οι περικοπές προβλέπονται από τη Σύµβαση που κυρώσαµε στις 12 Φεβρουαρίου κι έπρεπε να είχαν
γίνει στα ειδικά µισθολόγια µέσα στο πρώτο εξάµηνο. Η αλήθεια,
κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν µία τεράστια
ακίνητη περιουσία κι έχουν και εξοπλισµό και υλικό, που ενδεχοµένως δεν χρησιµοποιείται σήµερα και θα µπορούσατε πολύ περισσότερο να κινηθείτε στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας
µε πειστικά χρονοδιαγράµµατα.
Αυτό το οποίο υφίσταται το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας
υπό την πίεση των δανειστών για περικοπές είναι το κόστος της
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αναξιοπιστίας. Διότι, δύο χρόνια λέγαµε ότι θα αξιοποιήσουµε
την ακίνητη περιουσία και δεν κάναµε τίποτα. Δύο χρόνια λέγαµε
ότι θα προχωρήσουµε σε ιδιωτικοποιήσεις και δεν κάναµε τίποτα.
Δύο χρόνια λέγαµε ότι θα πατάξουµε τη φοροδιαφυγή και είναι
πενιχρά τα αποτελέσµατα της πάταξης της φοροδιαφυγής και
βεβαίως, όταν λέµε ότι θα υιοθετήσουµε τέτοιες πολιτικές, κανείς δεν µας εµπιστεύεται. Και ξέρω ότι η Κυβέρνηση θα προσπαθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Αλλά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω
ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνοδευτεί και από µία πολιτική οµοθυµία. Διότι, δεν µπορώ να ακούω και να βλέπω ανθρώπους, που µέχρι προχθές κατέκριναν τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας όταν έκαναν τη
δουλειά τους, να βρίσκονται στο πεζοδρόµιο µαζί τους ή κάποιους που θέλουν να τους υποκαταστήσουν, γιατί θα ήθελαν να
φοράνε στολή παρ’ ότι δεν πέρασαν ποτέ από σχολές αξιωµατικών για να µάθουν σεβασµό στους νόµους, να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, αλλά να µην µας λένε από πού θα βρεθούν τα
δηµοσιονοµικά ισοδύναµα. Κάθε φορά που πάµε να ακουµπήσουµε κάτι άλλο, πάλι βρίσκονται πίσω από αυτούς οι οποίοι διαδηλώνουν και αντιδρούν.
Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να κοιτάξουµε επιτέλους το µισθολογικό κόστος των οργανισµών οι οποίοι πάνε σε συγχώνευση ή
κατάργηση και να δούµε τρόπους µέσα από τους οποίους αυτό
το µισθολογικό κόστος να µη µείνει ανέπαφο είτε µε επέκταση
της εφεδρείας είτε µε άλλους τρόπους. Και να µην πάµε στον
άκριτο, άδικο περιορισµό του ειδικού µισθολογίου των Σωµάτων
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ζητώ την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, λόγω και όλων των προηγουµένων.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω κάτι. Οι κρίσεις της
ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάµεων γίνονται το πρώτο δεκαπενθήµερο του Μαρτίου. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η µετάθεση του
χρόνου αυτού, να πάµε στον Ιούνιο, για να πάµε σε µία λογική,
ώστε µέσα στο καλοκαίρι να γίνονται και όλες οι µετακινήσεις
των αξιωµατικών, να µην ανατρέπεται η οικογενειακή ισορροπία,
ιδιαίτερα δε τη στιγµή που ακόµα και οι ανώτατοι αξιωµατικοί
αµείβονται ελάχιστα σε σχέση µε το κόστος της ζωής.
Θα σας πω µόνο ένα στοιχείο και θα κλείσω µε αυτό. Σήµερα
στο Στρατό Ξηράς και λόγω των δανείων που έχουν πάρει οι
αξιωµατικοί µας από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα σαράντα επτά χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, στην τσέπη, τα είκοσι ένα χιλιάδες
–στο Στρατό Ξηράς και όχι µόνο- από αυτά παίρνουν κάτω από
1.000 ευρώ. Τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιοι παίρνουν µισθό
κάτω των 1.200 ευρώ. Σαράντα τρεις χιλιάδες διακόσιοι παίρνουν
µισθό κάτω των 1.500 ευρώ. Και από το σύνολο των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων µόνο τρεις χιλιάδες εξακόσιοι αµείβονται µε µισθό άνω των 1.500 ευρώ.
Αυτό ας το αντιληφθούν και οι Έλληνες πολίτες, αλλά και όσοι
υπηρετούν σε άλλες κατηγορίες ειδικών µισθολογίων που ξέρουν τι παίρνουν στην τσέπη, για να δούµε τι ζητάµε από τις Ένοπλες Δυνάµεις σήµερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Το λόγο
έχει ζητήσει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Καµµένος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω να δηλώσω: Μαθήµατα
κοινοβουλευτικής συµπεριφοράς, δηµοκρατίας και πατριωτισµού δεν δεχόµαστε από αγορητές που στο παρελθόν θεωρούσαν ότι είναι δικαίωµα του καθενός να καίει την ελληνική σηµαία
για την οποία πολεµούν, πεθαίνουν και τυλίγονται τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων.
Το δεύτερο είναι ότι σας ζήτησα το λόγο προηγουµένως για
το θέµα της απόσυρσης της τροπολογίας. Θέλω να διευκρινίσει
η Κυβέρνηση ότι η απόσυρση της τροπολογίας -που αυτή η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα να υπογράψει τη συµφωνία ο
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Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας- σηµαίνει ότι δεν θα υπογραφεί η συµφωνία, ότι δεν θέλει και ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση; Ή σηµαίνει ότι παρακάµπτεται Βουλή λόγω του ότι
κινδυνεύει η κυβερνητική συµµαχία;
Διότι, αν θεωρεί η Κυβέρνηση ότι αποσύρει την τροπολογία
για να µη µπει στη βάσανο της ψηφίσεως και εν συνεχεία, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών θα πάει να υπογράψει τη Σύµβαση
µε τη «SIEMENS», σας δηλώνουµε ρητά και κατηγορηµατικά ότι
αυτό αποτελεί κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, παραβίαση ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής πρακτικής και θεωρούµε ότι πλέον
εγείρονται θέµατα ποινικών ευθυνών για όποιον αυθαίρετα υπογράψει σύµβαση που ζηµιώνει τον ελληνικό λαό κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο έκρινε η Εξεταστική Επιτροπή για
τη «SIEMENS» ότι είναι αυτό που οφείλει η Ελλάδα να ζητήσει
ως αποζηµίωση, υπογεγραµµένο από το σύνολο των Βουλευτών
όλων των κοµµάτων που συµµετείχαµε τότε ως Βουλευτές και
ως κόµµατα στην εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή.
Θέλω µια απάντηση τώρα, κύριε Πρόεδρε και να καταγραφεί
στα Πρακτικά: Η Κυβέρνηση αποσύρει την τροπολογία, διότι
κάνει πίσω στη Σύµβαση µε τη «SIEMENS» ή η Κυβέρνηση αποσύρει την τροπολογία, παρακάµπτει τη Βουλή και θα υπογράψει
τη Σύµβαση µε τη «SIEMENS»; Ένα «ναι» ή ένα «όχι».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να µη γυρίσουµε στο
προηγούµενο θέµα.
Πρώτον, ο κύριος Υπουργός ανέλυσε µε τη δήλωσή του γιατί
αποσύρει την παράγραφο 4 στο άρθρο 4. Δεύτερον, έχετε κάθε
δικαίωµα ελέγχου µέσω ερώτησης, επερώτησης για οποιοδήποτε τέτοιο ζήτηµα που η Κυβέρνηση θα απαντήσει. Τρίτον, εγώ,
ως Πρόεδρος της Βουλής, δεν µπορώ να σας απαντήσω επ’
αυτού. Ήταν εδώ, έγινε ένας κύκλος συζητήσεως στην τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού και επειδή ακριβώς βάλατε αυτό το
ζήτηµα, θέλω να ξανατονίσω ότι το Προεδρείο κινείται µε βάση
τον Κανονισµό. Πουθενά στον Κανονισµό δεν προβλέπεται όταν
ξεκινήσουµε την ψηφοφορία να δοθεί λόγος σε Βουλευτές.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ούτε απόσυρση προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Μόνο
στην περίπτωση που ο Υπουργός, όταν ξεκινήσει η ψηφοφορία,
αλλάξει το άρθρο επί του οποίου γίνεται η ψηφοφορία -δεν µπορεί να αλλάξει άλλο- πράγµα και το οποίο έγινε, γι’ αυτό και
έδωσα την ευχέρεια στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
όλων των κοµµάτων της Βουλής, ώστε να τοποθετηθούν τα κόµµατα. Από εκεί και πέρα, προχωρήσαµε στην ψηφοφορία.
Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι οι φωνές κάποιων που χωρίς περίσκεψη και ψυχραιµία έλεγαν ότι παραβιάζεται ο Κανονισµός από
το Προεδρείο, ήταν στο κενό, διότι ο Κανονισµός δεν παραβιάστηκε. Έγινε συζήτηση από όλα τα κόµµατα, δόθηκε άνετα ο
λόγος σε όλα τα κόµµατα, τοποθετήθηκαν επί του κυρίου Υπουργού και ο κανονισµός δεν παραβιάστηκε.
Τώρα γεννάται το θέµα: Κάθε φορά που ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα αναφέρεται στην πολιτική ενός άλλου κόµµατος, θα του απαντά το άλλο κόµµα; Προβλέπεται αυτό;
Προσωπικά, πιστεύω ότι ο πολιτικός διάλογος γίνεται µε τους κανόνες που ορίζει ο Κανονισµός. Δεύτερον, σε κανέναν συνάδελφο δεν µπορούµε να του υπαγορεύσουµε τι θα πει. Όλοι
είµαστε ελεύθεροι να εκφραστούµε µε την κοσµιότητα και την
αξιοπρέπεια προς τους πολιτικούς µε τους οποίους έχουµε µια
διαφορετική εκτίµηση, αλλά δεν νοµίζω ότι είναι εικόνα αυτή.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι, αν κάποιοι έχασαν την ψυχραιµία τους και
η εικόνα της Βουλής -απαντώ και στα άλλα που ετέθησαν- δεν
ήταν η πρέπουσα, έχουµε όλοι, ως ώριµοι άνθρωποι, τη δυνατότητα να συζητήσουµε µε ψυχραιµία. Κατά συνέπεια, παραβίαση
του Κανονισµού δεν υπήρξε και η απάντηση την οποία ζητήσατε
δόθηκε, κατά τη γνώµη µου, στην αρχή, αλλά έχετε το δικαίωµα
-σας επαναλαµβάνω- να επανέλθετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Ορίστε,
κύριε Καµµένο.
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Επί προσωπικού; Ποιού προσωπικού;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τα όσα ανέφερε ο κ. Καµµένος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη ζητήσει το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Βαρβιτσιώτη, µε συγχωρείτε, αλλά έχω ήδη δώσει το λόγο στον
κ. Καµµένο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, ζητήσαµε τη διευκρίνιση, διότι έθεσε το
θέµα ο κ. Μαρκόπουλος εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
και η Κυβέρνηση πάλι δεν απάντησε. Θέλουµε σαφή δήλωση της
Κυβέρνησης. Σηµαίνει ότι η τροπολογία αποσύρεται, διότι σταµατά να υφίσταται θέµα υπογραφής του συµβιβασµού µε τη
«SIEMENS» ή θα πάει να γίνει η διαδικασία, παρακάµπτοντας το
Κοινοβούλιο;
Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι εδώ υπάρχει και ένα θέµα.
Από τον Ιούνιο, µε το που ξεκίνησε η Βουλή, ένα από τα πρώτα
σχέδια νόµου που καταθέσαµε ήταν το σχέδιο νόµου για την κατάργηση της τροπολογίας που ψήφισε η τελευταία Βουλή προ
των εκλογών για το συµβιβασµό µε τη «SIEMENS» και ενώ µέχρι
τώρα δεν έχει µπει η συζήτησή του στο πρόγραµµα, ερχόµαστε
και φέρνουµε άλλη τροπολογία. Η τροπολογία, αυτή, επειδή
απειλεί κόµµα της Κυβέρνησης και Βουλευτές του ότι δεν θα την
ψηφίσουν, αποσύρεται.
Το ερώτηµα είναι τι θα γίνει µε το συµβιβασµό της «SIEMENS».
Θα πάµε χωρίς την ψήφιση από τη Βουλή και τη γνώµη της Βουλής, αυθαίρετα, να υπογράψουµε το συµβιβασµό για τη
«SIEMENS», πράγµα που αποτελεί αδίκηµα απιστίας εις βάρος
του δηµοσίου, γιατί αντιτίθεται στην απόφαση της εξεταστικής
της Βουλής ή θα ξαναέρθει µε άλλη τροπολογία σε άλλο σχέδιο
νόµου στο Κοινοβούλιο;
Δεν είναι θέµα δικό σας, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να έχω
µία σαφέστατη απάντηση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Πρόεδρε, θα µεταφέρω το αίτηµα στους αρµόδιους της Κυβέρνησης και θα έχετε την απάντηση την πρέπουσα ώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλουµε αιτιολόγηση της απόφασης, να αιτιολογηθεί η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Καπερνάρο, εσείς τον ξέρετε τον Κανονισµό. Είστε έµπειρος.
Μπορεί να µην είστε χρόνια Βουλευτής, όµως, θα γνωρίζετε ότι
πρώτον, δεν µπορώ να δώσω το λόγο και δεύτερον, δεν µπορούµε να κάνουµε τρίτο γύρο συζήτησης επί του θέµατος που
έκλεισε.
Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κύριε
Παπαδηµούλη, µε συγχωρείτε ένα λεπτό. Θα ήθελα να ακούσω
το προσωπικό, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι υπήρχε προσωπικό.
Ορίστε, κύριε Βαρβιτσιώτη, έχετε το λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε όσα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα ήθελα να δηλώσω ένα πράγµα. Το σεβασµό µου στην ελληνική σηµαία δεν
επιτρέπω να τον αµφισβητεί κάποιος ο οποίος «καβαλάει» όλες
τις σηµαίες ευκαιρίας –πολιτικής ή άλλης- για να κάνει συνεχώς
µαθήµατα.
Σε ό,τι αφορά το φίλο µου τον Πάνο, λυπάµαι πάρα πολύ για
τα σαράντα χρόνια φιλίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊµαράκης): Κατά τη
γνώµη µου, δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν είχε αναφερθεί σε
εσάς.
Παρακαλώ τον κ. Παπαδηµούλη να λάβει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τελικά, τζάµπα κόπος. Όσο και να προσπαθήσατε µε ελαστική
ερµηνεία του Κανονισµού, µε την παραβίασή του, µε δύο µέτρα
και δύο σταθµά στα αιτήµατα συναδέλφων ανάλογα µε την πτέ-
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ρυγα, µε φωνές, µε προπηλακισµούς, πρέπει να καταλάβετε ότι
δεν µπορείτε να µας φιµώσετε. Όταν ο ελληνικός λαός έχει στείλει το ΣΥΡΙΖΑ µε 27% στη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
δεν µπορείτε να µας φιµώσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Όσο και να προσπαθείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορείτε να
κρύψετε µία τραγική εικόνα της Κυβέρνησης. Μια Κυβέρνηση έντροµη και ένοχη καταφεύγει σε άτακτη φυγή, αποσύροντας τη
διάταξη που η ίδια θεώρησε αναγκαία, προκειµένου να κυρωθεί
ο άθλιος συµβιβασµός που υπέγραψε µε τη «SIEMENS».
Και το κάνει γιατί φοβάται χειρότερα από αυτά που συνέβησαν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, όταν
η δικοµµατική κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ έφερε
αυτόν τον άθλιο, κατάπτυστο, επονείδιστο συµβιβασµό µε τη
«SIEMENS», κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα της εταιρείας, πριν
από τις εκλογές του Μαΐου στη Βουλή. Τότε, από τους διακόσιους πενήντα κυβερνητικούς Βουλευτές, ψήφισαν µόνο οι εκατόν
εξήντα τέσσερις. Οι άλλοι ογδόντα πέντε απουσίαζαν, γιατί ντρέπονταν να ψηφίσουν αυτήν την κατάπτυστη συµφωνία. Και από
αυτούς τους εκατόν εξήντα τέσσερις ελάχιστοι, µετρηµένοι στα
δάχτυλα του ενός, των δύο, των τριών, των τεσσάρων χεριών
έχουν επανεκλεγεί. Τους υπόλοιπους τους έστειλε ο ελληνικός
λαός σπίτι τους.
Τι κάνατε, λοιπόν, τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε; Και σας παρακαλώ, µη φύγετε και εσείς, µην αποσυρθείτε.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όχι, δεν φεύγω, θέλω να τηλεφωνήσω στο Υπουργείο και επιστρέφω αµέσως µέχρι το τέλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Αποσύρατε µία διάταξη που
ο κ. Στουρνάρας µάς είπε ότι οµοφώνως το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους τού είπε ότι είναι απαραίτητο να ψηφιστεί από τη
Βουλή, γιατί αλλιώς η σύµβαση είναι «στον αέρα», η σύµβαση
είναι άκυρη και η υπογραφή του δεν ισχύει. Αλλάξατε γνώµη;
Αποφασίσατε να «γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια» την
οµόφωνη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
ή τα κάνατε επάνω σας, γιατί φοβηθήκατε ότι σε µια ονοµαστική
ψηφοφορία αρκετοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, του
ΠΑΣΟΚ, της Δηµοκρατικής Αριστεράς θα καταψηφίσουν; Το δεύτερο είναι, προφανώς. Αφήστε, λοιπόν, τα µισόλογα και πείτε το
καθαρά.
Κατά τη δική µας άποψη, αυτή η κατάπτυστη συµφωνία είναι
«στον αέρα», δεν ισχύει, είναι άκυρη. Αυτό είναι µία ήττα και πολιτική και ηθική µιας έντροµης και ένοχης κυβέρνησης και είναι
µία νίκη της δηµοκρατίας, της ηθικής και µια µεγάλη κοινοβουλευτική νίκη του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Από εκεί και πέρα, δεν µπορείτε µε αθλιότητες και ύβρεις «να
πάτε την µπάλα» αλλού. Αυτή η παράταξη της Αριστεράς έχει
και ήθος και ιστορική εµπειρία και δηµοκρατική συνείδηση και
αντιφασιστική εγρήγορση. Ξέρουµε πολύ καλά ότι ο αντιµνηµονιακός αγώνας είναι πλευρά του αντιφασιστικού µετώπου που
θέλουµε να οικοδοµήσουµε, γιατί την άνοδο της άκρας Δεξιάς
δεν την έφεραν οι πλατείες, όπως ανιστόρητα και υβριστικά είπε
ο απών κ. Σαχινίδης, προσβάλλοντας και την ιστορία και την αλήθεια και τη δηµοκρατία και την Αριστερά, αλλά την έφερε η οικονοµική και κοινωνική κρίση, η φτώχεια που προκαλείται µε τα
µνηµόνια, η καλπάζουσα ανεργία, η εκρηκτική ύφεση, η τροµακτική ατιµωρησία, τα σκάνδαλα τύπου «SIEMENS», τύπου υποβρυχίων και η προκλητική ατιµωρησία «µε τη βούλα» του νόµου
περί ευθύνης Υπουργών, που η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
έχουν χτίσει!
Εσείς τρέφετε µε την πολιτική σας την άκρα Δεξιά! Κι όχι µόνο
αυτό, αλλά το σύστηµα που προσπαθεί να φορτώσει τη ναζιστική
Χρυσή Αυγή τάχα στην Αριστερά, την έχει χρησιµοποιήσει επανειληµµένα ως σιδηρογροθιά εναντίον των κοινωνικών κινηµάτων, της Αριστεράς και της δηµοκρατικής εξέλιξης αυτού του
τόπου.
Τι θα κάνουµε εµείς; Εσείς οφείλετε να απαντήσετε στο θέµα
της «SIEMENS». Τι θα κάνετε απέναντι σ’ αυτήν την ακυρότητα;
Θα τσαλαπατήσετε, εκτός από την κοινοβουλευτική δηµοκρατία
και την εισήγηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους; Διανο-
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είστε να θεωρήσετε έγκυρη µία σύµβαση, που στο ίδιο της το
κείµενο λέει ότι η σύµβαση είναι άκυρη, εάν ανάµεσα στην υπογραφή της µίας ή της άλλης πλευράς µεσολαβήσει χρόνος περισσότερος από σαράντα πέντε ηµέρες; Προφανώς, η
«SIEMENS» σας είπε «εντάξει, παιδιά, θα τη βρούµε τη δουλειά
να ισχύσει η συµφωνία». Προφανώς σας το είπε! Πιθανόν να
έχετε ήδη υπογράψει, να έχετε µονογράψει και κανένα memorandum! Και το κάνει αυτό η «SIEMENS», γιατί η «SIEMENS» ετοίµασε αυτό το κείµενο! Και η «HOGAN LOVELLS» που οι
κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήµου όρισαν ως νοµικό
παραστάτη –πανάκριβα πληρωµένο- του ελληνικού δηµοσίου, αν
δείτε το πελατολόγιό της, ψηλά-ψηλά είναι η «SIEMENS»!
Έχετε, λοιπόν, µία κατάπτυστη συµφωνία που είναι άκυρη, η
οποία η «SIEMENS» προφανώς θέλει να ισχύσει, γιατί είναι ο
µεγάλος κερδισµένος! Εσείς έντροµοι, χωρίς επιχειρήµατα,
θέλετε να την προωθήσετε, αλλά φοβάστε το Κοινοβούλιο,
φοβάστε ακόµα και τους Βουλευτές σας, γιατί καλύπτετε έτσι τα
συνένοχα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που
µε απόφαση του Δικαστηρίου του Μονάχου, «µε τη βούλα»,
έπαιρναν 2% του τζίρου της «SIEMENS HELLAS» στα κοµµατικά
ταµεία!
Εδώ, θα πω µε την ευκαιρία και κάτι ακόµα και ας µεταφερθεί
στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη, ο οποίος τελευταία
απουσιάζει από συζητήσεις που τίθενται θέµατα και της
αρµοδιότητάς του. Του αρέσει το ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα
που και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν προστατεύονται από το
νόµο περί ευθύνης Υπουργών και έχουν οµολογήσει εµπλοκή για
το σκάνδαλο της «SIEMENS», όπως ο κ. Τσουκάτος ή έχουν
βρεθεί οι λογαριασµοί τους µε εκατοµµύρια ευρώ από τα
«µαύρα» ταµεία της «SIEMENS», όπως ο κ. Καρτέλης, ακόµα δεν
έχει στηθεί εδώλιο και δεν έχει συνταχθεί καν κατηγορητήριο; Τι
δικαιοσύνη είναι αυτή; Γνωρίζω τα περί ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης, αλλά δεν µπορεί εδώ να υπάρξει µία πολιτική
προτροπή για επίσπευση; Καλό είναι να επιταχύνουµε τις
φορολογικές υποθέσεις, ώστε να µην κάνουν δέκα, δώδεκα
χρόνια και οι µεγάλες να εκδικάζονται σε ένα, ενάµιση µήνα –το
άκουσα εχθές και είναι µία θετική εξαγγελία του Υπουργού
Δικαιοσύνης- αλλά επιτέλους, είµαστε η µόνη χώρα που κανείς
δεν έχει κάτσει στο εδώλιο για το σκάνδαλο της «SIEMENS»!
Εµείς, λοιπόν, αν και όταν –και πιστεύουµε ότι αυτό δεν θα
αργήσει- είµαστε η Πλειοψηφία σ’ αυτό το Κοινοβούλιο, θα
ακυρώσουµε αυτήν την κατάπτυστη σύµβαση, η οποία ήδη είναι
«στον αέρα», θα αναθέσουµε σε τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή να
εκτιµήσει το ύψος της ζηµίας του δηµοσίου –η Ελλάδα είναι η
µόνη χώρα που ως κράτος δεν είπε πόση ζηµιά έχει υποστεί, δεν
το έχει λογαριάσει- και θα διεκδικήσουµε δικαστικά να
επιστραφούν τα κλεµµένα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Τα τέσσερα λεπτά που µου
απέµειναν, µου αρκούν.
Κύριε Υπουργέ, είναι το πρώτο νοµοσχέδιο, κατ’ ακρίβεια
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά δυστυχώς αυτή η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου σηµατοδοτεί και «µε τη βούλα» την
επισηµοποίηση µίας παράδοσης ακραίου παλαιοκοµµατισµού και
πελατειακών σχέσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις.
Τι κάνει; Νοµιµοποιεί εκ των υστέρων δύο διαδοχικές αναβολές µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου τρεις µήνες και άλλους τρεις µήνες, που προκλήθηκε µετά από απαίτηση του κ.
Σαµαρά την οποία επέβαλε ως συµπολιτευόµενη αντιπολίτευση
στην κυβέρνηση Παπαδήµου. Περί αυτού πρόκειται. Τους είπε
να µην γίνει αυτό που προβλέπει ο ν.3883/10 στο άρθρο 20, να
γίνονται κάθε Μάρτη και Απρίλη οι κρίσεις, έτσι ώστε η ανερχόµενη Νέα Δηµοκρατία µετά τις εκλογές µε τα γνωστά γαλάζια
χαρτάκια, τις λίστες Καράµπελα να βάλει τα δικά της παιδιά.
Αυτό είναι µε λίγα λόγια και µε επιχειρήµατα, όχι µόνο τις εκλογές, αλλά και τραβηγµένα επιχειρήµατα του τύπου «οι δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες». Μα, σε εποχή µνηµονίου, στο όνοµα των
δύσκολων οικονοµικών συνθηκών όλα θα γίνουν λάσπη και όλα
θα αναβάλλονται.
Όλοι ξέρουµε ότι αυτές οι κρίσεις όταν έγιναν µε τις γνωστές
µεταµεσονύκτιες συναντήσεις και πιέσεις προκάλεσαν και την
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παραίτηση του Αρχηγού του ΓΕΣ, του Στρατηγού Ζιαζιά. Δεν νοµίζω κανείς να θεωρεί ότι κι αυτόν τον παρέσυρε ο Συνασπισµός
Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Κατά κοινή οµολογία, άξιος αξιωµατικός, πιστός στο καθήκον του. Και το ότι δεν είπε τίποτα δηµόσια, δεν σηµαίνει ότι δεν βοούν και «δεν γνωρίζουν και οι
πέτρες», όχι µόνο στο Πεντάγωνο, αλλά και γύρω-γύρω.
Δίπλα σ’ αυτό έχουµε και µία µεγάλη ανατροπή του οικογενειακού προγραµµατισµού που συµπαρασύρατε µαζί µε τις κρίσεις
και τις µεταθέσεις και τρέχουν άνθρωποι που έχουν οικογένειες,
παιδιά, λίγες ηµέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, να προλάβουν
να µπαλώσουν καταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στη διαδικασία δυστυχώς, και των µεταθέσεων υπάρχει ο
ίδιος κοµµατισµός η ίδια πελατειακή λογική, τα ίδια κοµµατικά
χρωµατιστά γυαλιά. Με συνευθύνη, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ
και της Δηµοκρατικής Αριστεράς και των άλλων δύο συγκυβερνώντων κοµµάτων. Διότι έχει γίνει όργιο κοµµατικών νεοδηµοκρατικών ρουσφετιών. Και το επιχείρηµα ότι ψηφίζουµε, αλλά
ελπίζουµε να είναι για τελευταία φορά, µε συγχωρείτε, αλλά δεν
έχει καµµία σχέση µε δηλώσεις του τύπου «να µην µας θεωρείτε
δεδοµένους».
Καταλήγοντας, ορισµένοι θεωρούν ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις ή
η Αστυνοµία είναι άβατο για την Αριστερά, είναι απαγορευµένος
χώρος και δεν επιτρέπεται να ασχολούµαστε, ανήκει σε άλλες
πολιτικές οικογένειες εξ ορισµού, τους το δώρισε ο παππούς
τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει o Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Λοιπόν, εµείς απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες των εργαζοµένων, των µισθωτών λέµε και από το Βήµα της Βουλής ότι θα
είµαστε δίπλα τους, όταν έχουν δίκαια µισθολογικά αιτήµατα,
δίπλα τους όταν έχουν δίκαια εργασιακά αιτήµατα, δίπλα τους
όταν απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια, αξιολόγηση, έντιµη αξιοποίηση των πάντων µε κριτήριο τις ικανότητές τους και την αφοσίωσή τους στο καθήκον τους και όχι το να «γλύφουν» τους
εκάστοτε κυβερνώντες και τους εκάστοτε ισχυρούς.
Γι’ αυτούς τους λόγους, όπως εξήγησε και ο εισηγητής µας,
κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου, εµείς καταψηφίζουµε το σχετικό
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας, για επτά λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, κύριε Πρόεδρε, πότε θα µιλήσουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όποιος θέλει να ζητήσει το λόγο, µπορεί.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Έχουµε ζητήσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Έχουµε ζητήσει το λόγο
στον κύριο Μεϊµαράκη και η κ. Βούλτεψη κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη, δεν το
ήξερα. Όποιος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος έχει ζητήσει το
λόγο, θα µιλήσει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Θέλετε να γίνει ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων; Δεν έχω πρόβληµα εγώ. Άλλωστε,
µετά τον κ. Παπαδηµούλη, είναι καλύτερα να ακολουθήσουν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ας µιλήσει ο κ. Δρίτσας,
κύριε Πρόεδρε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε. Είναι ήδη
στο Βήµα ο κ. Δρίτσας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Δρίτσα, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες και κύριοι Βουλευτές, ζήσαµε πριν από λίγη ώρα ένα
κοινοβουλευτικό δράµα και µία κοινοβουλευτική δόξα.
Το κοινοβουλευτικό δράµα είχε να κάνει µε τους Βουλευτές
εκείνους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που ήδη τις προηγούµενες µέρες παρέλασαν απ’ αυτό εδώ το Βήµα, υπερασπιζόµενοι
την παράγραφο και το άρθρο που ρύθµιζε σκανδαλωδώς τα ζη-
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τήµατα συγκάλυψης αναφορικά µε τη σύµβαση κυβέρνησης, ελληνικού κράτους και «SIEMENS» για την απαλλαγή της
«SIEMENS» από κάθε ενοχή και από κάθε ευθύνη και από κάθε
υποχρέωση αποζηµίωσης και αφού εκτέθηκαν οι συνάδελφοι
αυτοί ενώπιον του Κοινοβουλίου υπερασπιζόµενοι τις κυβερνητικές επιλογές, σήµερα «αδειάστηκαν» από την Κυβέρνηση, από
τον αρµόδιο Υπουργό, χωρίς καµµία σοβαρή αιτιολογία.
Η αιτιολογία όµως, που προέκυψε είναι ακριβώς ότι µία περήφανη, σταθερή, συστηµατική, τεκµηριωµένη και µαχητική αντιπολίτευση µέσα στο Κοινοβούλιο και έξω από το Κοινοβούλιο
είναι σε θέση να ανατρέψει αποφάσεις, να γκρεµίσει σαθρούς
συσχετισµούς, να διαµορφώσει ρωγµές και να ανοίξει δρόµους.
Και γι’ αυτό είναι πράγµατι µία σηµαντική νίκη της κοινοβουλευτικής πάλης. Δεν την πιστώνεται µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, την πιστώνεται
η ίδια, η πραγµατική, ακέραιη κοινοβουλευτική στάση, όταν αυτή
συνδέεται και δεν φοβάται τους κοινωνικούς αγώνες, που αναπτύσσονται έξω από το Κοινοβούλιο. Τους τιµά, τους αναδεικνύει
και µεταφέρει και µέσα στο Κοινοβούλιο τη φωνή αυτών των
αγώνων.
Είναι ντροπή να ακούµε από τον Υπουργό των προηγούµενων
κυβερνήσεων που, ενώ είχε την ευθύνη να υπογράψει αυτό που
υπέγραψε ο κ. Στουρνάρας, το απέφυγε και ταυτόχρονα, ενώ
υπερασπίζεται την υπογραφή του κ. Στουρνάρα, να εµφανίζεται
σήµερα και να προσβάλει όχι τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι τις κοινοβουλευτικές µάχες και την κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά εκατοντάδες
χιλιάδες Ελλήνων πολιτών, εργαζοµένων, νέων, συνταξιούχων,
ανέργων από όλη την Ελλάδα που επί µεγάλο χρονικό διάστηµα
µε συνεχείς κινητοποιήσεις, µε σπουδαίους αγώνες που κατέγραψαν ιστορικά δεδοµένα για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και
κλόνισαν το καθεστώς των µνηµονιακών πολιτικών και διαµόρφωσαν νέα πορεία στην ελληνική πολιτική ζωή, ότι αυτοί οι αγώνες έφεραν στο Κοινοβούλιο τη ναζιστική Χρυσή Αυγή!
Αν είναι δυνατόν αυτό να αποτελεί πολιτικό λόγο εκπροσώπου
κόµµατος που θέλει να αναφέρεται στη δηµοκρατία και στο σοσιαλισµό.
Νίκησε σήµερα το Κοινοβούλιο και η νίκη αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί µε την πλήρη απόσυρση και κατάργηση της συµφωνίας που έκανε ο κ. Στουρνάρας µε τη «SIEMENS» και την
απόσυρση της υπογραφής του Υπουργού. Αυτή είναι η εξέλιξη
που σήµερα αναδεικνύεται από τη σηµερινή διαδικασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Προχωρώ στη συζήτηση για την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Πριν προχωρήσω στις ειδικές αναφορές για το τι ρυθµίζει
ακριβώς, δεν µπορώ να µην αναφερθώ –συνδέοντάς το µε όσα
είπα πριν- στη χθεσινή µεγαλειώδη κινητοποίηση των υπαξιωµατικών και αξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Χθες για πρώτη φορά µετά από πολλές δεκαετίες στην πορεία
αυτού του τόπου, οι εργαζόµενοι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων συναντήθηκαν µε τους αγώνες του ελληνικού λαού. Αυτή
είναι µιας ξεχωριστής σηµασίας µέρα. Η χθεσινή µέρα διαφοροποιεί τη συνολική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, διότι αποδεικνύεται ότι απέναντι στις µνηµονιακές πολιτικές, απέναντι στην
καταβαράθρωση της αξιοπρέπειας κάθε εργαζόµενου –είτε ανήκει στο δηµόσιο είτε ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα είτε ανήκει στα
ένστολα τµήµατα του ελληνικού λαού είτε ανήκει οπουδήποτε
αλλού- δεν υπάρχει καµµία διάκριση. Και πλέον δεν υπάρχει διάκριση και στις συνειδήσεις όλων αυτών των ανθρώπων είτε είναι
ένστολοι είτε όχι, για την ανάγκη µιας παλλαϊκής κινητοποίησης,
µιας λαϊκής ενότητας ικανής να αντιπαρατεθεί στις µνηµονιακές
πολιτικές και να αναδείξει νέα αναγεννησιακή προοπτική για τη
χώρα µας, για την κοινωνία µας, για τους ανθρώπους και τους
εργαζόµενους. Αυτό είναι το µεγάλο µήνυµα της χθεσινής κινητοποίησης.
Εσείς έρχεστε τώρα µε εξαιρετική καθυστέρηση όταν οι εκλογές έγιναν στις 17 Ιουνίου και στις 12 Ιουλίου εκδόθηκε η πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου. Η καθυστέρηση κράτησε µέχρις
ότου προετοιµαστούν τα κοµµατικά και κυβερνητικά επιτελεία
για τις κρίσεις. Περί αυτού πρόκειται. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν επικαλείστε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου τις εκλογές. Θα έλεγε κανείς ότι εκεί θα µπορούσατε να βρείτε κάποια
επιχειρήµατα, αν και σε ένα πραγµατικά ευνοµούµενο καθεστώς,
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δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται το ένα από το άλλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν πάση περιπτώσει, µε δεδοµένο ότι η πολιτική ευθύνη υπάρχει για τις Ένοπλες Δυνάµεις –και εµείς θέλουµε διεύρυνση
αυτής της πολιτικής ευθύνης και έχουµε ζητήσει κατ’ επανάληψη
και οι κρίσεις να τίθενται στον έλεγχο και στην απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου- εσείς δεν επικαλείστε το απροετοίµαστο
ή το µεταβατικό της πολιτικής ηγεσίας για να εποπτεύσει τις κρίσεις των Ενόπλων Δυνάµεων. Επειδή ακριβώς υποκρύπτεται
πίσω απ’ αυτό ο κοµµατικός έλεγχος και τα κυβερνητικά «µαγειρέµατα», δεν τολµάτε να το επικαλεστείτε στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Επικαλείστε την έκτακτη περίπτωση, της
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη µεταφορά λόγω ειδικών οικονοµικών συνθηκών και όλα αυτά.
Αυτό διαµορφώνει δεδοµένα για τα επόµενα χρόνια. Του χρόνου θα µπορεί ο επόµενος Υπουργός ή ο νυν, αν είναι στη θέση
του, να επικαλεστεί την προηγούµενη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και να δώσει νέα παράταση. Είναι δυνατόν να στοιχειοθετούνται σε τόσο σαθρές βάσεις κατακτηµένες διαδικασίες
που έχουν τεράστια σηµασία για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια, για την κατοχύρωση του σεβασµού και της αξιοπρέπειας
των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων; Και αυτές εν συνεχεία
επηρεάζουν βάναυσα, µέσα από την επιµήκυνση του χρόνου µετάθεσης, το σύνολο των οικογενειών τους. Οι άνθρωποι αυτοί
δεν έχουν φθάσει ακόµη στις νέες τους µονάδες για να βάλουν
τα παιδιά τους στο σχολείο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά συνδέονται µε συνολικές πολιτικές.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα έρθετε στην αρµόδια επιτροπή
της Βουλής. Σας περιµένουµε. Τα ανοιχτά θέµατα είναι τεράστια.
Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε αυτά σήµερα. Αλλά το δείγµα
γραφής αναφορικά µε τον τρόπο που αξιολογήσατε και διαχειριστήκατε το ζήτηµα των κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις, δεν
είναι καθόλου καλό και δεν προοιωνίζει τίποτα θετικό.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να εκπροσωπήσει κανένα τµήµα
του ελληνικού λαού είτε ένστολους είτε τους πολίτες.
Βέβαια δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, έτσι όπως εισάγεται στη Βουλή, πρέπει
να καταψηφιστεί, έστω και αν έχει παράξει ήδη τα αποτελέσµατά
της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου, για δώδεκα λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είθισται οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κοµµάτων
να τοποθετούνται επί των πολιτικών ζητηµάτων που εγείρονται
στη διαδικασία, όπως επίσης και επί του νοµοσχεδίου το οποίο
συζητείται.
Θα ξεκινήσω από το πρώτο και από µία διαπίστωση, γιατί εδώ,
εκτός από τον κύριο Υπουργό µίλησαν οι εισηγητές και µίλησαν
και Αρχηγοί κοµµάτων.
Βρίσκοµαι στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να έχω σηµειώσει
στο χαρτί που είναι µπροστά µου ορισµένες φράσεις του Αρχηγού ενός µορφώµατος που λέγεται Χρυσή Αυγή, ο οποίος µίλησε
εδώ –έχοντας πει προηγουµένως στον ελληνικό λαό ότι σιχαίνεται το Κοινοβούλιο, αλλά τι να κάνει- περί στρατού ως φυσικής
αριστοκρατίας του λαού. Έκανε µία γκροτέσκα παραποίηση της
αθηναϊκής δηµοκρατίας, µιλώντας για πολίτες-οπλίτες.
Εγώ αναρωτιέµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλων των πτερύγων της Βουλής, που είστε εδώ τώρα: Πού θέλουµε να γυρίσουµε; Αυτά ελέχθησαν λίγες µόνο µέρες πριν τα γεγονότα της
Ραφήνας, του Μεσολογγίου και µια διαδοχή τέτοιων γεγονότων
όπου βλέπουµε την τροπή για µας και για τη δηµοκρατία µας.
Όλοι ενεχόµεθα, πολίτες και πολιτικοί, σ’ όποιο φάσµα της δηµοκρατίας κι αν ανήκουµε. Ανεχόµαστε τάγµατα εφόδου, ανεχόµαστε αντιποίηση αρχής και ανεχόµαστε Αρχηγό κόµµατος, που
είπε ότι η φυσική αριστοκρατία του λαού είναι ο στρατός και που
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µίλησε για αθηναϊκή δηµοκρατία –που βεβαίως παραποίησε- που
µίλησε και για πολίτες-οπλίτες; Ποιοι είναι οι πολίτες-οπλίτες; Οι
τραµπούκοι; Ποιοι είναι; Αυτοί που βιαιοπραγούν;
Κι όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µία εξίσου θλιβερή διαπίστωση: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Παπαδηµούλης, ο οποίος ήταν αρµόδιος γι’ αυτό το νοµοσχέδιο και άρα, και για τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν και για τα
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν εδώ µέσα στη διαδικασία, δεν
βρήκε µισό λεπτό να πει κάτι για τα όσα εκστόµισε ο Αρχηγός
της Χρυσής Αυγής. Όµως, ο δικός µας εκπρόσωπος του προηγούµενου νοµοσχεδίου, ο συνάδελφός µου κ. Σαχινίδης, αναφέρθηκε σε γεγονότα.
Πείτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Δεν ξέρει κανείς ότι
στην Αργυρούπολη κι εδώ στο Σύνταγµα και αλλού στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ πέταγαν αβγά και ύβριζαν και προπηλάκιζαν πολιτικούς;
Αυτό δεν ήταν βοήθεια; Δεν λέω ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, ούτε είπε αυτό ο κ. Σαχινίδης, αλλά τι στάση είναι αυτή
αριστερού δηµοκρατικού κόµµατος; Αυτό τι ήταν; Πέταγαν ή δεν
πέταγαν αβγά; Αυτές οι πρακτικές συµβάλλουν στην εκκόλαψη
του αβγού του φιδιού εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο ή όχι; Δηµοκρατία και φασισµός, λοιπόν.
Μήπως δεν είναι φασισµός αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Μην χαµογελάτε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγµατα. Μπορεί
να διαφωνείτε. Αυτός ο ναός της Δηµοκρατίας είναι για να διαφωνούµε, να αντιπαρατιθέµεθα, να έχουµε διαφορετικές απόψεις, αλλά η άποψη του ενός να εµπλουτίζει την άποψη του
άλλου.
Εγώ θα κρατήσω ένα κοµµάτι του εισηγητή σας από το Βάρναλη που είπε για την ενότητα. Η ενότητα όµως, δεν θέλει διχασµό. Ναι, διαφορετικότητα. Ναι, σύγκρουση απόψεων. Ναι,
σύγκρουση ιδεών. Αλλά όταν µηδενίζεις, όταν γενικολογείς, από
όποιο φάσµα του σκηνικού κι αν είσαι, τότε εκτρέφεις, ή βοηθάς
τουλάχιστον, να εκτραφεί ο φασισµός. Ας έχουν γνώση οι φύλακες της δηµοκρατίας, όπου και αν αυτοί βρίσκονται.
Κάνω έκκληση, λοιπόν –γιατί έκκληση πρέπει να κάνω- υπέρ
της δηµοκρατίας µε τις δυνάµεις που έχω εγώ και εκπροσωπώντας αυτή τη στιγµή το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα. Τουλάχιστον, όπως είπε ο εισηγητής σας, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
ας είµαστε σ’ αυτό ενωµένοι και να αντιπαρατεθούµε µε νηφαλιότητα, µε επιχειρήµατα, µε στοιχεία, µε τεκµηρίωση: ενότηταδιχασµός.
Ο κύριος Υπουργός λείπει, αλλά θέλω να πω και σ’ αυτόν και
σε όλους κάτι σχετικό µε τον κοµµατισµό στις Ένοπλες Δυνάµεις. Η Δηµοκρατία εγκαθιδρύθηκε µε την πτώση της χούντας.
Κάποιοι άλλοτε µας έλεγαν αυτά που και σήµερα ακούσαµε στο
Κοινοβούλιο. Κάπως έτσι ήρθε και αυτό. Εγώ θα συµφωνήσω µε
τον κ. Παπαδηµούλη –γιατί µπορώ να συµφωνώ µε τους αντιπάλους µου- σ’ ένα πράγµα: Ναι, η κρίση γεννάει φασισµό, δεν γεννάει µόνο η συµπεριφορά. Γι’ αυτό είπα ότι συµβάλλει η
συµπεριφορά σας.
Η κρίση γεννάει κινδύνους φασισµού. Το έχει ζήσει η ανθρωπότητα αυτό. Όµως, στην Ευρώπη σήµερα όχι µόνο µε τον σοσιαλιστή Ολάντ, όχι µόνο µε το Νότο την Ισπανία, όχι µόνο µε τις
πρωτοβουλίες Ντράγκι, αλλά και µε τις πρωτοβουλίες Μόντι φαίνεται να διαµορφώνεται µια άλλη ευνοϊκότερη κατάσταση προς
την ανάπτυξη, για να ξεπεραστεί η κρίση. Σ’ αυτόν τον οικονοµικό
πόλεµο τι ρόλο παίζουµε;
Έκανα παρένθεση, κύριε Υπουργέ. Επανέρχοµαι στο θέµα του
κοµµατισµού τώρα που είστε εδώ. Για τον κοµµατισµό επικαλούµαι το σύνολο των πτερύγων της Βουλής. Όσοι κυβέρνησαν, για
όσο κυβέρνησαν, έχουν µεγαλύτερη ευθύνη. Εµένα δεν µ’ αρέσει
να ωραιοποιώ ούτε να λέω ότι τα δικά µας είναι ωραία και των
άλλων δεν είναι. Ούτε µ’ αρέσει να «χαϊδεύω αυτιά» γενικότερα.
Και εσείς δίκιο έχετε και εσείς δίκιο έχετε και όλοι δίκιο έχουν.
Ναι, ο κοµµατισµός ήταν ένα από τα δυσκολότερα και προβληµατικότερα σηµεία της δηµοκρατίας µας και πρέπει να τον ξεπεράσουµε, κύριε Υπουργέ. Όντως, τα όσα είπατε θέλω
πραγµατικά να τα δω στην πράξη, γιατί είµαστε εδώ και για να
προτρέπουµε και για να ελέγχουµε και για να στηρίζουµε την Κυβέρνηση. Θέλουµε στην πράξη να τα δούµε και να δούµε στοιχεία. Χαίροµαι που είπατε ότι έχετε στοιχεία. Εγώ θέλω να
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φανούν αυτά.
Θέλω να φανούν γιατί δεν µπορώ να ανεχθώ σε µια ευνοµούµενη δηµοκρατία να ακούω να λένε ότι η αξιωµατικοί µας και µάλιστα η υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων, η
ηγεσία εµφορείται από φόβο. Προς ποιον; Προς την πολιτική της
ηγεσία. Άκουσα εδώ από πτέρυγες της Βουλής, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και από τη Χρυσή Αυγή, από τους Προέδρους τους µάλιστα, να γίνονται οι κρίσεις από τη φυσική
ηγεσία. Κύριε Υπουργέ, δεν τοποθετηθήκατε επ’ αυτού.
Σας ερωτώ: Στις δηµοκρατίες ποιος πρέπει να κρίνει; Βεβαίως,
να έχει συµµετοχή το στράτευµα, βεβαίως να έχουν συµµετοχή
οι αξιωµατικοί, βεβαίως να είναι σεβαστές οι επιχειρησιακές, τεκµηριωµένες εισηγήσεις τους και βεβαίως αυτό να το ελέγχει η
Βουλή περισσότερο. Και εγώ τουλάχιστον νοµίζω ότι πρέπει να
κάνουµε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Να ανοίξει η
αξιοκρατία περισσότερο στο στράτευµα και η διαδικασία ελέγχου του δηµοκρατικού στρατεύµατος. Σήµερα οι δηµοκράτες
αξιωµατικοί πολλές φορές αισθάνονται ότι είναι στη γωνία.
Αυτή η δηµοκρατία µπορεί να έφερε τον κοµµατισµό, αλλά να
δούµε και τι καλό έφερε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για
πρώτη φορά µετά από πάρα πολύ καιρό αστυνοµικοί, στρατιωτικοί είναι πια στην υπηρεσία του λαού. Ο Υπουργός είπε κάποια
παραδείγµατα από την κοινωνική προσφορά. Και πρέπει να ενταθεί αυτή η κοινωνική προσφορά των στρατευµένων. Αλλά η
συµµετοχή και η συµβολή των Ενόπλων Δυνάµεων και ο εκδηµοκρατισµός και των ιδίων και της Αστυνοµίας υπήρξε έργο πολλών
ετών. Γιατί κάποιοι παλιότεροι θυµούνται το παλιό αίτηµα της
αποχουντοποίησης, τα «σταγονίδια» και άλλα τέτοια περιστατικά,
συµβάντα, δοµές και διαρθρωτικά προβλήµατα που κληρονόµησε η δηµοκρατία µας από τη χούντα.
Λέω, λοιπόν, ευθαρσώς: Η Ελλάδα, ναι, βρίσκεται σε πόλεµο,
κύριε Υπουργέ. Ναι, έχει πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτό τον οικονοµικό πόλεµο να έχουµε την καλύτερη δυνατή διέξοδο για τη
χώρα, τις προοπτικές της και κυρίως για την κοινωνία και τη συνοχή της.
Αν στηρίζουµε αυτήν την Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γιατί δεν θέλουµε αυτήν τη στιγµή να προτάξουµε
κοµµατικά οφέλη των εθνικών οφελών.
Είναι εθνικό µας χρέος, λοιπόν, να στηρίξουµε, είναι εθνικό
µας χρέος να είµαστε εδώ και για να σας ελέγξουµε, κύριοι της
Κυβέρνησης, αλλά και για να σας προτρέψουµε στο έργο σας.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Το
ψηφίζουµε υπό το πρίσµα µιας αναγκαίας, πλην όµως, µοναδικής
περίπτωσης, για εκλογές –που έγιναν διπλές εκλογές- σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Κύριε Υπουργέ, όµως, από εδώ και πέρα δεν µπορεί αυτό να
συνεχιστεί. Και δεν είναι δυνατόν να µην υπάρχει µία συνέχεια
σε κάτι που θεσµοθετείται. Ήµουν στο επίµαχο Υπουργικό Συµβούλιο, Υπουργός τότε ήταν ο κ. Αβραµόπουλος και πρέπει να
πω στο Σώµα της Βουλής –αυτό που µπορώ να πω- το εξής: Ο
ιστορικός του µέλλοντος, που θα ανατρέξει στα Πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, θα δει και ενστάσεις και επιχειρήµατα και
διάφορα που τότε συνέβησαν. Τότε, όµως, εκείνη η πράξη, εκείνου του Υπουργικού Συµβουλίου εδόθη διότι η χώρα όδευε
πράγµατι σε εκλογές, όδευε µετά από µία επώδυνη προσπάθεια
για να υπάρξει οµοψυχία και κατά το δυνατόν συνοχή στην κοινωνία και στη δηµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14
Σεπτεµβρίου 2012, ώρα 10.00’.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 231/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ελένης Ράπτη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις επιπτώσεις στα
νοικοκυριά από την απόφαση της εξίσωσης της τιµής του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης.
2. Η µε αριθµό 235/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
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Ν. Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αθανασίου Πετράκου προς τους
Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών, σχετικά µε δηλώσεις του
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz για
την ανάγκη ελέγχου της ανάπτυξης της Ελλάδος από ευρωπαίους αξιωµατούχους.
3. Η µε αριθµό 229/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Ηρακλείου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους όρους χορήγησης του
επιδόµατος ανεργίας στους εποχικά εργαζοµένους.
4. Η µε αριθµό 230/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Εύβοιας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αύξηση του
κόστους τηλεφωνικής κλήσης των ιατρικών ραντεβού στα ασφαλιστικά ταµεία αλλά και στα νοσοκοµεία.
5. Η µε αριθµό 243/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Σερρών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Αρτέµιου
Ματθαιόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, σχετικά µε την
κατάργηση των δωρεάν συγγραµµάτων στους φοιτητές και την
υποχρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
6. Η µε αριθµό 239/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την λήψη µέτρων
αναβάθµισης του Ναυστάθµου της Σαλαµίνας.
7. Η µε αριθµό 246/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικόλαου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ενίσχυσης και ανάπτυξης
της αµπελουργίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 232/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον περιορισµό του κόστους λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.
2. Η µε αριθµό 236/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Νικόλαου Μιχαλάκη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
του ΕΟΠΥΥ.
3. Η µε αριθµό 228/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ν. Ηµαθίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις οφειλές της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών Βεροίας προς εργαζοµένους που βρίσκονται σε
επίσχεση εργασίας.
4. Η µε αριθµό 244/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τους Υπουργούς Επικρατείας και Εξωτερικών, σχετικά µε την «αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων».
5. Η µε αριθµό 240/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντα προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη συγχώνευση φορέων
περιβαλλοντικής σηµασίας από διαφορετικές περιφέρειες σε ενιαίο φορέα.
6. Η µε αριθµό 247/11-9-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων µείωσης του κόστους παραγωγής στους µικροµεσαίους κτηνοτρόφους.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Παφίλης για δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έγινε
πολλή συζήτηση, σε οξυµένους τόνους, για το θέµα της
«SIEMENS» συνολικά.
Υπάρχει µία εκκρεµότητα, κύριε Υπουργέ: Αποσύρθηκε το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άρθρο τέταρτο. Η συµφωνία ισχύει, ναι ή όχι; Διότι από αυτά που
είπε ο κ. Σταϊκούρας, καταλάβαµε ότι η «SIEMENS» υποχώρησε.
Ισχύει η συµφωνία, ναι ή όχι;
Τι είναι αυτή η συµφωνία; Είναι µία συµφωνία αίσχος. Είναι µία
συµφωνία-πλυντήριο για τη «SIEMENS». Είναι µία συµφωνία χυδαίας πρόκλησης απέναντι στον ελληνικό λαό.
Για σκεφτείτε, λοιπόν, ότι η «SIEMENS» θα δώσει λεφτά για να
καταπολεµάται η διαφθορά. Μέχρι εκεί έχουµε φτάσει. Θα γίνει
µία συµφωνία που λέει ότι η «SIEMENS» θα συµβάλει στην πάταξη της διαφθοράς. Και αυτή χαρακτηρίζεται θετική.
Εµείς τη θεωρούµε απαράδεκτη, πέρα απ’ όσα ειπώθηκαν. Και
τη θεωρούµε ζηµιογόνα για το ελληνικό δηµόσιο και τον ελληνικό
λαό.
Τέθηκαν ορισµένα ερωτηµατικά και από την κ. Βούλτεψη οξυµένα: «Γιατί δεν βρέθηκε τίποτα από την Εξεταστική Επιτροπή»;
Εµείς ήµασταν οι πρώτοι που παρότι συµµετείχαµε και φάγαµε
και εννιακόσιες ώρες από τη ζωή µας και συµβάλαµε…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Κακώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ακούσετε. Μην βιάζεστε. Θα συµφωνήσετε.
Είπαµε, λοιπόν, εµείς από την αρχή ότι δεν πρόκειται να βρεθεί
άκρη. Βρέθηκε; Όχι. Ποιος φταίει; Εδώ χρειάζεται απάντηση.
Ποιοι είχαν τα κλειδιά του ονοµαζόµενου σκανδάλου της
«SIEMENS»;
Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί κυβερνούσαν, αυτοί καταγράφονται ότι πήραν λεφτά σε κοµµατικά ταµεία.
Αν, λοιπόν, ήθελαν οι ηγεσίες –είναι διαχρονικό το θέµα- αυτών
των κοµµάτων, θα µπορούσαν να πουν, «ναι, αυτό συνέβη». Δεν
το είπαν. Κουβέντα περί αυτού.
Δεύτερον, τα κλειδιά τα ουσιαστικά τα είχε η «SIEMENS». Τι
έκανε, λοιπόν, η «SIEMENS»; Γιατί ο ελληνικός λαός ξεχνάει και
αυτά δεν προβάλλονται; Με το που έσκασε το σκάνδαλο και
αφού την κοπάνησε ο Χριστοφοράκος και στη συνέχεια έγιναν
όσα έγιναν, έκανε µια συµφωνία σιωπής, µαφίας -ο κόσµος σας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερµανία, το δίκαιο- µε τους τρεις: Χριστοφοράκο, Σίκατσεκ και Κούτσενροϊτερ, που ήταν επικεφαλής
στα µαύρα ταµεία, που τάχα δεν ήξερε η «SIEMENS» και τους
δέσµευσε ότι δεν πρόκειται να πουν τίποτα για όσα συνέβησαν
µε την εταιρεία.
Μήνυσαν -εδώ είναι τώρα ο κόσµος σας- τον εαυτό τους,
έκανε µήνυση ο Χριστοφοράκος στον εαυτό του και ο Σίκατσεκ
και ο Κούτσενροϊτερ, έφαγαν δύο χρόνια µε αναστολή, διασφάλισαν και τα τρισέγγονά τους και ξέρετε τι έγινε; Όταν πήγαµε
στο Μόναχο µας κορόιδευαν αισχρά. Ξέρετε τι είπαν; Δεν δώσαµε ποτέ σε κανένα κόµµα και σε κανέναν πολιτικό λεφτά. Την
ίδια στιγµή υπήρχαν οι καταθέσεις στο δικαστήριο του Μονάχου
που έλεγαν ότι έδωσαν λεφτά.
Τρίτο, λοιπόν, κλειδί η γερµανική δικαιοσύνη, η Ευρώπη των
αξιών και του δικαίου, η οποία ανέχτηκε να κλείσει, να κλειδώσει,
να τριπλοκλειδώσει το φάκελο «SIEMENS». Εδώ υπήρξε αναίρεση καταθέσεων. Εδώ υπήρξε τέτοιος εµπαιγµός που δεν γίνεται ούτε στα καταγώγια. Τέθηκαν είκοσι οχτώ ερωτήσεις στον
υπεύθυνο της «SIEMENS», είκοσι έξι «δεν γνωρίζω». Τέθηκαν δεκαεννιά ερωτήσεις -αν θυµάµαι καλά- στον Διευθύνοντα Σύµβουλο, δεκαεπτά «δεν γνωρίζω» και οι άλλες τίποτα, αέρας. Και
ξέρετε ποια ήταν η κατάληξη; «Εµείς θα βοηθήσουµε την Ελλάδα, σκεφτόµαστε να κάνουµε µια επένδυση 100 εκατοµµυρίων». Αυτό ήταν το αποτέλεσµα ενός µεγάλου σκανδάλου που
έχει να κάνει µε τις στρατηγικές επιλογές που ακολούθησαν οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, ιδιαίτερα
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Τέταρτο εµπόδιο -και εδώ δεν ακούµε κανέναν να τοποθετείται- είναι το θεσµικό πλαίσιο, το σύστηµα που παράγει και αναπαράγει τα σκάνδαλα έχει φτιάξει κι έναν τρόπο να µην βγαίνουν
ποτέ στην επιφάνεια. Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο; Μπορείς να
ανοίξεις λογαριασµούς των offshore και να βρεις ποιοι είναι από
πίσω. Όχι. Δαιδαλώδες. Υπάρχει το σύστηµα αυτό. Είναι στην
Ευρώπη -να µην ονοµάσω χώρες- στην Αµερική και στην Ασία, οι
χώρες που ξεπλένουν το µαύρο χρήµα, ο καπιταλισµός στο µεγαλείο του. Δεν µπορείς να ανοίξεις. Μπορείς να βρεις τι περιουσία έχει ο καθένας; Όχι, γιατί οι µετοχές είναι ανώνυµες και
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όταν προτείνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας να µην είναι
ανώνυµες αλλά να είναι ονοµαστικές, δεν συµφωνεί κανένας σ’
αυτήν την Αίθουσα. Και µετά λέτε ότι µπορούµε να βρούµε τα
σκάνδαλα.
Έτσι, ακριβώς, ήταν η κατάσταση και πολύ χειρότερα, που
αποδεικνύει τι; Αποδεικνύει ότι αυτά τα σκάνδαλα είναι συνυφασµένα µε το ίδιο το σύστηµα. Ένα σύστηµα που είναι άδικο, βάρβαρο, που βασίζεται σε εκµετάλλευση δεν µπορεί να σταθεί αν
δεν έχει καταστολή και αν δεν έχει και λάδι, γράσο, όπως λένε
απλά, δηλαδή αν δεν χρηµατοδοτεί, δεν εξαγοράζει, δεν κάνει
σκάνδαλα.
Βγήκε η «LOCKHEED» δηµόσια και είπε ότι εξαγόρασε κυβερνήσεις εβδοµήντα πέντε χωρών - µελών του ΟΗΕ για να πουλήσει
αεροπλάνα. Ποιοι µιλούν για σκάνδαλα; Ποια Ευρώπη; Μέσα στο
Ευρωκοινοβούλιο είναι πασίγνωστο το τι γίνεται. Αυτοί που ελέγχουν και την Ελλάδα για σκάνδαλα. Τι ρόλο παίζουν εταιρείες,
όταν έρχεται η «RITCH», όταν παίρνονται αποφάσεις για σοβαρά
οικονοµικά ζητήµατα, το τι εξαγορά υπάρχει, το τι δυσωδία.
Αυτός είναι ο καπιταλιστικός κόσµος και δεν πρέπει να απορεί
κανένας.
Παρ’ όλα αυτά εµείς κάναµε προσπάθεια και ξανακάνουµε να
βρεθούν, να πάνε φυλακή, να τιµωρηθούν, αλλά πέστε µας τι
έβγαλαν όλες οι εξεταστικές επιτροπές. Αυτό είναι πολιτικό ζήτηµα.
Εµείς, λοιπόν, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, ούτε θεωρούµε νίκη
την απόσυρση πριν ολοκληρωθεί όλη αυτή η κατάσταση µε τη
«SIEMENS», έστω πριν διεκδικηθούν χρήµατα. Η εξεταστική είπε
2 δισ. Αλήθεια, γιατί καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα -τρεις πέρασαν- δεν ανέθεσε σε µια επιτροπή να αποτιµήσει τη ζηµία της
«SIEMENS»; Ποιος θα την αποτιµήσει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν προκάνανε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Δεν είναι αυτό, κύριε Παπαδηµούλη.
Ποιος θα την αποτιµήσει; H «DEUTSCHE TELECOM» στον
ΟΤΕ;
Η «DEUTSCHE TELECOM» δεν είναι ΟΤΕ, είναι «DEUTSCHE
TELECOM». Σε ποιον θα βάλετε; Στο συνέταιρο να κυνηγήσει τον
άλλον; Αλλά δεν αξιώθηκε µέχρι τώρα το δηµόσιο να κάνει έστω
µια στοιχειώδη αποτίµηση.
Να µιλήσω τώρα και για το νοµοσχέδιο. Για το θέµα των κρίσεων, «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραµίδια»; Είναι γνωστό. Και
ποιο είναι και το προκλητικό; Ότι όλοι λένε «όχι κοµµατισµός στις
Ένοπλες Δυνάµεις». Και όταν λένε «όχι κοµµατισµός στις Ένοπλες Δυνάµεις», ξεκινούν από την αφετηρία ότι θέλουν ιδεολογική χειραγώγηση των Ενόπλων Δυνάµεων, να διασφαλίζουν και
σε δύσκολες περιόδους –το έχουν κάνει στο παρελθόν- την κυριαρχία του ίδιου του συστήµατος. Αυτό εννοούν µε το «όχι κοµµατισµός», να µην στέκονται οι Ένοπλες Δυνάµεις εκεί που
πρέπει να στέκονται.
Εµείς έχουµε καθαρή άποψη. Οι Ένοπλες Δυνάµεις πρέπει να
αποτελούνται από αξιωµατικούς, στρατιώτες, οπλίτες, υπαξιωµατικούς, οι οποίοι θα υπηρετούν το λαό και θα διασφαλίζουν
την άµυνα της χώρας και την ειρήνη.
Τι θέλετε στο Αφγανιστάν, κύριε Υπουργέ; Είναι πολιτική ειρήνης; Τι θέλετε στη Σοµαλία και όπου υπάρχει ιµπεριαλιστικός πόλεµος; Τι θέλατε στη Λιβύη; Τη δηµοκρατία; Ποιον
κοροϊδεύουµε; Τα πετρέλαια ήταν και όλοι οι ιµπεριαλιστές
έχουν πέσει πάνω. Τι σκέφτεστε για τη Συρία και το Ιράν; Γιατί
συµµετέχετε στο εµπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ιράν
και δεν παίρνουµε πετρέλαιο , που είναι και φθηνότερο; Ποιος
ζηµιώνεται; Πολιτική ειρήνης είναι αυτή; Εµείς δεν λέµε ότι η Ελλάδα έχει πολιτική πολέµου σαν χώρα, αλλά συµµετέχοντας στο
ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συµµετέχει και σε ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε τέτοιους αξιωµατικούς, ηγεσία και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, που να προστατεύει τα σύνορα
της χώρας και να υπηρετεί τα λαϊκά συµφέροντα.
Επίσης, διαφωνούµε ριζικά µε τις περικοπές στους ένστολους.
Ήδη από το 2009 µέχρι τώρα ορισµένοι έχουν φτάσει στο 63%
κάτω. Υπάρχουν παραδείγµατα –θα τα πω εδώ- από το Λιµενικό.
Βγαίνει ένας µε 600 ευρώ και πάει στη Μύκονο – έτσι µας το περιέγραψαν. Τι θα κάνει; Πού θα µείνει; Θα πρέπει να µείνει µε κά-
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ποιους άλλους. Θα το πω έτσι όπως µας το περιέγραψε εκπρόσωπος των λιµενικών. Μπορεί να ζήσει µε τα 600 ευρώ; Θα βρει
δεύτερη δουλειά. Πού θα είναι η δουλειά στη Μύκονο, στο βασίλειο της «φτώχειας»; Σε µπαρ ή σε κάτι άλλο. Αυτό δεν θα επηρεάσει συνολικά τη δουλειά του; Πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί; Και
σε τελευταία ανάλυση αυτοί φταίνε για την κρίση;
Λέτε ότι έχουµε οικονοµικό πόλεµο. Ποιος είναι ο αντίπαλος;
Ποιος πολεµάει ποιον; Οι αγορές; Μα, µε τις αγορές είστε όλοι.
Ορκίζεστε από το πρωί µέχρι το βράδυ στο όνοµα της ελεύθερης
αγοράς, της ελευθερίας της αγοράς. Τι είναι οι αγορές; Καπιταλισµός δεν είναι; Σε πόλεµο βεβαίως βρισκόµαστε. Και ο πόλεµος είναι από το κεφάλαιο κατά των εργαζοµένων, γιατί όλα αυτά
τα µέτρα που παίρνονται σήµερα, είναι για να ξεφτιλίσουν κυριολεκτικά την εργατική δύναµη, για να µπορέσουν µε την ανάκαµψη της κρίσης να επαναφέρουν και να έχουν τεράστια κέρδη.
Αυτός είναι ο πόλεµος που γίνεται. Και εσείς αυτόν τον πόλεµο
υλοποιείτε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον πόλεµο κάνει.
Κι ας σταµατήσουµε «η τρόικα και η τρόικα». Τι είναι η τρόικα;
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, δηλαδή τα δύο τρίτα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ένα
τρίτο είναι ένα κοµµάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πόλεµος
καθαρά ταξικός και δεν έχει να κάνει ούτε µε χρέος ούτε µε οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει µε την κρίση του καπιταλισµού και
το ξεπέρασµά της.
Και καλούνται τώρα να πληρώσουν και µάλιστα σε τέτοιους
ευαίσθητους τοµείς -όχι ότι οι άλλοι εργαζόµενοι είναι κατώτεροι, το αντίθετο µάλιστα- που δεν θα µπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει; Πού αλλού θα το πάτε; Πού θα τα βρούµε;
Εξακόσια δισεκατοµµύρια είναι στην Ελβετία. Καµµιά πεντακοσαριά υπολογίζουν στις offshore. Από πού βγήκαν όλα αυτά; Από
τον ιδρώτα και το αίµα του ελληνικού λαού. Βάζετε ΦΠΑ στα σχολεία –θα τα πούµε αυτά- στο πετρέλαιο και τους εφοπλιστές τους
απαλλάσσετε. Να από πού θα τα βρείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή).
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς έχουµε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις και δεν θέλω
να πω τίποτε άλλο.
Τέλος, τίθεται το θέµα συνεχώς της εκχώρησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων. Η συµµετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνοδεύεται από εκχώρηση κυριαρχικών
δικαιωµάτων; Υλοποιείτε υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας, ναι ή
όχι;
Δεν πληρώνουµε κονδύλια για νατοϊκές δαπάνες; Δεν υπάρχει
συγκρότηση όλων των στρατών των χωρών-µελών του ΝΑΤΟ µε
βάσει το δόγµα του ΝΑΤΟ το καινούργιο, το επιθετικό, που αναγορεύει χωροφύλακα τον εαυτό του σε όλο τον κόσµο; Ναι ή όχι;
Πότε προστάτεψε το ΝΑΤΟ την Ελλάδα; Την προστάτευσε
κατά τη διάρκεια του Κυπριακού ή κατά την διάρκεια της κρίσης
των Ιµίων, που δεν βγήκε να πει λέξη για τα σύνορα της χώρας;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, µας είπατε ότι η συµφωνία µε το Ισραήλ
έχει να κάνει µε τα εθνικά συµφέροντα της Ελλάδας. Οι στρατιωτικές ασκήσεις που κάνει στον εναέριο χώρο της Ελλάδας –
και παράλληλα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τον
εναέριο χώρο της Ευρώπης και εναέριο χώρο του Ισραήλ, τον
έχει εκχωρήσει- έχουν να κάνουν µε τα συµφέροντα της χώρας;
Θα µας υπερασπιστούν σε µία µελλοντική επίθεση ή προετοιµάζουν το έδαφος για επίθεση κυρίως στο Ιράν και στη Συρία;
Ξαναλέµε: Έχει κανένα συµφέρον η Ελλάδα στον πόλεµο που
ετοιµάζετε, να δώσει γη, αέρα και θάλασσα και να συµµετέχει;
Εµείς λέµε, όχι .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ
πάρα πολύ για την ανοχή σας.
Εποµένως, όταν µιλάµε για τις Ένοπλες Δυνάµεις, η δική µας
η θέση τουλάχιστον είναι, ότι πρέπει αποκλειστικά να υπάρχουν
για την ασφάλεια της χώρας και την υπεράσπιση των συνόρων
και όχι για να συµµετέχει σε νατοϊκές και άλλου είδους ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις.
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Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασίλειος Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή κύρωση πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου συνέπεσε µε την αναταραχή που σηµειώθηκε µε την ονοµαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε την υπόθεση
της «SIEMENS» και υπό αυτήν την έννοια, καλύφθηκε λίγο το ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη κύρωση, για την οποία πρέπει να
κάνουµε ιδιαίτερο λόγο. Γιατί όπως είπαµε και στην επιτροπή για
τη Δηµοκρατική Αριστερά, είναι φανερό ότι αυτές οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δεν είναι εύκολα αποδεκτές, όταν µάλιστα, δεν γίνονται για σπουδαίο λόγο. Και είχαµε µια τέτοια πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου για την αναβολή των κρίσεων του
στρατεύµατος.
Γίνονται πολλές συζητήσεις εδώ, όπου πολλές πτέρυγες και
πολλά πολιτικά πρόσωπα προσπαθούν να δουν ότι κάτι πάει να
γίνει ή να το κερδίσουν πολιτικά ή τέλος πάντων αν δουν φωτιά
και ζηµιά, να το αποφύγουν.
Στην ονοµαστική ψηφοφορία, όπως έγινε προηγουµένως, νοµίζω ότι τα πράγµατα πήραν τη σειρά που έπρεπε. Υπάρχουν,
δηλαδή, τα κόµµατα, τα οποία έχουν την άποψή τους. Η Δηµοκρατική Αριστερά µε σταθερότητα και συνέπεια έθεσε το ζήτηµα
αυτής της συµβάσεως και πριν τις εκλογές του Μαΐου και του
Ιουνίου και προς έκπληξη πολλών συνέχισε να τη θέτει και τώρα.
Αυτή η έκπληξη φάνηκε καθαρά στο πως χειρίστηκαν κάποιοι τα
θέµατα ή τέλος πάντων κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να δώσουν
παρών για µια περίλαµπρη µεγάλη νίκη.
Δεν έχει νόηµα σήµερα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα να συζητάµε για νίκες και για πολιτικά κέρδη, όταν η προβληµατική των
πραγµάτων και της χώρας είναι πολύ µεγάλη. Έχουµε µεγάλα
προβλήµατα, µεγάλα αδιέξοδα και µεγάλες προκλήσεις να αντιµετωπίσουµε και τα πολιτικά κόµµατα και οι πολιτικοί εκπρόσωποι. Πιστεύω ότι όποιος πολιτικός φορέας µπορεί να βάλει ένα
λιθαράκι στην οικοδόµηση της αξιοπιστίας και στην οικοδόµηση
µίας πολιτικής προοπτικής, η οποία να έχει ένα ενδιαφέρον και
για τον ελληνικό λαό, καλά κάνει.
Η Δηµοκρατική Αριστερά θεώρησε χρέος της και καθήκον της
να πει από την πρώτη στιγµή ότι δεν ψηφίζει αυτήν την συµφωνία. Νοµίζω ότι πολύ καλά έκανε η Κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε
και έδειξε ευαισθησία και αντανακλαστικά µε αποτέλεσµα να
αποσυρθεί αυτή η παράγραφος. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες οι
οποίες πρέπει να γίνουν λόγω πολιτικής σκοπιµότητας. Το καταλαβαίνω. Κάποιοι πρέπει να πουν το δικό τους λόγο.
Η ουσία, όµως, είναι µια, αυτό το είδαµε στην Αίθουσα προηγουµένως. Για το λόγο αυτό, χαιρετήσαµε κιόλας αυτήν την πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, όπου κάποιοι θα την πουν
αναδίπλωση, κάποιοι θα την πουν ήττα, κάποιοι θα την πουν
όπως θέλουν να την πουν, αλλά η πραγµατικότητα είναι µία:
Υπάρχει ένα σωστό αποτέλεσµα, καθώς δηµιουργεί µια εξέλιξη,
η οποία είναι θετική βάσει των θέσεων που έχουν θέσει τα κόµµατα.
Έτσι, λοιπόν, αφού είδαµε πώς αντιµετωπίστηκε µε την ονοµαστική ψηφοφορία που δεν έγινε και µε την πολιτική κίνηση που
έκανε η Κυβέρνηση για προηγούµενο θέµα, τώρα έχουµε ένα
δεύτερο θέµα που αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση και είναι πάλι η
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου την οποία κυρώνει, για να µπορέσει να αποκαταστήσει την τάξη των πραγµάτων.
Δυστυχώς, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές θα έχει την πρόκληση αυτή η Κυβέρνηση να θεραπεύσει ζητήµατα των προηγούµενων κυβερνήσεων και ειδικά της προηγούµενης κυβέρνησης.
Αυτές οι θεραπείες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, όταν τις
ακούµε σε πρώτη ανάγνωση. Είναι φανερό ότι κανείς δεν θα
ήθελε τέτοια πολιτική δραστηριότητα, να επικυρώνει δηλαδή πολιτικές χειρονοµίες, οι οποίες, όπως και να το δει κανείς, δεν συνάδουν µε µια ευρωπαϊκού τύπου πολιτική κατάσταση και
λειτουργία ενός κράτους, που υποτίθεται ότι για θέµατα διαχειριστικής λειτουργίας λειτουργεί στον «αυτόµατο». Είναι για ένα
κράτος που θα πρέπει να λειτουργεί στον «αυτόµατο». Δηλαδή,
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οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις του προσωπικού του πρέπει να
είναι στον «αυτόµατο».
Εδώ οι εκλογές θεωρούνται ειδικό, έκτακτο γεγονός, γεγονός
που µπορεί να προκαλέσει και αναβολή τέτοιων διαδικασιών. Τι
να πει κανείς; Αυτές είναι συµπεριφορές και πολιτικές πρακτικές,
οι οποίες θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν.
Η Δηµοκρατική Αριστερά από την πρώτη στιγµή της ιδρύσεώς
της, που δεν πάει πολύ µακριά στο παρελθόν, µόλις πριν δυο
χρόνια, θέτει ως βασική της αξιακή θέση και ζήτηµα αιχµής στην
πολιτική της στο δηµόσιο τοµέα να υπάρχει αξιολόγηση του προσωπικού και του αποτελέσµατος. Κάποιοι την φοβούνται την
αξιολόγηση, αλλά εµείς την έχουµε ως βασική θέση. Νοµίζουµε
ότι µε την αξιολόγηση µπορείς να επιτύχεις καλύτερη, αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα.
Άρα, είναι προς ωφέλεια του ελληνικού λαού.
Το ίδιο πιστεύουµε και για τις κρίσεις των Ενόπλων Δυνάµεων.
Οι αξιολογήσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις είναι µια παλιά ιστορία.
Γίνονται και πρέπει να πούµε ότι εκ των πραγµάτων λειτουργεί
αυτή η υπόθεση των αξιολογήσεων και των κρίσεων, των προαγωγών όπως λέµε. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά θέλουµε να αποκτήσει έναν αντικειµενικό
χαρακτήρα, έναν κανονιστικό τρόπο στον οποίο να µη µπορεί να
παρέµβει κανείς, ακόµη και ο Θεός ο ίδιος. Αυτό θα µου πείτε
είναι το ευκταίο, το ιδανικό. Όµως, εµείς αυτό θέλουµε. Γι’ αυτό
θα ψηφίσουµε αυτή την κύρωση, αλλά είµαστε σε µια αµηχανία,
γιατί συνέχεια ερχόµαστε και συζητάµε πάνω στα συντρίµµια που
άφησαν οι προηγούµενοι.
Ακούω εδώ οµιλητές να φωνάζουν από το Βήµα. Άκουσα το
συµπαθή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Χατζηλάµπρου, να ζητά το
λόγο και τα ρέστα από τη Δηµοκρατική Αριστερά για τους χειρισµούς των κρίσεων, όπως έγιναν από την πολιτική ηγεσία, για
τον ΑΓΕΣ, τον Αρχηγό του Στρατού. Εµείς τι αναφορά να σας
δώσουµε; Εµείς κάναµε σχόλιο. Ακούστε τι είπαµε. Πήγαµε επίσηµα ως Δηµοκρατική Αριστερά στο Υπουργείο Άµυνας και είπαµε στον κ. Παναγιωτόπουλο ότι η θέση της Δηµοκρατικής
Αριστεράς είναι όχι λαφυραγώγηση του τοµέα της άµυνας, δηλαδή των Ενόπλων Δυνάµεων, από αυτούς που κερδίζουν τις
εκλογές και νιώθουν ότι πάνε επάνω σαν κατακτητές και τα σαρώνουν όλα. Είπαµε, όχι πλέον απόστρατοι. Είµαστε αρνητικοί.
Ως Δηµοκρατική Αριστερά το θέσαµε.
Επίσης, είπαµε όχι στη µείωση της θητείας. Είναι θέση της Δηµοκρατικής Αριστεράς και το κάνουµε επίσηµα, διαφανώς. Δεν
πήγαµε να κάνουµε συναλλαγές και συζητήσεις, γιατί στηρίζουµε
την Κυβέρνηση. Δηλαδή, να πούµε, «επειδή στηρίζουµε την Κυβέρνηση, κάντε µας και το χατίρι». Ποιο χατίρι; Εµάς δεν µας ενδιαφέρει ούτε να επαναφέρουµε αποστράτους ούτε να κάνουµε
τον άλφα ή το βήτα ταξίαρχο ή στρατηγό. Εµείς είπαµε, «κάνετε
κρίσεις βάσει αντικειµενικών χαρακτηριστικών». Γιατί είναι και τα
πολιτικά θέµατα ένα κοµµάτι των κρίσεων, είναι και τα της παρέας, όταν διαµορφώνονται παρέες. Οι έµπειροι και παλαιοί
αξιωµατικοί σε όλα τα επίπεδα Ενόπλων ή Αστυνοµικών Δυνάµεων γνωρίζουν ότι λειτουργούν και αυτά. Ναι, λοιπόν, να υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια. Αυτό ζητήσαµε.
Πρέπει να παραδεχθώ, να παραδεχθούµε ως Δηµοκρατική
Αριστερά, ότι οι χειρισµοί στις κρίσεις δεν ήταν οι χειρότεροι δυνατοί, εάν πάµε προς τα πίσω και δούµε τις κρίσεις που έχουµε
ανά χρονιά. Δεν είναι οι χειρότερες. Τι να πούµε τώρα; Να πούµε
ότι επειδή παραιτήθηκε ο ΑΓΕΣ, έγιναν κρίσεις στο πόδι ή κάτω
από κοµµατική εντολή;
Ξέρω καλά –και τον συγχαίρω σ’ αυτό- ότι έκανε µεγάλη
άµυνα, ο Υπουργός της Εθνικής Άµυνας να µην έρθουν οι απόστρατοι. Είχε πιέσεις και από τις δικές τους κλαδικές κ.λπ.. Τα
ξέρουµε όλοι. Τα έχουν γράψει οι εφηµερίδες, τα blogs κ.λπ..
Τον συγχαίρω, λοιπόν, γι’ αυτό. Ήταν αυτό που ζητάγαµε πάντα
και θέλαµε πάντα. Αφού, λοιπόν, µπήκαµε σε ένα νέο δρόµο, ας
µην είµαστε καυστικοί και ας µην ζητάµε σ’ αυτές τις λίγες µέρες
της Κυβέρνησης να διορθωθούν παθογένειες πενήντα ετών,
χωρίς να σηµαίνει ότι δεν πρέπει να είµαστε αυστηροί στην κρίση
µας.
Υπ’ αυτήν την έννοια, λοιπόν, εµείς θα ψηφίσουµε την κύρωση.
Θεωρούµε ότι εκ των πραγµάτων πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να
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πληρώσουν τα στελέχη τα πολιτικά και τα κοµµατικά παιχνίδια.
Εµείς πιστεύουµε ότι υπάρχει πεδίον δόξης λαµπρό για την
πολιτική ηγεσία, αν θέλει να κάνει αντικειµενικές κρίσεις και να
µπει σε µια αντικειµενικοποίηση αυτών των διαδικασιών στον
ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων. Ξέρετε, οι Ένοπλες
Δυνάµεις θεωρούνται κοµµατικό κοπάδι και οικόπεδο κάποιων
κοµµάτων. Τα ξέρουµε εδώ. Κάποιοι είναι πολύ πατριώτες, υπερπατριώτες.
Εµείς, λοιπόν, από τη Δηµοκρατική Αριστερά ορµώµενοι, που
δεν θέλουµε να σηκώσουµε τη σηµαία του υπερπατριώτη, αλλά
θέλουµε να σηκώσουµε τη σηµαία αυτού που αγωνιά για τις Ένοπλες Δυνάµεις πραγµατικά λέµε ότι δεν χρειάζονται αυτές οι περικοπές στα ειδικά µισθολόγια, ούτε χρειάζονται οι άδικες
συµπεριφορές απέναντι στο µισθό τους. Τι λέµε; Τώρα έχουµε
µπροστά µας τα 11,5 δισεκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ. Ο κ. Κουβέλης έκανε προτάσεις. Δεν µπορεί συνέχεια τη νύφη να την πληρώνουν ο ανθυπολοχαγός και ο λοχίας, το χαµηλό µισθολόγιο
των ειδικών µισθολογίων. Δεν µπορεί να είναι µονοµερώς οι πράξεις αυτές. Έχει «λίπος» -να το πούµε έτσι- η λειτουργία των Ενόπλων Δυνάµεων; Εµείς λέµε ότι έχει. Επιτρέπεται, δηλαδή, το
2012 να έχουµε πεντακόσια στρατόπεδα σε λειτουργία;
Είναι γνωστό ότι τα στρατόπεδα στο εσωτερικό, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, µετά τον εµφύλιο, φύλαγαν το
λαό από τους κοµµουνιστές. Ε, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος
πλέον. Άρα, λοιπόν, δεν έχουµε εσωτερική κρίση και εσωτερικό
πρόβληµα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παφίλη; Η Μεραρχία στην Πελοπόννησο φύλαγε την Πελοπόννησο από εσάς. Εσείς τώρα
είστε καλοί άνθρωποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα ξανάρθουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτά είναι δικά σας, να τα πείτε
στους ίδιους.
Άρα, λοιπόν, να µεταφερθούν τα στρατόπεδα και οι δυνάµεις
στην παραµεθόριο. Να κλείσουν στρατόπεδα, να σβήσει το λειτουργικό έξοδο, το λειτουργικό κόστος να περιοριστεί.
Επειδή κάνατε µια δήλωση στην επιτροπή πάνω στη δική µας
τροπολογία της Δηµοκρατικής Αριστεράς για τη βαθµολογική
εξέλιξη των εθελοντών µακράς θητείας, θέλω να πω το εξής.
Γνωρίζετε ότι µας παρακολουθούν. Είναι οι άνθρωποι πάνω από
τα κοµπιούτερ τους σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί και
έχουν µεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, γιατί είναι πάρα πολλοί και είναι
πολλοί οι ψήφοι, αλλά γιατί είναι αυτό που είπε και η κ. Γιαννακάκη, η ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάµεων, του επαγγελµατικού µόνιµου προσωπικού.
Σας καλώ και σήµερα στην Ολοµέλεια να κάνετε µια συγκεκριµένη δήλωση. Αν θέλετε να την ψηφίσουµε την τροπολογία, νοµίζω ότι είναι µια πολύ καλή ευκαιρία σήµερα να το κάνουµε. Απ’
ό,τι γνωρίζω ,όλες οι πτέρυγες συµφωνούν σ’ αυτό. Μισθολογικά, ξαναλέω εδώ στην Ολοµέλεια, δεν προκύπτει κόστος, διότι
οι εθελοντές µακράς θητείας λαµβάνουν µισθό µέχρι και του λοχαγού. Τι θέλουν; Θέλουν µια ηθική δικαίωση.
Επειδή έχουµε και την εκκρεµότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των γυναικών, που θα µου πείτε ότι είναι τριάντα και δεν
µας κόστισε πάρα πολύ, θα σας πω ότι δεν είναι έτσι. Ή όλοι ή
κανένας. Εκεί, λοιπόν, που είναι η ίδια κατηγορία, ας αποκαταστήσουµε την αδικία. Αν παρά ταύτα δεν είστε έτοιµος σήµερα εγώ δεν θα είµαι πάρα πολύ αυστηρός µαζί σας µε την έννοια
του εδώ και τώρα και σώνει και καλά να βάλουµε την τροπολογία,
παρ’ όλο που εγώ πιστεύω ότι πρέπει τώρα να τη δούµε- πρέπει
να δώσετε µια δέσµευση και να πείτε πότε σκοπεύετε -και όταν
λέω πότε, όχι στο βαθύ µέλλον, αλλά άµεσα, δηλαδή σε ένα επόµενο νοµοσχέδιο- να έρθει αυτό το θέµα, να αποκατασταθούν οι
άνθρωποι. Να µην ακούµε συνέχεια τους στρατηγούς και τα επιτελεία. Γνωρίζω ότι το θέµα δεν είναι δηµοσιονοµικό, είναι θέµα
που «κολλάει» το µυαλό κάποιων. Σώνει και καλά τώρα λένε κάποιοι, γιατί ο εθελοντής µακράς θητείας να πάρει το γαλόνι του
αξιωµατικού. Τρελαίνονται. Να σταµατήσουν να τρελαίνονται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ)
Η πολιτική ηγεσία δεν είναι µόνο η ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας για τους στρατηγούς, αλλά για όλο το προσωπικό.
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Μ’ αυτήν την παρατήρηση εµείς θα στηρίξουµε το νοµοσχέδιο
και θα είµαστε στο πλευρό της πολιτικής ηγεσίας εφόσον συνεχίσει να ακολουθεί αυτήν την πορεία της αντικειµενικής και σωστής λειτουργίας των πραγµάτων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος για έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Και λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι είναι έξι λεπτά, γιατί µίλησε ο Πρόεδρός µας και
θα είµαι ακόµα πιο σύντοµος για να µιλήσουν και οι συνάδελφοι.
Θα πω µονάχα δυο λόγια.
Κύριε Υπουργέ, είχαµε την απόλυτη θετική πρόθεση να στηρίξουµε κάτι το οποίο έγινε. Βλέπουµε όµως εδώ ότι πολλά πράγµατα τελικά και πολλές πηγές ανοίγουν στο θέµα της εθνικής
άµυνας, στο θέµα των ενστόλων. Δεν έχει καµµία σηµασία για
ένα κόµµα αν στηρίζει ή δεν στηρίζει µια ενέργεια. Σηµασία έχει
ο πολιτικός διάλογος και που βαδίζει αυτή η χώρα.
Άκουσα εδώ για στρατόπεδα, για περιορισµό. Ακούω τις απαιτήσεις της τρόικας για περιορισµό των δαπανών στο Υπουργείο
της Εθνικής Άµυνας. Θέλω να σας πω ότι οφείλετε να κρατήσετε
τη µεγαλύτερη άµυνα που πρέπει. Οι γεωστρατηγικές αλλαγές
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο απαιτούν από εµάς να έχουµε για
την ειρήνη στην περιοχή και για τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα
ό,τι καλύτερο µπορούµε µπροστά. Απαιτούν επίσης φρόνηµα
στους ένστολους, άριστη συνεργασία µεταξύ στρατιωτικής και
πολιτικής ηγεσίας.
Παρατήρησα σε κείνες τις κρίσεις µία απίθανη διαρροή µέσα
από το Υπουργείο σας για έναν εκ των αρχηγών, για τον Αρχηγό
του ΓΕΣ. Είναι δική σας δουλειά να δείτε από πού είναι αυτή η
διαρροή. Είναι δική σας δουλειά να σφραγίσετε το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας. Είναι δική σας δουλειά και ευθύνη πολιτική –
είστε έµπειρος, σας βρήκα στην πολιτική, κύριε Υπουργέ- να
µπορέσετε να δώσετε αυτό που λείπει όχι από το αµυντικό δόγµα
της χώρας που κάποια στιγµή θα το συζητήσουµε στην επιτροπή
ή εδώ –δεν είναι η ώρα γι’ αυτό- αλλά αυτό που λείπει από το
φρόνηµα, την εσωτερική ειρήνη και τη συνεργασία µέσα στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Και αν µου επιτρέπετε, να πω ακόµα µια κουβέντα. Νοµίζω ότι
είναι η ώρα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τη χώρα να αποκτήσει κοινωνικό ρόλο ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό. Πρέπει να αποκτήσει ενεργό κοινωνικό ρόλο εκεί που το κράτος δεν
µπορεί, εκεί που αφαιρούν από το κράτος δυνατότητες λόγω οικονοµικής δυσχέρειας. Δεν θέλω τώρα να πω λεπτοµέρειες για
την οικονοµική δυσχέρεια γιατί θα χάσουµε το στόχο.
Όµως, έχουµε πολύ µεγάλη ανάγκη και το κράτος και νοµίζω
και οι Ένοπλες Δυνάµεις να αποκτήσουν εκείνη τη θέση στην ψυχολογία και στη νοοτροπία και στη σκέψη και στον κοινωνικό διάλογο αυτού του λαού που τους αρµόζει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι
τον Δεκέµβριο του 2008 κάηκε η Αθήνα επειδή κάποιοι ενδεχοµένως να φοβήθηκαν. Μπορεί να ήταν ένστολοι, µπορεί και όχι.
Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ και δεν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ σ’
αυτήν την Αίθουσα ότι ο Στρατός οποτεδήποτε κινητοποιήθηκε
για µεγάλες πυρκαγιές, φωτιές και διάφορες καταστροφές
έφερε γρήγορα ποθητό αποτέλεσµα.
Σας ζητώ λοιπόν να χαράξετε και τον κοινωνικό ρόλο, αυτό
που λείπει όλα αυτά τα χρόνια. Είµαι βέβαιος ότι µπορείτε.
Επίσης, είµαι βέβαιος ότι οι ένστολοι οφείλουν να νιώσουν ότι
πραγµατικά δουλεύουν για µία κυριαρχία που υπάρχει, όχι µία
κυριαρχία που διακυβεύεται. Δεν µπορούµε πια σ’ αυτόν τον
τόπο, ούτε στο δικό σας Υπουργείο, ενδεχοµένως και πρωτευόντως σ’ αυτό να µιλάµε για εσωτερικό έλεγχο από τρίτους, λογιστές σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα, τόσο σηµαντικό γι’ αυτή τη
χώρα, έναν τοµέα που ενδεχοµένως –το απευχόµαστε- θα παίξει
ρόλο στη Μεσόγειο.
Επίσης, ζητούµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών
να χαράξετε το ρόλο της χώρας στην περιοχή, ρόλο ειρήνης,
ρόλο συνεργασίας των λαών, ρόλο νέων συµµαχιών και κυρίως
ρόλο υπεράσπισης όλων εκείνων των πλουτοπαραγωγικών
πηγών που πρέπει να τις φέρουµε στην επιφάνεια και για τις
οποίες συζητάµε. Και να διαφωνούµε, δεν πειράζει σ’ αυτήν την
Αίθουσα. Έχει µεγάλη σηµασία ότι ξεκινήσαµε να τις συζητάµε.
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Διότι δεν νοείται να συζητάµε ότι έχουµε πλούτο σ’ αυτήν τη
χώρα και την ίδια στιγµή να ασχολούµαστε µε τις ουρές των συνταξιούχων που βγάζουν από το υστέρηµα της κοµµένης τους
σύνταξης για να αγοράσουν φάρµακα ως µη όφειλαν. Δεν έχει
καµµία αξία να µιλάµε γι’ αυτόν τον πλούτο, αν δεν µπορούµε να
τον βγάλουµε. Αν δεν είµαστε ικανοί, αν δεν τολµούµε, αν δεν
έχουµε τη δύναµη να χαράξουµε οικονοµική διπλωµατία γι’ αυτή
τη χώρα δεν έχει καµµία έννοια το να µαλώνουµε σ’ αυτήν την
Αίθουσα ή να διαφωνούµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σοφία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ως προς το προηγούµενο µέρος της συζήτησης θεωρούσα ότι
δεν χρειαζόταν να το υπενθυµίζουµε, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται. Κι επειδή θα µένουµε πολλές ώρες, όπως φαίνεται, µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα, θα ήθελα να πω ότι δηµοκρατία δεν σηµαίνει
οχλαγωγία και δεν σηµαίνει ασυδοσία. Σηµαίνει σεβασµό στους
κανόνες της και σεβασµό και στους άλλους που είναι µέσα στην
Αίθουσα και προσπαθούν κι αυτοί να ασκήσουν δικαιώµατά τους.
Νοµίζω ότι µπορούµε όλοι να κατεβάσουµε τους τόνους και να
µιλάµε πιο ήρεµα σ’ αυτήν την Αίθουσα, αρκεί να έχουµε επιχειρήµατα. Γιατί όποιος δεν έχει επιχειρήµατα, έχει φωνές.
Επίσης, θέλω να κάνω µία παρένθεση για το θέµα της
«SIEMENS». Τα έχουµε πει και τα έχουµε ξαναπεί. Φαίνεται ότι
δεν υπάρχει ενηµέρωση για το τι ακριβώς πρόκειται, εποµένως
παρέλκει να επανέλθω σ’ αυτό το θέµα. Νοµίζω ότι οι Έλληνες
Βουλευτές µπορούν να ενηµερωθούν και να επανέλθουµε σε µία
συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς θυµίζω σε όλους ότι η υπόθεση αυτή
έχει ψηφιστεί από την προηγούµενη Βουλή, η οποία έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονοµικών να υπογράψει τη σύµβαση και
τίποτε άλλο. Κατ’ εντολήν της Βουλής έγινε αυτό.
Τώρα, όσον αφορά το συζητούµενο νοµοσχέδιο, διαπιστώνω
ότι ένα νοµοσχέδιο άνευ µεγάλης ανάγκης για συγκρούσεις -ξεκινήσαµε να δούµε πώς θα αναβάλουµε τις κρίσεις των αξιωµατικών, πράγµα που δεν έχει πολύ µεγάλη σηµασία για κανέναν,
όπως φαίνεται- κατέληξε στο γνωστό προσφιλές θέµα του πολιτικού συστήµατος που είναι το πελατειακό, το οποίο πιστεύω ότι
βρίσκεται και στη βάση των δεινών της χώρας. Όµως αυτό δεν
έχει τολµήσει κανείς ποτέ να το συζητήσει. Εγώ, κύριε Πρόεδρε,
-βλέπω τον κ. Κακλαµάνη εδώ- πίστευα πάντοτε ότι θα αρκούσε
µία παράγραφος στο Σύνταγµα που να απαγορεύει το πελατειακό σύστηµα, για να λυθούν όλα τα δεινά της χώρας και να µην
έχουµε ούτε ελλείµµατα ούτε τίποτα.
Έτσι λοιπόν είδα ξαφνικά µέσα στην Αίθουσα υπερασπιστές
των ενστόλων. Κάποιοι παραδέχθηκαν ότι οι ίδιοι είναι όψιµοι
υπερασπιστές. Άκουσα τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αποκτά µια καινούργια σχέση µε τους ενστόλους, που είναι µια προγραµµατική
σχέση. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι λέτε στους ενστόλους; Ότι θα
φτιάξετε πρόγραµµα να προσχωρήσουν; Τι θα πει αυτό; Ότι στο
µέλλον αυτοί θα συµπεριφέρονται µε άλλον τρόπο κι εσείς µε
άλλον; Δεν το κατάλαβα. Άκουσα όµως ότι υπάρχει µια καινούργια σχέση µε τους ενστόλους, η οποία πιστεύω ότι στηρίζεται
στην ανάγκη να εξασφαλιστούν οι ψήφοι τους.
Επίσης, και από τους Ανεξάρτητους Έλληνες βλέπω µία τάση
να υπερασπίζονται τους ενστόλους περισσότερο από τους υπόλοιπους, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ενστόλους στην οικογένειά τους, δεν τους αγαπούν, δεν έχουν επικοινωνία µαζί τους,
δεν τους έχουν φίλους! Ανέλαβαν προφανώς να διαγκωνίζονται
κάποια κόµµατα αυτήν τη στιγµή, για να εξασφαλίσουν την καινούργια τους πελατεία. Αν την πάρετε, χαλάλι σας!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είµαστε ανεξάρτητοι…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Είπα στην αρχή ότι η δηµοκρατία δεν
είναι ασυδοσία. Δεν διακόπτουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα όταν µιλάει ο οµιλητής. Όταν πάρετε το λόγο, να µιλήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όταν αναφέρεστε σ’ εµάς να
προσέχετε. Αυτό που κάνετε εσείς είναι ασυδοσία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Δεν θα προσέχω καθόλου. Είµαι σ’ αυτό
το Βήµα και θα λέω ό,τι θέλω για όποιον θέλω. Με καταλάβατε;
Ό,τι θέλω θα λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε Καπερνάρο, είναι
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διαδικασία τώρα αυτή; Δεν διέκοψε κανείς τον κ. Μαρκόπουλο
όταν µιλούσε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε νουθεσίες, ακούσαµε παραινέσεις,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Προτείνετε να βάλουµε
προληπτική λογοκρισία; Σας παρακαλώ πολύ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι. Να προσέχουµε τι λέµε και
µετά να κάνουµε παρατήρηση στους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Σας παρακαλώ πολύ! Συνεχίστε, κυρία Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ό,τι θέλω θα λέω απ’ αυτό το Βήµα.
Όπως είστε εσείς ελεύθερος να λέτε ό,τι θέλετε, είµαι κι εγώ
ελεύθερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μην απαντάτε, κυρία
Βούλτεψη. Συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Οπότε ακούστηκαν µεγάλα λόγια, είδαµε
πολύ κόσµο δίπλα στους ενστόλους να τους συµπαρίστανται.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Εσείς, κυρία Βούλτεψη…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εγώ, κύριε, κυκλοφορώ. Κάνετε λάθος.
Τι θα γίνει; Εδώ είναι Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ πολύ! Κυρία
Βούλτεψη, συνεχίστε την οµιλία σας. Δεν θα απαντάτε διότι δίνετε τροφή µε αυτόν τον τρόπο να συνεχιστεί. Γίνεται επί σκοπόν.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εποµένως, συνεχίστε
την οµιλία σας, παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εποµένως, λοιπόν, κατεβαίνουµε στη διαδήλωση µε τους ενστόλους...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν κάποιος είναι να µιλήσει
να του δίνεται και ένα ζευγάρι ωτοασπίδες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ναι είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Χρειάζονται ωτοασπίδες.
Υπήρξε, λοιπόν, µεγάλη συµπαράσταση. Δεν έχει σηµασία αν
µετά επέστρεψαν κάποιοι στις χλιδάτες ζωές τους και επέστρεψαν στα πολυτελή τους εστιατόρια και στις βόλτες τους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιοι είναι αυτοί, κυρία
Βούλτεψη;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εγώ λοιπόν κάνω µια οµιλία. Όπως θέλω
την κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Θέλετε να συνεχίσουµε
µε αυτόν τον τρόπο; Κύριε Μαρκόπουλε, είστε έµπειρος κοινοβουλευτικός. Αυτό που κάνετε συστηµατικά πλέον είναι απαράδεκτο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορεί να αφήνει
υπονοούµενα. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κάνετε συστηµατικές
διακοπές. Το ίδιο έγινε και χθες. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Στα Πρακτικά δεν θα αναγράφονται αυτά που λένε αυτοί που δεν παίρνουν το λόγο.
Ορίστε, κυρία Βούλτεψη, συνεχίστε την οµιλία σας.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Απευθύνοµαι στο Προεδρείο και στο
Σώµα για να πω ότι δεν πιστεύω ότι οι ένστολοι µπορούν να πιστέψουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ξέρει ο καθένας µας πώς ζει ο καθένας µας και τι πιστεύει ο καθένας µας.
Είπα, λοιπόν, ότι εδώ υπήρξε µια προσπάθεια πελατειακής εκµετάλλευσης του προβλήµατος των ενστόλων. Και µάλιστα µιλούσαµε για τις κρίσεις αλλά επειδή διαδήλωσαν οι ένστολοι, δεν
ψηφίζουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι έχει µία σύγκρουση ηθική και εν πάση περιπτώσει, ιδεολογική µε τους ενστόλους, πλην όµως τώρα που πλήττονται είναι στο πλευρό τους
αρκεί να κάνει µία προγραµµατική σχέση µαζί τους.
Επίσης, άκουσα ότι βρέθηκε –λέει- ένστολος ο οποίος συνελήφθη για ληστεία επειδή έχει µειωθεί ο µισθός του. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό όχι στο Κοινοβούλιο, αλλά ούτε στη χώρα. Δεν
υπάρχει ένστολος που µειώθηκε ο µισθός του και θα κάνει γι’
αυτό το λόγο ληστεία και εµείς θα έλθουµε εδώ να δικαιολογήσουµε αυτό το πράγµα.
Είναι απλό. Όποιος έχει µεγάλα λόγια τα λέει µε αφορµή οποιοδήποτε νοµοσχέδιο. Δεν µας φταίνε οι ξένοι για όλες µας τις
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παθογένειες. Δεν µας φταίει ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο,
ούτε το τρίτο ούτε το τέταρτο Ράιχ.
Εµείς την «ΕΛΒΟ», την οποία την είχαµε υποτίθεται για να φτιάχνει οχήµατα, δεχθήκαµε να την κάνουµε όχηµα διαφθοράς και
βρέθηκε ξαφνικά η «ΕΛΒΟ» –δεν θα σταµατήσω να το λέω- να
παίρνει από την «ΜΑΝ» λεωφορεία και να παίρνει εντολή να τα
κάνει τρόλεϊ και να της βάζουν κέρατα οι εργαζόµενοι και οι συνδικαλιστές και όλοι εκεί να παρακολουθούν. Την άλλη φορά ήθελαν λεωφορεία, αλλά δεν ήταν λεωφορεία και πήραν κάτι άλλα
πράγµατα και τα έβαλαν επάνω σε σασί και τα έκαναν λεωφορεία. Όχι, αυτό δεν µπορεί να γίνει ανεκτό και µετά να βγαίνουµε
να υπερασπιζόµαστε όλες αυτές τις πρακτικές.
Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είναι εύκολο να λέµε ότι κάηκε η
Αθήνα, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Μαρκόπουλε, και έπρεπε να
κατέβει ο Στρατός για να λυθεί το θέµα. Η Αθήνα κάηκε το Δεκέµβριο του 2008 γιατί δολοφονήθηκε ένα παιδί. Και η Αστυνοµία
ορθώς έδρασε τότε που δεν έκανε επιθέσεις. Εγώ ήµουν υπέρ
αυτής της άποψης. Είχαµε δεκαπεντάχρονα παιδιά στο δρόµο,
το Στρατό θα κατεβάζαµε; Τι είναι αυτά δηλαδή που λέµε τώρα;
Πώς µπορούν να λέγονται αυτά τα πράγµατα; Ούτε η Αστυνοµία,
ούτε ο Στρατός µπορεί να δρα µε αυτόν τον τρόπο µέσα σε µία
πόλη όπου έχουµε διαδηλωτές µικρά παιδιά.
Τέλος, όσον αφορά τα θέµατα περί εθνικής µας κυριαρχίας
και Θράκης κ.λπ., θέλω να πω ότι το πρόβληµα της Θράκης δεν
είναι τωρινό. Αν κάποιοι άλλαξαν κόµµα και θέλουν τώρα να είναι
υπερπατριώτες, είναι δικός τους λογαριασµός. Το πρόβληµα της
Θράκης υπάρχει από τότε που υπογράφηκε η Συνθήκη της Λωζάνης και συνεχίζει να υπάρχει. Από τότε που θυµάµαι τον εαυτό
µου, µιλάµε για το ρόλο του προξενείου.
Ξαφνικά τώρα κινδύνευσε η χώρα και θα πάει κάποιος να τη
σώσει ή δεν ξέρουµε τι συµβαίνει µε τη λεγόµενη Τουρκική
Ένωση Θράκης και Ξάνθης και όλα αυτά; Δεν τα ξέρουµε αυτά;
Τι είναι καινούργιο; Βρέθηκαν υπερασπιστές, δηλαδή και κινδυνεύει τώρα ξαφνικά η χώρα και δεν υπάρχουν υπερασπιστές,
γιατί δεν υπάρχει Στρατός, ο οποίος δεν πληρώνεται καλά; Όχι,
δεν είναι έτσι.
Νοµίζω, λοιπόν -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- ότι είναι
καλό να διαφωνούµε και να λέµε γνώµες. Είναι, όµως, επίσης
καλό να έχουµε µια ηρεµία και όταν χρησιµοποιούµε επιχειρήµατα -και κυρίως επιχειρήµατα που σχετίζονται µε το Στρατό, µε
την Αστυνοµία, µε τις Ένοπλες Δυνάµεις µας- να µην τα χρησιµοποιούµε έτσι.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις µας έχουν πρόβληµα -είναι αλήθεια- οικονοµικό όπως και οι ένστολοι και όλοι. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
τους εµποδίσει να κάνουν το καθήκον τους. Διότι αναφέρθηκε
πριν το θέµα πώς το 1897 η Ελλάδα υπέστη µια δεινή ήττα από
τους Τούρκους και ήταν σε θέση -φέτος γιορτάζουµε τα εκατό
χρόνια- να διπλασιάσει τη χώρα το 1912. Ξυπόλητοι πήγαν οι Έλληνες από όλη την Ελλάδα και πεινασµένοι για να ελευθερώσουν
τη χώρα. Το ότι πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς αµοιβές είναι άλλο
και άλλο ότι συνδέονται αυτές µε την απόδοσή τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Ο κ. Γεώργιος Νταβρής έχει το λόγο, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε
Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα πάρα πολλά σήµερα
και προβληµατίστηκα πριν ανέβω να σας µιλήσω, αν θα πρέπει
να µιλήσω σαν πρώην αεροπόρος ένστολος, σαν Βουλευτής ή
σαν πολίτης.
Αποφάσισα να µιλήσω σαν πολίτης, κύριε Υπουργέ.
Αλήθεια, αν οι κρίσεις ήταν πετυχηµένες ή παραδεκτές λίγο ή
πολύ, αυτό ενδιαφέρει σήµερα τον πολίτη; Η άποψή µου είναι ότι
οι κρίσεις έµειναν σε µια µέση γραµµή παρελθόντος. Υπήρξαν
δυσαρέσκειες, υπήρξαν πίκρες, ίσως να υπήρξαν µικρές αδικίες,
ίσως να έγιναν και σωστές κρίσεις.
Ο πολίτης, αγαπητοί συνάδελφοι, περιµένει και θέλει σε µια
δηµοκρατία το στράτευµα να του παρέχει το αίσθηµα ασφαλείας, ούτως ώστε να µπορεί η δηµοκρατική κυβέρνηση να κάνει
κάθε λογής ενέργεια, πράξη και ο κόσµος γενικά να βιώνει µε
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ασφάλεια τα καλά.
Σήµερα, αν υποθέσουµε, κύριε Υπουργέ, ότι πείθετε τον κ.
Στουρνάρα και τον κύριο Πρωθυπουργό όχι µόνο να παγώσει τα
µισθολόγια των ενστόλων, αλλά να τα αυξήσει, εάν βρούµε τρόπους και πάρουµε περισσότερα αεροπλάνα και καράβια και το
υλικό µας είναι καλύτερο και ταυτόχρονα, ο κοινωνικός ιστός
είναι διαλυµένος, τι θα λέγατε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας
ή στο Κοινοβούλιο, αν σας ρωτούσαν: Η εθνική ισχύς της χώρας,
µέρος της οποίας είναι οι Ένοπλες Δυνάµεις, είναι εντάξει;
Για µένα, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι το πολιτικό ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω σε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής
Εξωτερικών και Άµυνας ότι θα πρέπει να δούµε χωρίς φωνές πώς
διαλύεται και το στρατιωτικό εργαλείο. Το οικονοµικό εργαλείο
πήγε περίπατο. Τώρα θα πάει και το στρατιωτικό λόγω ηθικού,
θα πάει και το διπλωµατικό.
Μπορεί να πορευτεί, κύριοι συνάδελφοι, µια χώρα µε τα τρία
εργαλεία διαλυµένα; Μπορεί να επιβιώσει; Μήπως είναι αυτός ο
στόχος της Τρόικας;
Για εµένα αυτό είναι το µείζον πολιτικό θέµα.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, εδώ να προσθέσω ότι η ιστορία δείχνει πολλά, η κρίση ανέδειξε πολλά. Υπάρχουν οµολογίες, ένας
πρώην Υπουργός είναι στη φυλακή. Ίσως να µην έπρεπε να είναι
µόνο αυτός. Εγώ έχω δηλώσει ότι µέρος της τράπουλας ίσως να
είναι το δεκάρι ή ο βαλές, οι ρηγάδες και οι άσσοι µπορεί να είναι
παραπάνω. Όταν υπάρχουν, όµως, επίορκοι πολιτικοί, όπως τους
χαρακτηρίζουν ορισµένοι, πρέπει να υπάρχουν και επίορκοι δηµόσιοι λειτουργοί. Τους ψάξαµε;
Ξέρετε τι έλεγε η πρώτη έκθεση που παρέδωσε ο προηγούµενος Διευθυντής Εξοπλισµών κ. Βασιλάκος στον κ. Βενιζέλο; Θέλετε να σας το θυµίσω; Μπορείτε να τη δείτε και να τη φέρετε
στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας. Έλεγε ότι πολλάκις τα
επιτελεία εισηγούνται την αγορά οπλικών συστηµάτων τα οποία
δεν τα έχει ανάγκη η χώρα. Τσιµουδιά από τους στρατηγούς!
Τσιµουδιά και από την πολιτική ηγεσία! Είναι αλήθεια ή ψέµατα;
Το παράδειγµα του Άκη Τσοχατζόπουλου µάλλον δείχνει ότι είναι
αλήθεια. Ψάχτηκε;
Όσον αφορά το ηθικό των Ενόπλων Δυνάµεων, θλίβοµαι για
αυτό που θα πω και θα κλείσω µε αυτό. Ήµουν µια µέρα στην
Πάτρα, κύριε Πρόεδρε και είδα ένα µαθητή µου αεροπόρο –για
να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι- ο οποίος µε ρώτησε: «Κύριε
εκπαιδευτά, µπας και νοµίζετε ότι εµένα µε νοιάζει αν θα πάρω
1000 ευρώ παραπάνω; Εδώ πουλήθηκε η εθνική κυριαρχία της
χώρας!».
Οι ένστολοι, κύριε Υπουργέ, έχουν υποχρέωση να τρώνε και
πέτρες. Αυτό που πρέπει να σας ανησυχεί είναι ότι η κουβέντα
στα επιτελεία και εδώ µέσα δεν γίνεται σε αυτήν τη βάση, ότι δεν
συζητάµε τι θα γίνει µε την εθνική κυριαρχία, ότι καταστρέφονται
τα τρία εργαλεία µε τα οποία επιτυγχάνονται οι εθνικοί σκοποί
και έχουµε πέσει σε µία αριθµολαγνεία, 500 ευρώ επάνω, 500
ευρώ κάτω και υποτίθεται ότι εδώ κάνουµε κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Ποιος κοινοβουλευτικός έλεγχος, κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι;
Και ποιες κρίσεις; Αν σας έπαιρνε τηλέφωνο –και χρειάζεται
και λίγο χιούµορ στη ζωή µας- ο κ. «Λαγο-χριστοφοράκος» και
πίεζε να γίνω εγώ πτέραρχος και ήταν το σύστηµα όπως ήταν,
δεν θα γινόµουν; Η λογική απάντηση είναι µάλλον ναι.
Θέλω να σας παρακαλέσω ως Έλλην πολίτης να κλείσουµε τις
πόρτες µια µέρα εκεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και
να καταγράψουµε τα προβλήµατα.
Σηµείο ανησυχίας για εµένα –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε και
σας ευχαριστώ- είναι ότι αυτήν τη στιγµή µιλάµε για αριθµούς.
Η χώρα χάνεται, το κοινωνικό εργαλείο διαλύθηκε, διαλύεται και
το στρατιωτικό -γιατί συζητούν όλοι για φραγκοδίφραγκα- θα καταστραφεί και το διπλωµατικό και η χώρα εάλω!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ τον κύριο
συνάδελφο.
Το λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Βαρεµένος για επτά λεπτά.
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Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Αφού σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διερωτηθώ µήπως παραείναι πολλά τα δικαιώµατα των Βουλευτών σε αυτήν την Αίθουσα, µήπως ήρθε η ώρα
να µπει ένα φρένο σε αυτήν τη γενναιοδωρία απέναντι στα δικαιώµατα των Βουλευτών.
Θα ήθελα να πω τώρα µια κουβέντα για τη «SIEMENS». Η
«SIEMENS» υπήρξε άγος της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας. Και
αντί για κάθαρση, ήρθε δεύτερο άγος, αυτό της συγκάλυψης.
Είναι περιττό, λοιπόν, να διερωτώνται ορισµένοι πού οφείλεται η
άνοδος του φασισµού στην Ελλάδα.
Εάν συνεχιστεί αυτή η τακτική, έντροµοι θα βλέπουν αυτοί τις
συνέπειες της πολιτικής που ακολουθούν.
Τώρα, ως προς το θέµα που συζητάµε, τουλάχιστον σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη, θα έλεγα ότι σε µία άλλη χώρα θα ήταν
µία τυπική διαδικασία, η οποία δεν θα απασχολούσε τη Βουλή
επί µακρόν. Όµως, εδώ είµαστε στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλιάς κάποτε και τώρα στη χώρα µίας τραγικής πτώχευσης. Και
τίθεται το ερώτηµα ποια διδάγµατα βγάλαµε απ’ αυτήν την τραγική κατάληξη. Ποια διδάγµατα έβγαλαν οι κυβερνώντες, όσοι
κυβέρνησαν τέλος πάντων τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες;
Η γνώµη µου είναι ότι, δυστυχώς –το λέω ειλικρινά- δεν βγήκε
κανένα δίδαγµα, τουλάχιστον ως προς το θέµα που συζητάµε,
δηλαδή τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις! Με αφορµή αυτές
τις κρίσεις αναβίωσε µε έναν εφιαλτικό τρόπο ένα σύστηµα κοµµατοκρατίας, θα έλεγα, στα όρια της φαυλοκρατίας. Παρακαλώ,
έχω συνείδηση της βαρύτητας του χαρακτηρισµού. Όµως,
θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγος για να περιγράψει την κατάσταση.
Το ερώτηµα δεν είναι αυτό που τέθηκε από του Βήµατος
αυτού, δηλαδή αν διενεργεί τις κρίσεις η πολιτική ή η στρατιωτική ηγεσία. Το θέµα είναι ότι εδώ έχουµε να κάνουµε µε κάποιους κοµµατικούς µηχανισµούς, πέραν και του ιδίου του
Υπουργού, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν στην ιδιοκτησία τους τις
Ένοπλες Δυνάµεις και ότι είναι τσιφλίκι τους! Αυτό είναι νοοτροπία, αντανάκλαση της οποίας υπήρξε προηγουµένως και στο
Βήµα αυτό µε την αναφορά «τι δουλειά και τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις Ένοπλες Δυνάµεις»! Έχει τη σχέση της πολιτικής εκπροσώπησης µε κάποιους πολίτες, οι οποίοι επιπλέον παλεύουν
για να επιβιώσουν µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες!
Θέλω να πω, κύριοι Βουλευτές, ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα
σύστηµα αναχρονιστικό, διαρθρωµένο µέχρι το µεδούλι, που καταλύει κάθε έννοια αξιοκρατίας και καταρρακώνει τις Ένοπλες
Δυνάµεις!
Θα θέσω ένα ερώτηµα που το είχα θέσει και στην επιτροπή.
Ποιο κίνητρο έχουν οι άντρες των Ενόπλων Δυνάµεων να βελτιωθούν, να επιµορφωθούν, όταν γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι µάταια και ότι η τύχη τους εξαρτάται από κάποια κοµµατικά
παραµάγαζα –το λέω επιεικώς- τα οποία παλαιότερα συνήθιζαν
να συνεδριάζουν µέχρι και στου «Φλόκα»; Ποιο κίνητρο έχουν,
λοιπόν, οι άντρες των Ενόπλων Δυνάµεων;
Και αυτό το λέω, διότι εδώ, κύριε Υπουργέ, µιλάµε για τον εκσυγχρονισµό του κρατικού µηχανισµού που στο κάτω-κάτω, για
να τον κάνουµε, δεν χρειάζονται χρήµατα! Δεν έχει κόστος! Δεν
έχει δηµοσιονοµικό κόστος, όπως είναι στη µόδα να λέµε! Εποµένως, γιατί δεν αρχίζουµε απ’ αυτό, δηλαδή την αλλαγή του
κράτους, του κρατικού µηχανισµού; Επικαλούµαστε µόνο την
ανάγκη αλλαγής του κρατικού µηχανισµού, όταν είναι να το χρησιµοποιήσουµε ως πρόσχηµα για να κάνουµε περικοπές! Τελικά,
έτσι κατέληξε. Συνώνυµο των µεταρρυθµίσεων είναι οι περικοπές
και η αφαίρεση δικαιωµάτων.
Εγώ θεωρώ, κύριοι Βουλευτές, ότι δεν πρέπει να κρυβόµαστε
πίσω από το δάχτυλό µας. Οι εφαρµοζόµενες τα δύο τελευταία
χρόνια καταστροφικές πολιτικές, πρέπει να παραδεχθούµε ότι
δεν εξαθλιώνουν απλώς τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάµεων,
αλλά υποσκάπτουν και την αµυντική ικανότητα της χώρας. Εδώ
σταµατάω το συλλογισµό µου για ευνόητους λόγους.
Επανέρχοµαι και λέω ότι το σύστηµα που περιέγραψα προηγουµένως δεν επιδέχεται διορθώσεων, διότι γι’ αυτούς που το
έχουν εγκαθιδρύσει και εξακολουθούν να το χρησιµοποιούν, έχει
γίνει δεύτερη φύση. Αυτό έµαθαν να κάνουν, αυτό θα κάνουν.
Θεωρώ ότι αυτό το σύστηµα πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων. Αυτό
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θα γίνει όχι µόνο από τη φορά των πραγµάτων, αλλά και επειδή
θα το επιβάλει ο ελληνικός λαός µέσα από αδιαπραγµάτευτες
δηµοκρατικές διαδικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Καταλήγοντας επιµένω ότι αυτό
που είπα προηγουµένως πρέπει να γίνει, προκειµένου να έχουµε
Ένοπλες Δυνάµεις πραγµατικά σύγχρονες, παραγωγικές, ταγµένες στη διαφύλαξη της ειρήνης και οι οποίες να αποτελούν µία
πειστική, αποτρεπτική δύναµη και να είναι πραγµατικά υπερήφανες, όχι µόνο σε αυτά τα τυπικά λογίδρια που κατά καιρούς βγαίνουν, αλλά στην πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα από το
Βήµα αυτό να χαιρετήσω µία σηµαντική νίκη των αντιµνηµονιακών δυνάµεων εδώ στη Βουλή και η νίκη αυτή έχει να κάνει βεβαίως µε την υποχώρηση της Κυβέρνησης, την άτακτη
υποχώρηση της Κυβέρνησης, στην υπόθεση της «SIEMENS».
Από την αρχή είχαµε πει ότι η τροπολογία η οποία είχε έρθει,
ήταν και παράνοµη και αντισυνταγµατική. Βασική θέση και ενέργεια που έκαναν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ήταν να καταθέσουν
πρόταση νόµου για την ακύρωση του άρθρου του εξουσιοδοτικού νόµου, µε βάση το οποίο µπορούσε ο Υπουργός Οικονοµικών να υπογράψει την επονείδιστη σύµβαση. Και αυτό µόνο που
έγινε, νοµίζω ότι θα έπρεπε να το λάβει υπ’ όψιν ο Υπουργός κ.
Στουρνάνας και να περιµένει τη συζήτηση επί της προτάσεως
νόµου. Το ανέδειξα αυτό σ’ αυτήν την Αίθουσα, του το είπαµε,
όπως επίσης και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι µου έχετε δώσει
πέντε λεπτά για την οµιλία µου, αλλά νοµίζω ότι έχω επτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συν τα δύο που δεν πρόλαβα να πατήσω.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Όχι δεν είναι δύο, κύριε Πρόεδρε.
Σε δύο λεπτά προλαβαίνεις να πεις πολλά πράγµατα. Δεν είναι
έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εντάξει, συνεχίστε κύριε
συνάδελφε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Μην χάσουµε άλλο χρόνο.
Εµείς λοιπόν αναδείξαµε το ζήτηµα αυτό. Υποβάλαµε και ερώτηση γιατί αποδείχθηκε ότι είχε υπογράψει µεταχρονολογηµένα.
Είχε στείλει διαβιβαστικό έγγραφο στη Βουλή µε ηµεροµηνία 7
Αυγούστου και έλεγε στον κ. Μεϊµαράκη: «Σας διαβιβάζω υπογεγραµµένη τη σύµβαση της «SIEMENS»» και πίσω είχε υπογραφή στις 22 Αυγούστου.
Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για προσπάθειες να νοµιµοποιήσει µία σύµβαση. Δεν µπόρεσαν να το κάνουν και το έφεραν
στην επιτροπή. Εµείς πρώτοι αναδείξαµε το θέµα και είπαµε ότι
δεν µπορεί να έρθει για συζήτηση. Και είχε ενδιαφέρον διότι εκεί
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας µας
είπε –και αποδέχθηκε και είναι γραµµένο στα Πρακτικά- ότι η
σύµβαση πάσχει σχετικής ακυρότητας και έπρεπε στο τέλος να
έρθει εδώ.
Εποµένως, τώρα το απέσυραν. Είναι ήττα της προσπάθειας να
νοµιµοποιήσουν την ιστορία της «SIEMENS», να νοµιµοποιήσουν
µία επονείδιστη σύµβαση εις βάρος του ελληνικού δηµοσίου και
είναι άκυρη. Τελείωσε η ιστορία και από εδώ και πέρα δεν µπορεί
να προχωρήσει.
Στην ανακοίνωση που βγάλαµε είχαµε πει ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικά µέσα, αλλά προφανώς υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη. Στην ελληνική πολιτεία υπάρχουν συντεταγµένες εξουσίες.
Θεωρούµε λοιπόν, καταλυτική τη νίκη που έγινε σήµερα µε την
άτακτη υποχώρηση, αλλά ταυτόχρονα ότι είναι ένα δείγµα ότι η
τρικοµµατική Κυβέρνηση τρίζει και θα τρίζει συνεχώς και όσο θα
περνάνε οι ηµέρες και θα έρχονται τέτοια νοµοσχέδια, θα δείτε
ότι αυτή η συµµαχία θα έχει πρόβληµα και στο τέλος θα σπάσει.
Έρχοµαι λοιπόν να πω το εξής για το σχέδιο νόµου και θέλω
να το θέσω υπ’ όψιν σε εσάς που είστε πιο έµπειροι και επειδή
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είναι εδώ και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαµάνης. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Κυβέρνηση συνεχώς φέρνει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή στην πράξη τι έχει γίνει; Έρχεται
αυτό το Κοινοβούλιο να νοµιµοποιεί συνεχώς προειληµµένες
αποφάσεις. Η λογική τού να χρησιµοποιήσει κανείς πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου κατ’ εξαίρεση εξηγείται, αλλά συνεχώς σε
όλα τα θέµατα έχουµε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.
Σε λίγο αυτή η Βουλή δεν θα έχει νόηµα να υπάρχει, διότι θα
προαποφασίζονται στο Υπουργικό Συµβούλιο, µέσα σε σαράντα
ηµέρες θα το φέρνουν στη Βουλή και εντός τριών µηνών θα ψηφιστούν. Δηλαδή, οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου δίνουν
στην εκάστοτε κυβέρνηση για εξαιρετικούς λόγους, να έχει τη
δυνατότητα επί εκατόν είκοσι µέρες να ισχύει ένας νόµος που
πιθανόν να ακυρωθεί από τη Βουλή.
Προσέξτε όµως το δεύτερο και επικίνδυνο σηµείο και το θέτω,
διότι πλέον είναι στα όρια της αντισυνταγµατικότητας αυτό το
οποίο µπορούσαµε να θέσουµε ανά πάσα στιγµή εδώ, µε βάση
το άρθρο 100 του Κανονισµού.
Επειδή το νοµοσχέδιο αυτό αφορά τεχνικά θέµατα έτσι, όπως
εµφανίστηκαν, που κρύβουν βέβαια µια µεγάλη πολιτική ουσία,
εγώ σας λέω το εξής: Δείτε, κύριοι συνάδελφοι, την αιτιολογία,
διότι η αιτιολογία λέει ότι θα γίνονται πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου λόγω των οικονοµικών συνθηκών, που σηµαίνει ότι
από αύριο, επειδή οι οικονοµικές συνθήκες θα είναι αυτές του
µνηµονίου, θα φέρνουν συνεχώς πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι αυτή είναι η αιτιολογία που βάζει. Προσέξτε το, λοιπόν. Πρέπει να το προσέξουµε, γιατί πιστεύω ότι αγγίζει τα όρια
της αντισυνταγµατικότητας αυτό που γίνεται.
Άλλο σηµείο. Εδώ υποκρύπτει µια δεύτερη πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου. Προσέξτε τι λέει: Κυρώνεται και ισχύει από την 1η
Μαρτίου. Ερώτηµα: Συνταγµατικά µε το άρθρο 44 παράγραφος
1, όταν κυρώνεις µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ισχύει
από την ηµέρα που εξεδόθη η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Πότε εξεδόθη η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Στις 13 Ιουλίου του 2012.
Εγώ ερωτώ: Είναι συνταγµατικό να φέρνεις αναδροµική ισχύ
σε µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου; Διότι έτσι η Κυβέρνηση, επί της ουσίας, µπορεί να έχει ένα νόµο εν ισχύι επί επτά
µήνες, µέχρι να το φέρει στη Βουλή.
Αυτά για µένα είναι επικίνδυνα πράγµατα. Θέτουµε το ζήτηµα
αυτό εδώ και στην κρίση σας και υπάρχουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των άλλων κοµµάτων να τοποθετηθούν. Διότι
πλέον εγγίζει τα όρια της αντισυνταγµατικότητας αυτό το οποίο
γίνεται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Μπορούµε ανά πάσα
στιγµή να το θέσουµε εδώ πέρα, γιατί είναι σοβαρό το ζήτηµα.
Το θέτω στην κρίση και θα ήθελα να τοποθετηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, γιατί µείναµε στα άλλα ζητήµατα, αλλά
αυτό το ζήτηµα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Εποµένως λόγω του µνηµονίου, στην ουσία έχουµε περιορισµό της ίδιας της δηµοκρατίας. Γιατί; Γιατί αρχίζει η Κυβέρνηση
αυτήν την ιστορία, δηλαδή να προχωρεί µόνο µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Πρέπει λοιπόν αυτά τα ζητήµατα να τα
δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ.
Έχουµε λοιπόν ορισµένα σοβαρά ζητήµατα. Κρατώ –γιατί θα
έχω και µία δευτερολογία- τα θέµατα τα οποία δεν προλαβαίνω
να πω.
Θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτηµα, επειδή είναι και ο κύριος
Υπουργός εδώ: Κύριε Υπουργέ, σας έθεσε ο κ. Κουίκ σοβαρά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την ιστορία της τρόικας και του
µνηµονίου. Ήδη θα ξέρετε ότι µε τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων παραχωρούνται µέχρι και ενενήντα εννέα χρόνια, αλλά
τουλάχιστον για τριάντα-σαράντα χρόνια, λιµάνια και αεροδρόµια της χώρας. Τουρκική εταιρεία έχει ήδη νοικιάσει, της έχει παραχωρηθεί, το τουριστικό λιµάνι της Μυτιλήνης.
Σας έχω κάνει µία ερώτηση, διότι προαλείφεται η παραχώρηση
του λιµανιού του Ρεθύµνου σε άλλη τουρκική εταιρεία. Και σας
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λέω τώρα να το δείτε. Θα υπάρξει ρήτρα εθνικής ασφάλειας
κατά τη διαδικασία παραχωρήσεων που γίνεται µέσα από το ΤΑΙΠΕΔ; Το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο πουλάει την ΕΛΒΟ, πουλάει όλες τις
επιχειρήσεις που έχουν σχέση και µε την εθνική άµυνα, παραχωρεί λιµάνια και αεροδρόµια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Εσείς
ως Υπουργείο, θα έχετε µέσα µια διαδικασία συµµετοχής;
Σε όλα τα κράτη, ακόµα και στις Ηνωµένες Πολιτείες, υπάρχει
ρήτρα που απαγορεύει να πουληθούν εταιρείες για λόγους εθνικής ασφάλειας. Έχετε πάρει είδηση τι γίνεται; Έχετε δει τα θέµατα αυτά;
Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι κατά τη διαδικασία παραχωρήσεων των λιµανιών στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στην Κρήτη, αυτά
θα ληφθούν υπ’ όψιν ως ρήτρα;
Εµείς έχουµε συγκεκριµένη θέση για τα ζητήµατα του ξεπουλήµατος και είµαστε αντίθετοι. Αλλά αφού εσείς θέλετε ως Κυβέρνηση να πάτε στην παραχώρηση, τα έχετε βάλει ως ρήτρες;
Θα τα δείτε αυτά τα θέµατα;
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ο κ. Κακλαµάνης έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει
αµφιβολία ότι και το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής παρέχουν πολλές ευχέρειες, ώστε και η πολιτεία να λειτουργεί και
το Κοινοβούλιο να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.
Το ζήτηµα είναι τι γίνεται µε αυτές τις ευχέρειες, µε αυτές, αν
θέλετε, τις ασφαλιστικές δικλίδες, όταν υπάρχουν και ζητήµατα
προθεσµιών ή όταν συµβαίνει αυτό που προβλέπει το Σύνταγµα,
όπως είναι µια κατεπείγουσα περίπτωση για την οποία πράγµατι,
πρέπει να προχωρήσει σε µια νοµοθετική πράξη, υπό την αίρεση
της εγκρίσεως της Βουλής, η Κυβέρνηση, για τους λόγους που
επικαλείται και οι οποίοι τελικώς κρίνονται από το Κοινοβούλιο.
Κάτι ανάλογο µπορεί να πει κανείς για προβλέψεις του Κανονισµού, για συζητήσεις νοµοσχεδίων τα οποία κρίνει η Κυβέρνηση
–και πάντοτε υπό την αίρεση ότι θα συµφωνήσει η Βουλή- ως
επείγοντα ή κατεπείγοντα.
Λογοκρίνει τελικώς η Βουλή, ώστε να µην είναι δυνατή η οποιαδήποτε κατάχρηση, αν θέλετε, αυτών των ασφαλιστικών δικλίδων ή των ευχερειών που παρέχουν οι βασικοί αυτοί νόµοι, το
Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής;
Ήρθε το Συµβούλιο της Επικρατείας και µε αλλεπάλληλες
αποφάσεις του έκρινε αντισυνταγµατικές διατάξεις νόµων, µε τις
οποίες το Κοινοβούλιο –έπειτα προφανώς από πρόταση των αρµόδιων κάθε φορά Υπουργών- έδινε, αφού κύρωνε, αναδροµική
ισχύ στις υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες σε ανύποπτο χρόνο
ρύθµιζαν ζητήµατα, για τα οποία µπορεί η Βουλή να ελάµβανε
γνώση έπειτα από αρκετά χρόνια. Ήρθε το Συµβούλιο της Επικρατείας και είπε «ναι, αλλά ισχύουν από της ψηφίσεως της σχετικής διάταξης της Βουλής µε την οποία κυρώνονται αυτές οι
αποφάσεις».
Τα λέω αυτά διότι, όπως ανέφερα και στη Διάσκεψη των Προέδρων –ήσασταν παρών, κύριε Πρόεδρε- είµαστε στην αρχή
αυτής της Βουλής. Θέλω να εκφράσω µε όση, αν θέλετε, ειλικρίνεια µπορεί κανείς να µου αναγνωρίσει, την ανησυχία µου. Ήδη
άκουσα συνάδελφο ο οποίος είπε –και προφανώς δεν το εννοούσε- ότι θα πρέπει κάποια δικαιώµατα των Βουλευτών να περιοριστούν. Είµαι βέβαιος ότι δεν το εννοούσε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ειρωνικά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ίσως ναι.
Στη συζήτηση για την παράγραφο 4 του τέταρτου άρθρου του
νοµοσχεδίου, η Βουλή έδωσε µία εικόνα, η οποία µεταφεροµένη
στην τελευταία συνοικία µιας πόλης ή στην ύπαιθρο, σε ένα
χωριό –όπου εκεί υπάρχουν οπαδοί φίλοι, πολίτες που υιοθετούν
απόψεις, όπως αυτές που εκφέρονται εδώ- δεν ξέρω σε τι θα καταλήξει. Και εδώ –και το θυµάµαι γιατί το έµαθα από τον ίδιο- το
φρόνηµα, όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παππούς, είναι
ελεύθερο, διώκεται όµως η παράνοµη πράξη.
Από ’κει και πέρα, σε σχέση µ’ αυτά που ανέφερα πριν και που
αφορούν την Κυβέρνηση, δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια όρια.
Βέβαια το πρόβληµα είναι η Βουλή πώς στέκεται απέναντι σ’
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αυτά τα ζητήµατα και η εικόνα της Βουλής και η διάθεση πολλών
µελών της Αντιπολίτευσης απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση,
διότι δεν πρέπει η Αντιπολίτευση να ξεχνάει ότι η κυβέρνηση διά
της πλειοψηφίας πρέπει να είναι ελεύθερη να νοµοθετεί, µε την
κριτική βέβαια της Αντιπολιτεύσεως. Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να
ξεχνάει ότι η Αντιπολίτευση είναι εδώ προορισµένη να ελέγχει
και δεν παρεµποδίζεται σ’ αυτό.
Γι’ αυτό είπα στη Διάσκεψη, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Πρόεδρος ο
οποίος αποδεικνύεται -ίσως και λόγω της κοινοβουλευτικής και
της γενικότερης εµπειρίας του- εξαιρετικός στην άσκηση των καθηκόντων του, πρέπει να µιλήσει στους Υπουργούς, ώστε να σταµατήσει το φαινόµενο που ήδη έχει αρχίσει. Εσείς θυµάστε από
προηγούµενες περιόδους ότι από τη θέση εκείνη επέπληττα
Υπουργούς. Δεν πρέπει να στέλνουν εδώ τους Υφυπουργούς,
για να απαντούν συνήθως στην Αντιπολίτευση αλλά και σε Βουλευτές των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αφορά την Κυβέρνηση. Μέλη της
Κυβερνήσεως είναι οι Υπουργοί και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Οι Υφυπουργοί συµβαίνει πολλές
φορές να είναι πολύ πιο ώριµοι και πολύ πιο ικανοί και καλύτεροι
γνώστες των προβληµάτων του Υπουργείου. Για διαφόρους λόγους µπορεί κάποιος πολιτικά προϊστάµενος να είναι ανεπαρκής,
αλλά το Σύνταγµα δεν επιτρέπει ούτε σε µας ούτε στην Κυβέρνηση να αξιολογούµε πρόσωπα κι όχι ρόλους.
Έρχοµαι λοιπόν στην ανησυχία µου, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η εικόνα της Βουλής. Εµένα µου θυµίζει
τη Βουλή του 1965. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν ήταν τα
πράγµατα τόσο επικίνδυνα, όπως γίνεται τώρα µε την τηλεόραση
στην οποία είτε εθήτευσαν είτε παρευρίσκονται αρκετοί. Εγώ
τους γνωρίζω από πολλά χρόνια µιας και έχω το ευτυχές προνόµιο. Ευτυχές προνόµιο είναι αυτό που σε κάνει ευτυχή, γιατί
υπάρχουν και προνόµια τα οποία δεν σε κάνουν ευτυχή. Αυτό
πρέπει να το σκεφτόµαστε και εδώ, διότι είναι προνόµιο να είσαι
ένας από τους τριακόσιους αντιπροσώπους του έθνους, αλλά
µπορεί να έρθει στιγµή που θα µετανιώσεις την ώρα και τη
στιγµή που έλαβες αυτό το προνόµιο, αν εσύ αντί πινακίου φακής
κάποιας δηµοσιότητας, κάποιου εντυπωσιασµού, το αντήλλαξες
και το παρέδωσες.
Έχω αυτό το προνόµιο και πρέπει να σας πω, επειδή ήµουν
αρκετά ενεργός, ότι το πρόβληµα σήµερα είναι πως έχουµε τουλάχιστον τρεις γενιές που µεγάλωσαν ή γεννήθηκαν µετά τη Μεταπολίτευση και µ’ όλα αυτά που ακούν και παρακολουθούν είναι
πολύ φυσικό να λένε: «Μα τι έγινε µ’ αυτήν τη Μεταπολίτευση»;
Δηλαδή η χώρα ήταν ένας παράδεισος και ήρθαν τα κόµµατα και
οι πολιτικοί µε τις πελατειακές σχέσεις, την κοµµατοκρατία και
όλα αυτά τα οποία ακούνε οι νέοι και ίσως και οι µεγαλύτεροι και
κατέστρεψαν αυτήν τη χώρα.
Εγώ λοιπόν θυµάµαι ότι το ’65 υπήρχαν ηµερήσια φύλλα µεγάλης κυκλοφορίας, που στην τελευταία σελίδα είχαν λεπτοµερέστατα στιγµιότυπα όπου κάποιος έβριζε και έγραφαν αυτοί τι
έλεγε ή ακούγονταν ήχοι ως υλακές.
Θέλω να κάνω αυτήν την έκκληση. Έχουµε τη δυνατότητα οι
αντιπαραθέσεις µας να είναι πολιτικές, σοβαρές, υπεύθυνες. Ο
πολίτης –όπως έχω πει πολλές φορές- δυστυχώς κρίνει το σύνολο
από την εικόνα, το ήθος. Πολλές φορές δίνεται η εικόνα ενός
ήθους που µπορεί να µην είναι αυτό το κακό ήθος. Όµως έτσι κρίνει. Και αντιµετωπίζουµε αυτήν την κατάσταση που είναι επικίνδυνη. Πολλή συζήτηση έγινε για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Οι
Ένοπλες Δυνάµεις, η Δικαιοσύνη και τα Σώµατα Ασφαλείας πάντοτε θεωρούνταν ότι είναι οι σιδηροί βραχίονες του κράτους, µέχρις ότου ο Γεώργιος Παπανδρέου –τον µνηµόνευσα
προηγουµένως- είπε «η δικαιοσύνη είναι το οχυρό της δηµοκρατίας». Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε αργότερα «οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι για να φυλάσσουν το έθνος και όχι το τάδε κόµµα ή
πρόσωπο».
Αυτήν τη στιγµή εγώ πιστεύω ότι είτε δυσµενή κριτική κάνει
κανείς είτε ευνοϊκή, δεν συµβάλλει στη θετική κατεύθυνση. Ούτε
η δικαιοσύνη έχει ανάγκη επαίνων ή γενικής κριτικής ούτε επίσης
οι Ένοπλες Δυνάµεις.
Δεν υπάρχει κάποιος που να µην είναι ευαίσθητος για τη
Θράκη, για το Αιγαίο και για τη χώρα. Πρέπει να σκεφτούµε τι
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θα συµβεί αν η οικονοµία της χώρας και επισήµως και µε σφραγίδες οποιωνδήποτε εγχώριων ή µη θεσµών, πτωχεύσει. Ποιοι θα
υπερασπιστούν τη Θράκη και το Αιγαίο; Είναι ένα ερώτηµα που
και άλλες φορές έχω κάνει.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν προβλήµατα. Μας έστειλαν διάφορα µηνύµατα. Ήδη αναµένουν περί τις είκοσι χιλιάδες εθελοντών µακράς διάρκειας κ.λπ.. Λένε ότι δεν έχουν οικονοµικό
πρόβληµα. Ας κριθούν.
Ο κ. Νταβρής είπε κάποια πράγµατα µε τα οποία στο σύνολό
τους συµφωνώ, µε έναν όρο όµως, να µη γινόµαστε ακουσίως
αγωγοί στερεοτύπων. Λέµε το πελατειακό κράτος. Ανέφερε ήδη
ο κ. Νταβρής περίπτωση ενδεχόµενη-και αυτό εννοούµε, όταν
λέµε πελατειακό κράτος- όταν θα µπορούσε κάποιος Χριστοφοράκος να κάνει αρχηγό της αεροπορίας κάποιον που στη συνέχεια, όπως ανεφέρθη, θα ήταν από εκείνους που θα εισηγούντο
εξοπλιστικά προγράµµατα που δε θα τα χρειαζόταν η χώρα. Άρα
αυτή η καραµέλα του πελατειακού κράτους πρέπει περισσότερο
να συζητηθεί. Εγώ έζησα και το κοµµατικό και το πελατειακό κράτος. Δεν πήγα στη στρατιωτική ιατρική που ήθελα γιατί δεν είχα
πιστοποιητικό φρονηµάτων. Δεν χρειάζεται να ξύνουµε αυτές τις
πληγές και να γυρίζουµε στο παρελθόν.
Για τις Ένοπλες Δυνάµεις υπήρχε στο παλάτι κάποιος, που
είχε διδαχθεί και έλεγε παντού όπου πήγαινε στα στρατόπεδα
«µου ανήκετε και σας ανήκω». Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής τη
18η τότε, το 1981, όταν όλη η ηγεσία είπε «το ΠΑΣΟΚ, ένα σοσιαλιστικό κόµµα; Θα παραιτηθούµε» τους είπε «θα καθίσετε
εκεί». Ιστορικά µου αρέσει. Τον Κωνσταντίνο Καραµανλή ζώντα,
τον επέκρινα για πάρα πολλά πράγµατα προ του 1974. Είναι κάτι
που το πιστώνω εγώ.
Πρέπει να είµαστε µακριά. Η πολιτική εξουσία, µε την εντολή
του λαού, πρέπει να ασχολείται µε την διάρθρωση των Ενόπλων
Δυνάµεων και να ασκείται η κριτική, όχι για τα συγκεκριµένα πρόσωπα, αλλά για διαδικασίες και κυρίως µε θεσµική αντίληψη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω, ευχαριστώντας τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, για τις παραινέσεις, τις νουθεσίες, αλλά και για τις ιστορικές του αναφορές.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, ακούστηκαν εδώ πάρα πολύ χρήσιµα πράγµατα. Βεβαίως δεν ήµουν στη
Διαρκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σηµειώσω ότι
εδώ κανένας µας δεν έχει το προνόµιο του µονοπωλίου της ευαισθησίας για τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας.
Είναι παραδεκτό εδώ µέσα από όλους πιστεύω -κι έχει τονιστεί
κατά κόρον- ότι πρέπει να βλέπουµε µε εθνικό µάτι τα ζητήµατα
της Υγείας και της Παιδείας. Και πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε
–τουλάχιστον αυτό αναδείχθηκε εδώ- πως µε εθνικό µάτι πρέπει
να βλέπουµε τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας
λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών των χώρων.
Χαίροµαι λοιπόν ιδιαίτερα, γιατί υπάρχει µία συστράτευση από
όλες τις πτέρυγες της Βουλής, υπάρχει µία συνακολουθία, δηλαδή ότι πρέπει να διασφαλίσουµε σε αυτούς ένα αξιοπρεπές
επίπεδο διαβίωσης.
Έγιναν ιδιαίτερες αναφορές για τα ζητήµατα αυτά. Θέλω να
πιστεύω ότι όταν έρθει το ζήτηµα αυτό, µε την έννοια των περικοπών ή όχι, θα το δούµε και στην πράξη.
Βεβαίως δεν θα ήθελα να ακουστεί από τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει µία ιδιαίτερη αντιµετώπιση, ευνοϊκή,
αυτών των ανθρώπων έναντι άλλων κοινωνικών οµάδων, µιας και
σήµερα εδώ, αναγνωρίστηκε αυτή η ιδιαιτερότητα. Και ορθώς
τονίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής ότι ενδεχοµένως
δεν έπρεπε να γίνουν αναφορές.
Ο λόγος όµως για τον οποίο πρέπει να γίνονται αυτές οι αναφορές είναι, γιατί τους ένστολους, µην έχοντας τη δυνατότητα
υπεράσπισης των δικαιωµάτων, όπως άλλοι πολίτες, οφείλουµε
να τους υπερασπιστούµε.
Μία πολιτική αναφορά είναι αυτή.
Έρχοµαι στη δεύτερη αναφορά, που έχει να κάνει µε το περιεχόµενο της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου. Αναφέρθηκε
εδώ, ότι κινείται στα όρια της αντισυνταγµατικότητας. Εγώ θα
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έλεγα –και αυτό είναι καθαρό- ότι είναι πέρα για πέρα συνταγµατική η συγκεκριµένη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Θα
αναφερθώ όµως στη συνέχεια σε αυτό.
Φυσικά, αυτό είναι καλό να λέγεται, γιατί υπάρχουν συγκεκριµένες καταστάσεις, επείγουσες, θα έλεγα αναγκαστικές πάρα
πολλές φορές, όπως της συγκεκριµένης πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου -που και ο ίδιος είµαι πράγµατι εναντίον αυτών των
πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, διότι ακυρώνουν την κοινοβουλευτική µας παρουσία- όπου είναι επιτακτικές, επιβεβληµένες. Και σε άλλη επιτροπή όµως είδαµε κι άλλες, που αφορούσαν
ζητήµατα κατεπείγοντα.
Θα ήθελα να σηµειώσω κι ένα ακόµα θέµα -και είναι χρήσιµο
για το νοµοσχέδιο να το γνωρίζουµε όλοι- το οποίο δεν ξέρω,
γιατί διέφυγε της προσοχής από πλευράς, αν θέλετε, και του εισηγητή. Ενδεχοµένως εγώ να το επεσήµανα λόγω της εµπειρίας
µου στην Ελληνική Αστυνοµία –υπηρετώ τριάντα πέντε χρόνιαως αξιωµατικός αυτής. Υπάρχει γενική διάταξη -που αφορά και
το δηµόσιο τοµέα- η οποία αναφέρει ότι προ των εκλογών και
µετά τις εκλογές για ένα χρονικό διάστηµα, απαγορεύονται οι
µεταθέσεις και οι µετακινήσεις για εύλογους λόγους.
Το ζήτηµα των κρίσεων προαγωγών γεννά αυτού του είδους
τα ζητήµατα, διότι στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν προαγωγές,
αυτό ιεραρχικά κινείται µε την έννοια των µετακινήσεων. Άρα θα
έπρεπε στο διάστηµα των εκλογών να υπήρχαν µετακινήσεις. Κι
εκεί γεννώνται άλλα ζητήµατα, διότι πράγµατι έχουµε µία προηγούµενη γενική διάταξη που απαγορεύει κάτι τέτοιο.
Άρα, αν υπήρχαν οι κρίσεις, προαγωγές, θα υπήρχε µια αναστολή λειτουργίας πάρα πολλών ζητηµάτων σ’ ό,τι αφορά τις
Ένοπλες Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας. Άρα καλώς έγινε
αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να διασφαλίσει την
εύρυθµη λειτουργία.
Σας το λέω από πείρα, πρέπει να το αντιληφθούµε, γιατί είχα
και προσωπικό βίωµα σε παλαιότερη εποχή, όταν πράγµατι, ενώ
κηρύχθηκαν εκλογές, µετατέθηκα παρανόµως, µολονότι υπήρχε
προσωρινή διαταγή και έγινε µεγάλος αγώνας, µεγάλη προσπάθεια, για να διασφαλιστούν αυτά τα πράγµατα. Άρα δεν µπορούµε να λέµε και να αντιλέµε. Θα είµαστε ανακόλουθοι από τη
µια στιγµή να ζητούµε µια νηνεµία σε ευαίσθητα Σώµατα και από
την άλλη πλευρά, επειδή τώρα κατά κάποιο τρόπο, γεννάται ένα
ζήτηµα ή για λόγους αντιπολιτευτικούς να γίνονται αυτές οι αναφορές, γιατί δεν υπήρξε αυτή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Για το τρίτο ζήτηµα που αφορά το έλλειµµα της δηµοκρατίας,
που δίνει κενό για ακροδεξιές ή ακροαριστερές κοµµατικές αποφύσεις, να κάνουµε µια προσπάθεια εκµετάλλευσης αυτού -γιατί
τονίστηκε κατά κόρον- του Σώµατος των ενστόλων, που -το ακούσαµε πάρα πολλές φορές- είναι τριακόσιες χιλιάδες άτοµα συνταξιούχοι και εν ενεργεία, τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες
λοιπόν, άρα θα πρέπει να δείξουµε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι
ουσιαστικό, αλλά µε την έννοια της πολιτικής εκµετάλλευσης.
Αυτό κάνει η Χρυσή Αυγή, θέλοντας να µπει στο θυµικό αυτών
των ενστόλων, εκµεταλλευόµενη την παρούσα φάση.
Θέλω να πιστεύω ότι οι πτέρυγες της Βουλής δεν θα επιτρέψουν αυτήν την παρεµβατική παρουσία αυτής της ακραίας κοµµατικής παράταξης στο Κοινοβούλιο. Εύχοµαι να είναι
πρόσκαιρη για την καλή λειτουργία και νηνεµία αυτών των Σωµάτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των πρωτολογιών.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για τρία λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Βεβαίως, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους,
κυρίες και κυρίους, απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής, για τον
τρόπο που συνέβαλαν σ’ αυτήν τη συζήτηση, ασχέτως αν µε κάποιους συµφωνώ ή µε κάποιους διαφωνώ. Αυτό σηµαίνει άλλω-
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στε κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι σκοπός µου είναι και εγώ και οι δύο
Υφυπουργοί να φέρνουµε όλα τα θέµατα που αφορούν την πολιτική διαχείριση σ’ αυτόν τον πολύ κρίσιµο τοµέα, που είναι η
εθνική άµυνα της χώρας στην αρµόδια Επιτροπή Εξωτερικών και
Άµυνας. Ήδη κάναµε µια συζήτηση µε αφορµή αυτό το νοµοσχέδιο. Ζήτησα από τον Πρόεδρο, τον κ. Βαρβιτσιώτη, εδώ και τρεις
ηµέρες, την Τρίτη που θα είναι στην Επιτροπή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αβραµόπουλος, να είµαι και εγώ και να ενηµερώσουµε και οι δύο µαζί. Έχω την αίσθηση ότι συζητείται κάτι
τέτοιο. Βέβαια ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει τις ενστάσεις του –τις αντιλαµβάνοµαι- ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, για να γίνει αυτή
η συζήτηση µε δύο Υπουργούς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Και έχει δίκιο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Σε κάθε περίπτωση, πάρα πολύ σύντοµα θα πάω και πάλι στην
Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας, για να συζητήσουµε θέµατα
κεφαλαιώδους σηµασίας, όπως είναι η σχέση µε το Ισραήλ, όπως
είναι θέµατα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάµεις και τα ενδότερά τους, όπως είναι θέµατα που αφορούν ο,τιδήποτε άλλο
έχουµε κληθεί να διαχειριστούµε πολιτικά, σ’ αυτό το κρίσιµο και
από εθνική άποψη, πάρα πολύ σηµαντικό Υπουργείο.
Επιτρέψτε µου να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις πάρα πολύ
καλόπιστα και µε απόλυτο σεβασµό σ’ όσους έλαβαν το λόγο
πριν.
Οι κρίσεις διολίσθησαν χρονικά, µεταφέρθηκε ο χρόνος διεξαγωγής τους γιατί; Διότι υπήρχαν οι εκλογές. Νοµίζω ότι θα
ήταν λάθος να εµπλακεί η ιστορία των κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις στο προεκλογικό κλίµα µε ό,τι αυτό µπορούσε να σηµαίνει. Ήταν µια προσπάθεια να διαφυλαχθούν από το προεκλογικό
κλίµα, το οποίο είναι γνωστό ότι γνωρίζει εντάσεις στην Ελλάδα.
Το δεύτερο είναι -επειδή το άκουσα και επαναλαµβάνεται συνέχεια- ότι δεν υπήρξαν λίστες και ασφαλώς δεν υπήρξε και καµµία λίστα Καράµπελα.
Η νέα Κυβέρνηση θα µπορούσε να αλλάξει όλη την ηγεσία.
Στο κάτω-κάτω επικαλούµαι τη µνήµη σας, διότι η συγκεκριµένη
ηγεσία τοποθετήθηκε µέσα σε ένα πολύ µεγάλο θόρυβο τότε,
επί εποχής του κ. Μπεγλίτη. Εµείς γυρίσαµε σελίδα. Τιµούµε και
τιµήσαµε τους αρχηγούς, τους στηρίζουµε, συνεργαζόµαστε
µαζί τους για το καλό των Ενόπλων Δυνάµεων και της χώρας.
Ενδεικτικό δε του σεβασµού της Κυβέρνησης στις Ένοπλες
Δυνάµεις είναι, ότι δεν επαναφέραµε κανέναν απόστρατο σας
διαβεβαιώ, εκείνη τη στιγµή που υπήρχε µεγάλος αναβρασµός
από εκείνους τουλάχιστον που αποστρατεύτηκαν µε τις κρίσεις
του 2011, διότι, όπως σας είπα, µόνο στο στρατό ξηράς έφυγαν
σε µια νύχτα, οκτώ αντιστράτηγοι, για να γίνει τότε ο κ. Ζιαζιάς που ήταν στο τέλος της πυραµίδας, ο νεότερος της επετηρίδαςΑρχηγός του ΓΕΣ. Σε ό,τι αφορά την παραίτησή του, εγώ δεν θα
σχολιάσω, θα εκφράσω όµως τη λύπη µου, γιατί θεωρώ ότι αδικεί
και τον ίδιο και το Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτούς τους δυόµισι µήνες,
έχουµε αποδυθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια, για να εξοικονοµήσουµε πόρους, διατηρώντας ταυτόχρονα, το αξιόµαχο και την επιχειρησιακή ετοιµότητα
των Ενόπλων Δυνάµεων πολύ ψηλά, διότι γνωρίζουµε ότι όλοι
παρακολουθούν όλους. Αντιλαµβάνεστε πολύ καλά τι λέω.
Επειδή λοιπόν όλοι παρακολουθούν όλους, εάν η χώρα µας
εµφανίσει έστω και για µια µέρα ελαττωµένη αποτρεπτική ικανότητα, δηµιουργούνται κίνδυνοι σε ένα περιβάλλον ρευστό, που
αλλάζει από ώρα σε ώρα, που αλλάζει από µέρα σε µέρα. Γι’
αυτό είπα πριν ότι είµαστε Υπουργείο της ειρήνης. Γι’ αυτό αποτελεί πρώτη και τελευταία επιδίωξή µας η εξασφάλιση και διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κι έτσι θα
συνεχίσουµε.
Σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάµεις, άνδρες και γυναίκες, αξίζει ο δηµόσιος έπαινος της πολιτείας, της Βουλής.
Πρόκειται για ένα κοµµάτι του ελληνικού λαού που υφίσταται κι
αυτό πολύ µεγάλες θυσίες. Ωστόσο θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάµεων µέχρι και τον τελευταίο κληρωτό –τελευταίο σε απόσταση από το κέντρο της χώρας
που είναι η Αθήνα- οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι αφοσιωµένες στο
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καθήκον τους, στην αποστολή που τους έταξε ο ελληνικός λαός,
το έθνος µας και το Σύνταγµα της ελληνικής δηµοκρατικής πολιτείας και έχουν αποσυνδέσει τα θέµατα επιτέλεσης του καθήκοντός τους από τα µισθολογικά τους προβλήµατα. Εµείς όµως
οφείλουµε να προασπίζουµε την αξιοπρέπειά τους και οφείλουµε
να τους αναγνωρίζουµε τα βάρη που σηκώνουν και την ευσυνειδησία µέσα στην οποία λειτουργούν στην καθηµερινότητά τους.
Ενδεικτικό αυτού του σεβασµού που τρέφει η Κυβέρνηση
προς τις Ένοπλες Δυνάµεις -είναι κάτι που για κάποιους µπορεί
να µην έχει σηµασία, για τις Ένοπλες Δυνάµεις όµως έχει πολύ
µεγάλη σηµασία- είναι το γεγονός ότι µέχρι τώρα στο ΚΥΣΕΑ
µπορούσε ο αρµόδιος Υπουργός –εν προκειµένω ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας- να καλεί ως παρατηρητή ουσιαστικά τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ. Τροποποιήσαµε αµέσως τη σύνθεση του
ΚΥΣΕΑ µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της χώρας Αντώνη
Σαµαρά και από εδώ και πέρα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συµµετέχει και
µε ψήφο στο ΚΥΣΕΑ. Αυτό είναι κάτι και ουσιαστικό και συµβολικό που αντανακλά την εκτίµηση και το σεβασµό προς τις Ένοπλες Δυνάµεις.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι σε αυτούς τους δυόµισι µήνες
έχουµε προχωρήσει σε συνεργασία µε την ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάµεων, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τους άλλους τρεις Αρχηγούς
των κλάδων, των επιτελείων, σε έναν επανασχεδιασµό της δοµής
των Ένοπλων Δυνάµεων.
Η χώρα χρειάζεται Ένοπλες Δυνάµεις του εικοστού πρώτου
αιώνα, που να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, στην εθνική προτεραιότητα διατήρησης του αξιόµαχου,
στην εθνική προτεραιότητα της µεγάλης αποτρεπτικής ικανότητας και ταυτόχρονα Ένοπλες Δυνάµεις που θα εξοικονοµούν πόρους και θα είναι αποτελεσµατικές, σύµφωνα µε τις αµυντικές
ανάγκες της χώρας και µε το στρατηγικό της προσανατολισµό.
Επειδή ακούστηκαν διάφορα, σας λέω ότι είµαστε στη διάθεσή
σας. Συµπτύσσονται µονάδες, καταργούνται στρατόπεδα, επαναδιατάσσονται οι Ένοπλες Δυνάµεις µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
εξυπηρετούν καλύτερα την αποστολή τους µε µικρότερες δαπάνες.
Σε ό,τι αφορά τα ισοδύναµα, όπως σας είπα πριν, τα έχουµε
δουλέψει πάρα πολύ καλά.
Θέλω να απευθυνθώ προς τους συναδέλφους και να τους πω
ότι είµαστε στη διάθεσή τους. Κατέθεσε η ΔΗΜΑΡ κάποια ισοδύναµα. Να τα δούµε και να τα δουλέψουµε και µαζί, γιατί θεωρούµε ότι αποτελεί υψίστη προτεραιότητα το να προασπίσουµε
την αξιοπρέπεια τους και ταυτόχρονα να τους δώσουµε µέσα
από έναν ιστό, ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, τη δυνατότητα
στέγασης, για παράδειγµα, σε αποµακρυσµένες µονάδες. Όπως
ξέρετε, ο Στρατός Ξηράς έχει τεράστια διασπορά λόγω της γεωγραφικής υφής της ελληνικής επικράτειας.
Αυτό που θέλω επίσης να τονίσω, επειδή ειπώθηκε, είναι ότι
όλες οι ιδιωτικοποιήσεις που έχει αποφασιστεί να γίνουν, θα περνούν από ένα φίλτρο εθνικής ασφάλειας της χώρας. Το θεωρούµε απαραίτητο και αυτό θα γίνει και για τα αεροδρόµια και
για τα υπόλοιπα, εκεί που θα προχωρήσουν οι σχετικές πράξεις,
γιατί, όπως σας είπα, το αγαθό της ασφάλειας προηγείται και
του αγαθού της οικονοµίας, καθώς σε έναν τόπο που δεν αισθάνεται κανείς ασφαλής -και αναφέροµαι και στην εθνική ασφάλεια
και στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας- ούτε ο τουρισµός προοδεύει ούτε επενδύσεις γίνονται ούτε η οικονοµία µπορεί να πάει
µπροστά.
Θέλω να πω για την τροπολογία του κ. Οικονόµου, που ξέρω
ότι τη στηρίζουν και άλλοι συνάδελφοι, πως επιφυλάσσοµαι να
συνεννοηθώ µε τους Αρχηγούς των Επιτελείων.
Θέλω επίσης να τονίσω ότι εµείς συνοµιλούµε µε όλους και
αυτό είναι το καθήκον µας. Δεχόµαστε ιδέες, υποδείξεις, προβληµατισµούς από όλους, αλλά τις Ένοπλες Δυνάµεις, µε βάση
τη δοµή και τον κανονισµό τους, τις εκπροσωπούν οι Αρχηγοί
τους και αυτό έχει σηµασία.
Όπως σας είπα, είµαι στη διάθεσή σας. Θα πάρουµε εκείνες
τις πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν να συζητούµε όλα τα θέµατα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας και βεβαίως στην
Ειδική Επιτροπή Εξοπλισµών όπου και εκεί έχουµε να συζητήσουµε πολλά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η χώρα δεν έχει χρήµατα αυτήν τη στιγµή, για να επεκτείνει
τους εξοπλισµούς της, αλλά η χώρα πρέπει να κάνει τα πάντα και αυτά γίνονται- για να είναι υψηλά η επιχειρησιακή ετοιµότητα,
οι Ένοπλες Δυνάµεις να έχουν καύσιµα και ανταλλακτικά και να
µπορούν µε το σωστό και ενδεδειγµένο τρόπο να φέρουν εις
πέρας την αποστολή τους.
Θα κλείσω, επαναλαµβάνοντας αυτό που είπα. Οι Ένοπλες Δυνάµεις πρέπει να είναι ο χώρος που µας ενώνει και όχι το πεδίο
κοµµατικών και µικροπολιτικών διαγκωνισµών. Θέλω και πάλι να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να σας πω ότι είµαι πάντα
στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εισερχόµαστε τώρα στις
δευτερολογίες.
Απ’ ό,τι βλέπω, έχουν ζητήσει να δευτερολογήσουν κατά σειρά
ο κ. Χατζηλάµπρου, ο κ. Κουΐκ, η κ. Γιαννακάκη.
Το λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βασίλειος Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ώρα είναι περασµένη, θα είµαι εξαιρετικά συνοπτικός. Λέω
ότι ακόµη και στη δευτεροµιλία του κυρίου Υπουργού δεν ακούσαµε σαφή εξήγηση γι’ αυτό που περιγράφει η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου. Δηλαδή για τις έκτακτες οικονοµικές
συνθήκες, οι οποίες καθόρισαν τη µεταφορά. Μας ξαναείπατε,
κύριε Υπουργέ, ότι επρόκειτο για τις εκλογές και αυτό θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε. Εδώ δεν λέει αυτό. Και σας λέω
ότι δεν είµαι καθόλου τυπολάτρης όσον αφορά τα κείµενα, εάν
δεν παρήγαγε ένα πολιτικό παραγόµενο που θα το βρούµε µπροστά µας όπου αύριο θα υπάρξει ξανά µνεία στις άσχηµες οικονοµικές συνθήκες, που σηµαίνει ότι η προσπάθεια διευθέτησης
του Μάρτη - Απρίλη για σταθερές κρίσεις, θα τίθεται και θα τελεί
πάντα υπό την αίρεση των δύσκολων οικονοµικών συγκυριών.
Αυτό νοµίζω ότι είναι σηµαντικό. Είναι το κύριο επιχείρηµα για το
οποίο εµείς δεν ψηφίζουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Παρ’ όλα αυτά και στο ζήτηµα των κρίσεων δεν ζήτησα τα γεγονότα, δεν τα ξέρω τα γεγονότα, δεν τα ζήτησα. Ζήτησα µια λογική εξήγηση. Κι όταν λέτε τον τιµώ, ήθελα να παραµείνει, δεν
τέθηκαν λίστες, δεν υπήρξε κοµµατική παρέµβαση, υπάρχει το
ανεξήγητο και µάλιστα προσθέτετε ότι ξεπέρασε και άλλους
επτά, για να βρεθεί σε εκείνη τη θέση, το χρωµατίζετε µε κάποιο
τρόπο.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Είναι αλήθεια, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν είπα εγώ αν είναι αλήθεια,
δεν µε καταλάβατε τι λέω. Περιµένω όµως µια εξήγηση. Εξήγηση! Τη δική σας εξήγηση. Πώς έγιναν όλα τόσο καλά και τέσσερις η ώρα το πρωί; Αυτήν την εξήγηση περιµένω. Εξήγηση, όχι
τα γεγονότα.
Και λέω: Το ίδιο περίµενα -µια εξήγηση- και από τη Δηµοκρατική Αριστερά και από το ΠΑΣΟΚ. Εξήγηση, όχι αν σας ήρθε
λίστα αποστράτων που δεν δεχθήκατε και, όπως ξέρει ένας προηγούµενος οµιλητής, αµυνθήκατε πολύ. Άλλο κλίµα περιγράφει
η προσπάθεια να εξηγηθεί αυτό.
Και κάτι τελευταίο. Θεωρώ ότι ήταν πρόβληµα µη κατανόησης
από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
το τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σχέση του µε τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων, µε τους στρατεύσιµους µε τα στελέχη των Σωµάτων
Ασφαλείας κ.λπ.. Είπε ότι δεν διαθέτουµε, γιατί δεν κυβερνήσαµε, γιατί δεν λειτουργήσαµε κοµµατικά, γιατί δεν, δεν, δεν. Δεν
έχουµε σχέσεις είτε κοµµατικού ελέγχου είτε κοµµατικής φιλίας
είτε κοµµατικής σχέσης. Μας συνδέει κάτι που στην Αριστερά το
θεωρούµε σοβαρό, η κοινή στόχευση. Ανακαλύπτουν και εκείνοι,
όπως και ο λαός µας ανακαλύπτει, ότι δεν µπορεί να υπάρχει
µνηµόνιο προτεραιότητας στους δανειστές και στους τοκογλύφους και υγεία και παιδεία, δεν µπορεί να υπάρχει και το αγαθό
της ασφάλειας, η πολιτική προστασία. Από αυτήν την άποψη,
είπα ότι µας συνδέει µια νέα σχέση. Στην αλλαγή που συµβαίνει
στην κοινωνία όλη, προτιµώ αυτήν την κίνηση και στάση αυτών
των ανθρώπων από ό,τι άλλες στάσεις που στο παρελθόν οι κοµ-
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µατικές φιλίες και ειδικές οργανώσεις µέσα στα Σώµατα σήµαινε
να στοιχηθούν έτσι, που να αποτρέψουν αυτό που έρχεται. Όχι,
είναι ανοικτοί σε µια αλλαγή και αυτό το θεωρώ θετικό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο κ. Κουίκ.
ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Νοµίζω ότι τόσο ο
Πρόεδρος του Κινήµατος ο κ. Πάνος Καµµένος όσο και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Κώστας Μαρκόπουλος έδωσαν,
όπως και εγώ, τις πλέον επαρκείς εξηγήσεις σε εκείνους οι
οποίοι ξαφνικά ανησύχησαν, γιατί οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σήµερα δήλωσαν µε την πρωτολογία µου ότι δεν θα στηρίξουν το
σχετικό ζήτηµα, δηλαδή την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Μεγάλη ανησυχία, κύριε Πρόεδρε, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν
ανησυχώ, από τη στιγµή που έτσι κι αλλιώς ένα αριστερό κόµµα
ταυτίζεται και στηρίζει τα δυο νεοφιλελεύθερα, τα οποία βρίσκονται στην συγκυβέρνηση του κ. Σαµαρά. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, άκουσα τον κύριο Υπουργό να µιλά για µερικές αλλαγές στο ΚΥΣΕΑ, λέγοντας ότι πλέον θα µετέχει και διά ψήφου
ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Η σηµαντικότερη αλλαγή θα ήταν να βγουν
οι πολιτικοί µέσα από το σπίτι των στρατιωτικών και να προσδιορίζουν µόνοι τους ποιον θέλουν ως αρχηγό και όχι να το καθορίζουν οι πολιτικοί, γιατί ξέρουµε πολύ καλά ότι όσο και να
κόπτονται και αν ράπτονται όλοι περί του ακοµµάτιστου, όλοι βάζουν την κοµµατίλα µέσα στο στρατό.
Εποµένως επιµένουµε στην πρότασή µας για το Εθνικό Συµβούλιο Άµυνας και Εξωτερικών και να εκλέγεται ο Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ κατευθείαν από το στράτευµα.
Γίνεται πολλή συζήτηση για το θέµα της περικοπής των δαπανών υπό την εποπτεία της τρόικας, η οποία κατά τον Υπουργό
δεν έχει κωδικούς. Θα πρέπει όµως να υπενθυµίσω ότι κωδικούς
φέρανε στη συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονοµικών. Και
εγώ ρωτώ: Υπήρχε περίπτωση ποτέ κάποιοι τρίτοι να διαβούν
έστω και το κατώφλι του όποιου Υπουργείου στη Γαλλία, στην
Ισπανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Ταγκανίκα, για να κουβεντιάσουν περικοπές αµυντικών δαπανών; Υπήρχε ποτέ περίπτωση να δεχθεί κράτος ευνοµούµενο να έρθει κάποιος τρίτος
και να του πει «κόψε δαπάνες»; Και να κόψετε δαπάνες από τι
πράγµα, κύριε Υπουργέ; Από τα αµυντικά συστήµατα που διά
στόµατος Γιούνκερ, σε συνέντευξη στο «DER SPIEGEL», ελέχθη
ότι τάιζαν την Ελλάδα µε εξαγωγές και κυρίως αµυντικών συστηµάτων, Γαλλία, Γερµανία και µας έφεραν εδώ που µας έφεραν
στα χρέη; Και θα έρθουν τώρα να µας πούνε, αφού τα έχουν αρπάξει και τα ξαναρπάζουν µε τους τοκογλυφικούς τόκους,
«κόφτε δαπάνες» και αποδέχεται η Ελλάδα στο γεωστρατηγικό
σηµείο που βρίσκεται, να κουβεντιάζει µε τοκογλύφους; Ξέρετε
εσείς αν αυτοί πράγµατι εξυπηρετούν απλά, τα συµφέροντα του
βαθέος τοκογλυφικού συστήµατος και ότι δεν µπορούν να παίζουν και τα παιχνίδια εκείνων οι οποίοι θέλουν να εξασθενήσουν
την Ελλάδα στην περιοχή που βρίσκεται; Εγώ δεν θα πω ότι µπορεί να παίζουν το ρόλο των Τούρκων. Σας λέω όµως: Είστε απόλυτα βέβαιος ότι δεν θέλουν να µας εξασθενήσουν µε τις
περικοπές; Ήδη µας έχουν ισοπεδώσει ως οικογένεια.
Για τη ΜΟΜΑ απαντήσατε, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Απήντησα….
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Συγγνώµη, αλλά
απουσίασα κάποια στιγµή. Τώρα που έχω το δικαίωµα της καταγραφής, να το επαναλάβω.
Βλέπετε τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε; Δεν µπορεί να συνεδριάζουν και επιτροπές και Ολοµέλεια µαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει αυτό
το πράγµα να αλλάξει.
Και ένα τελευταίο το οποίο θα βάλω µέσα είναι, ότι για δεύτερη φορά, µέσα σε δεκατέσσερις-δεκαπέντε µήνες, άκουσα την
επίκληση των ηµερών του ’65 από το σεβαστό κατ’ εµέ, τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Κακλαµάνη. Δεν κατάλαβα τι
θέλει ακριβώς να πει. Πάντως να µην ανησυχεί ο κόσµος, γιατί
µέρες του ’65 δεν θυµίζουν οι σηµερινές. Θυµίζουν µέρες απλά
κατοχικές. Και αυτό το επιχείρηµα βγήκε από την πλευρά του
ΠΑΣΟΚ. Να σας υπενθυµίσω τι έβγαινε κατά κόρον στο Περιστύ-
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λιο εκείνον τον Ιούνιο, στις 15 αν δεν κάνω λάθος, που δεν είχαµε
κυβέρνηση και έξι ώρες, µε την παραίτηση του κυρίου Παπανδρέου, έβγαιναν λαµπαδηδρόµοι του ΠΑΣΟΚ στο Περιστύλιο και
έλεγαν για µέρες του ’63 και του ’65. Αυτό που θύµισε σήµερα.
Αυτό να το αφήσουµε κατά µέρος.
Με την ευκαιρία που µιλάµε γι’ αυτές τις µέρες του ’65 που
µας ανάγουν και σε άλλες εποχές, είστε βέβαιοι ότι θα πρέπει να
ξεπουλήσετε νησιά; Εγώ δεν ανήκω στο χώρο αυτό. Κανείς από
την οικογένειά µου δεν πήγε εξορία αλλά πρέπει να σας πω ότι
σέβοµαι απόλυτα την ελληνική ιστορία. Όπως σέβοµαι τους τόπους εξορίας, σέβοµαι και το Τατόι, οτιδήποτε υπήρξε νόµιµη
ιστορία στη χώρα µου. Θα τα πουλήσετε και αυτά και τη Μακρόνησο και τη Γυάρο; Ευτυχώς έχετε συνεταίρους εδώ της Αριστεράς να σας το υποστηρίξουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η κ. Μαρία
Γιαννακάκη της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Αναφορικά µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο απ’ αυτά που
είπα στην τοποθέτησή µου. Δεν µπορώ όµως να απέχω του πειρασµού να σηµειώσω ότι πρέπει να είµαστε πολύ προσεχτικοί,
όταν αναφερόµαστε σε ευαίσθητα θέµατα και όταν ειδικά αυτές
οι αναφορές γίνονται από το στόµα Αρχηγού κόµµατος και µάλιστα για δεύτερη φορά.
Η ίδια ακριβώς αναφορά είχε γίνει και κατά τη διάρκεια της
συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων.
Θυµίζω λοιπόν στο Σώµα –κι έχω εδώ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων που θα καταθέσω
στα Πρακτικά- ότι µε την από 27 Μαρτίου 2008 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καταδικάστηκε
οµόφωνα η Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 11
-είναι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαικαι του άρθρου 6 παράγραφος 1 –είναι το δικαίωµα σε δίκαιη
δίκη µέσα σε εύλογο χρόνο- στην υπόθεση «Τουρκική Ένωση
Ξάνθης και άλλοι εναντίον Ελλάδας», αναφορικά µε την απόφαση
αναστολής της λειτουργίας της οργάνωσης.
Στο σκεπτικό της υπόθεσης διαβάζουµε: «Το δικαστήριο δεν
δέχθηκε τα επιχειρήµατα του εναγόµενου ότι η εν θέµατι οργάνωση εµπλέκεται σε δραστηριότητες πέραν αυτών που καταγράφονται στο καταστατικό της. Επιπλέον δεν υπάρχει καµµία
απόδειξη ότι ο πρόεδρος ή τα µέλη της ένωσης ενθάρρυναν τη
χρήση βίας, τη στάση ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ρήξης µε τις
δηµοκρατικές αρχές. Το δικαστήριο τέλος σηµειώνει ότι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι περιλαµβάνει το δικαίωµα οποιουδήποτε να εκφράζει, φυσικά µέσα σ’ ένα νοµοταγές πλαίσιο», όπως
σηµειώνει, «τα πιστεύω του για την εθνοτική του ταυτότητα».
Απ’ όσα ανέφερα, γίνεται φυσικά σαφές ότι το δικαίωµα στον
αυτοπροσδιορισµό δεν έχει σε τίποτα να κάνει µε την απόσχιση.
Η εν θέµατι απόφαση απαιτούσε ικανοποίηση ειδικών και γενικών
µέτρων όπου στα ειδικά περιλαµβάνονταν, πέρα από την καταβολή 8.000 ευρώ, η άµεση και απρόσκοπτη λειτουργία της ένωσης.
Ο µόνος λόγος που δικαιολογεί τη σηµερινή, δεύτερη όπως
προανέφερα, αναφορά στο θέµα, είναι η άγνοια, γιατί δεν µπορώ
να πιστέψω ότι ένα τόσο σηµαντικό θέµα, το οποίο έχει γίνει και
αντικείµενο καταδίκης της χώρας µας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
κλείσιµο µατιού σε ανέξοδη εθνικιστική ρητορική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο κ. Παπαδηµούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα µε προσοχή το επιχείρηµά σας ότι οι
κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις διολίσθησαν λόγω εκλογών. Λυπάµαι, αλλά δεν υπήρξατε πειστικός.
Το Μάρτιο όλες οι εφηµερίδες έγραψαν ότι οι κρίσεις µετατέθηκαν µε τη φόρµουλα της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου,
µετά από απαίτηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία επιβλήθηκε
και την αποδέχθηκε και το ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να αποφασιστούν οι κρίσεις µετά τις εκλογές, όταν η Νέα Δηµοκρατία βάσιµα λογάριαζε ότι θα ήταν το µεγάλο αφεντικό στην επόµενη
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συγκυβέρνηση, σε σχέση µε το καταρρέον ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπήρξατε επίσης πειστικός στο επιχείρηµά σας ότι δεν
υπήρξαν λίστες και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε «λίστα
Καράµπελα». Εγώ τα διάβασα αυτά και σε φιλοκυβερνητικά
Μέσα Ενηµέρωσης, που δυσκολεύεται να πιστέψει κι ο πιο φανατικός Νεοδηµοκράτης ότι υπηρετούν σκοπιµότητες του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Και εν πάση περιπτώσει, πώς
δικαιολογούνται οι µεταµεσονύκτιες συσκέψεις, οι εκρήξεις;
Λυπάµαι, κύριε Υπουργέ, γιατί είπατε ότι δεν θέλετε να σχολιάσετε τη στάση του πρώην Αρχηγού ΓΕΣ κ. Ζιαζιά και στη συνέχεια, µε δύο τρόπους τον επλήξατε: τη µία, θυµίζοντας ότι
έγινε µε υπέρβαση ιεραρχίας Αρχηγός ΓΕΣ και τη δεύτερη, γι’
αυτά που του χρεώθηκαν ως αντίδραση. Λυπάµαι, αλλά η ερµηνεία που δίνω, είναι ότι, ως Υπουργός, κτυπάτε «κάτω από τη
ζώνη» έναν πρώην Αρχηγό ΓΕΣ, που ξέρετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα που έχετε εσείς, να κάνει πολιτικά σχόλια.
Η συζήτηση που υποσχεθήκατε να γίνει άνετα στην Επιτροπή
Εξωτερικών και Άµυνας, πρέπει να γίνει χωριστά από τη συζήτηση για τα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής -και νοµίζω ότι είναι
σωστή η στάση του προέδρου της επιτροπής- για να µπορέσουµε να συζητήσουµε σε βάθος.
Από εκεί και πέρα, είναι πολύ αρνητική η κατάχρηση της προσφυγής σε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, που έχει γίνει
«λάστιχο». Ανοίγει επικίνδυνους δρόµους το να επικαλείται κανείς τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, για να νοµοθετεί µε τη
µέθοδο των πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου και µάλιστα µε
διαδοχικές αναβολές.
Και σε ένα προβληµατικό νόµο τον 3883/2012, που έχει πολλά
προβλήµατα, επιλέξατε να ξηλώσετε, να ακυρώσετε στην πράξη
ένα θετικό άρθρο, το άρθρο 20, το οποίο έκανε κάποια βήµατα
διαφάνειας, δηµοκρατίας, αξιοκρατίας και οικογενειακού προγραµµατισµού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Λυπάµαι, αλλά η δική µας ερµηνεία είναι, ότι αυτό που σας ενδιέφερε, είναι να κερδίσετε χρόνο, για να οργανώσετε και να
εκτελέσετε πιο απρόσκοπτα τις κοµµατικές επιλογές της Νέας
Δηµοκρατίας. Σε ό,τι µας αφορά, αρνούµαστε τις απόψεις ότι
είναι άβατο για την Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ η ενασχόληση µε τα
θέµατα αυτά.
Εµείς θέλουµε Ένοπλες Δυνάµεις που να στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, που να σέβονται τους δηµοκρατικούς κανόνες, όπως προβλέπει το Σύνταγµα, που να είναι
αξιοπρεπείς οι συνθήκες µε τις οποίες εργάζονται και αµείβονται
και οι οποίες να συγκροτούνται, να αξιολογούνται, να επιλέγονται
µε αξιοκρατία και µε κριτήριο την επαγγελµατική ικανότητα.
Και φυσικά από αυτήν τη σκοπιά, είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στον κοµµατισµό και στο να θέλουν να κάνουν κουµάντο
διάφοροι, επειδή ανήκουν σε κλαδικές. Το γεγονός ότι αυτήν τη
φορά δεν πέρασε στην κλαδική των αποστράτων, δεν σηµαίνει
ότι θα κάνουµε τα στραβά µάτια στο ότι πέρασε σε άλλες κλαδικές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω για ένα λεπτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Μισό λεπτό.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όχι, ας ακούσουµε και τον κ. Μαριά και να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ωραία.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έθεσα τα θέµατα,
το πώς επηρεάζει το µνηµόνιο τη δηµοκρατία και το πώς πλέον
γίνεται µία καταχρηστική αξιοποίηση του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος για τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σταµατήσει και ελπίζω να
σταµατήσει.
Ταυτόχρονα το µνηµόνιο βλάπτει σοβαρά επίσης τη δηµοκρατία, διότι θα θυµόσαστε όλοι ότι ο κ. Μπαρόζο στις 11-6-2010,
είχε απειλήσει και είχε πει «ή µνηµόνιο ή τανκς» και ότι αν δεν
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περνούσαν τα µνηµόνια στην Ελλάδα, θα οδηγούµαστε εκεί
πέρα. Αυτή ήταν η θέση την οποία είχε και µε διάφορους τρόπους την επαναλαµβάνει.
Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις, τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων είναι αφοσιωµένα στο Σύνταγµα και στους
νόµους και φυσικά το εννοούν, όταν λένε ότι είναι αφοσιωµένα
στο Σύνταγµα και τους νόµους. Και αυτό είναι ξεκάθαρο προς
όλες τις κατευθύνσεις.
Από εκεί και πέρα, ως κίνηµα Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είµαστε
αυτοί που συµµετείχαµε σε διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις,
στους µεγάλους αντιµνηµονιακούς αγώνες. Και είναι προφανές
ότι όλοι εµείς που συµµετείχαµε -και συµµετέχουµε- θεωρούµε
ότι ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάµεων είναι πολύ συγκεκριµένος,
είναι πολύ καθορισµένος και αφορά τη διασφάλιση της εξωτερικής άµυνας της χώρας.
Δεν διανοούµαστε και δεν δεχόµαστε ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις
µπορούν να ασχοληθούν µε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας. Και
αυτό είναι ξεκαθαρισµένο, για να µην υπάρχει καµµία παρερµηνεία για οποιοδήποτε ζήτηµα. Οι ένστολοι στα Σώµατα Ασφαλείας βγήκαν στους δρόµους. Ήµασταν στις διαδηλώσεις τους
και χθες συµπαρασταθήκαµε σε αυτές τις διαδηλώσεις και τις
διαµαρτυρίες που κάνουν, διότι καταρρακώνεται το κύρος των
Ενόπλων Δυνάµεων, διότι αυτήν τη στιγµή η τρόικα επιµένει και
θέλει να χτυπήσει τις Ένοπλες Δυνάµεις, όπως και όλο τον ελληνικό λαό, για να µπορέσει από εκεί και πέρα να περάσει τα σχέδια τα οποία έχει. Και είναι βέβαιο ότι όπως εµείς, έτσι και τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων ξέρετε τι δεν ανέχονται; Δεν
ανέχονται την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν ανέχονται την τρόικα και δεν ανέχονται τα µνηµόνια.
Θα ήθελα και να δείτε δύο θέµατα. Πρώτ’ απ’ όλα, µε νόµο που
πέρασε το ΠΑΣΟΚ –και δεν ξέρω αν το ψηφίσατε και εσείς ως
Νέα Δηµοκρατία- καθιερώθηκε η Ενιαία Αρχή Πληρωµών. Για να
πάρεις χρήµατα από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών όλοι υπέβαλλαν
αναλυτικές καταστάσεις. Αυτήν τη στιγµή, στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών υπάρχουν αναλυτικά τα ονόµατα όλων όσοι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και βεβαίως όλων όσοι υπηρετούσαν τότε στις
Ένοπλες Δυνάµεις, τι βαθµό είχαν και πού υπηρετούν.
Αυτά τα στοιχεία που έχει η Ενιαία Αρχή Πληρωµών, όσον
αφορά τις Ένοπλες Δυνάµεις, αλλά πιστεύω και τους υπόλοιπους, εσείς διασφαλίζετε ότι έχετε το απόρρητο και ότι δεν
έχουν γίνει γνωστά από το 2010 µέσω της τρόικας και σε άλλους
κύκλους; Διότι αυτό είναι το βασικό.
Ξέρετε επίσης, κύριε Υπουργέ -και θέλω να ρωτήσω αν θα συνεχίσετε να το εφαρµόζετε- ότι στο Παράρτηµα Ι του µνηµονίου
κάθε µήνα, υποχρεώνεται η Κυβέρνηση και στέλνει µηνιαία στοιχεία για τη µισθοδοσία του δηµοσίου. Στέλνετε τα ίδια στοιχεία
και εσείς, ως Υπουργείο Άµυνας, στο Υπουργείο Οικονοµικών και
µένουν αυτά εκεί; Διότι δεν µένουν. Λέει ότι όλα αυτά, µε βάση
το Παράρτηµα Ι του µνηµονίου, διαβιβάζονται στην τρόικα. Τι;
Μηνιαία στοιχεία για τη µισθοδοσία του δηµοσίου, αριθµός υπαλλήλων, µέσος µισθός κ.α..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά είναι πολύ χρήσιµα στοιχεία όσον αφορά τις Ένοπλες
Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας, που µπορούν να αξιοποιηθούν από τρίτους, να ξέρουν το µέσο µισθό, να ξέρουν τα στελέχη, να ξέρουν σε ποιο επίπεδο υπηρετούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να το δείτε αυτό, εάν αυτήν τη στιγµή και επί δικής σας
υπουργίας συµβαίνει και να πάρετε µέτρα να το διασφαλίσετε.
Το έχουµε καταγγείλει εδώ και δύο χρόνια. Και την εποχή που
ήσασταν και αντιπολίτευση αυτά τα ζητήµατα είχαν τεθεί.
Θέλω λοιπόν, σας παρακαλώ, να τα δείτε, γιατί είναι σοβαρότατα τα ζητήµατα, σε συνδυασµό µε αυτό που έθεσε ο κ. Κουίκ,
ότι η τρόικα στο Υπουργείο Οικονοµικών ήξερε συγκεκριµένους
κωδικούς του Υπουργείου Άµυνας από όπου θα έκοβε. Διασφαλίστε ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας στην Ενιαία Αρχή
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Πληρωµών δεν έχουν πάει στην τρόικα και από την τρόικα δεν
έχουν πάει αλλού. Προσέξτε το αυτό. Είναι σηµαντικό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Έχουµε ολοκληρώσει.
Θέλετε το λόγο, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Λίγες λέξεις, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για µία ακόµη φορά, ότι οι Ένοπλες Δυνάµεις της Ελλάδος είναι προσηλωµένες στο καθήκον τους και παίρνουν
εντολή από τον ελληνικό λαό και από τους εκλεγµένους, µε βάση
το σύστηµα της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Δηλαδή παίρνουν εντολές µόνο από την ελληνική δηµοκρατική πολιτεία, από κανέναν
άλλον. Αυτό είναι το πρώτο.
Το δεύτερο είναι, ότι έχουµε φροντίσει, όντως, να δηµιουργήσουµε τα στεγανά που χρειάζονται -το εξήγησα και πριν στην οµιλία µου- διότι το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας είναι Υπουργείο
εθνικής ασφάλειας και ως εκ τούτου, υπάρχουν θέµατα, τα οποία
δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν σε χέρια ανθρώπων που δεν
είναι πολίτες του ελληνικού κράτους.
Θέλω επίσης να πω κάτι και δεν θέλω να παρεξηγηθεί, αλλά
ακούω από µία πλευρά, µία θεωρία συνωµοσίας, µεταµεσονύκτια, µεσονύκτια κ.λπ.. Δυστυχώς αυτήν την περίοδο, τους δυόµισι αυτούς µήνες, η δουλειά είναι πάρα πολύ µεγάλη στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και πολλές φορές η δουλειά παρατείνεται µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χθες φύγαµε στις 3 το
πρωί.
Δεν σηµαίνει, κύριε Παπαδηµούλη, ότι τα κακά πράγµατα γίνονται µόνο τη νύχτα ή τα καλά πράγµατα µόνο την ηµέρα. Αυτές
λοιπόν είναι θεωρίες συνωµοσίας, οι οποίες νοµίζω ότι περισσότερο µας κάνουν να χαµογελάµε λίγο, για να διανθίζουµε και την
καθηµερινότητα, που δεν είναι εύκολη, παρά νοµίζω να τις συζητούµε σοβαρά.
Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις, θα ήθελα να το διευκρινίσω για µία
ακόµη φορά: Όλα έγιναν σύµφωνα µε τη συνταγµατική τάξη και
νοµίζω ότι θα έπρεπε κανείς να αξιολογεί ως πολύ θετικό το γεγονός ότι οι κρίσεις µεταφέρθηκαν χρονικά, γιατί σε καµµία περίπτωση δεν έπρεπε να συµπέσουν µε την προεκλογική περίοδο.
Αυτό είναι το πολιτικά και κοινοβουλευτικά αυτονόητο. Δεν είναι
δυνατόν γι’ αυτό λοιπόν να κατηγορείται η Κυβέρνηση.
Σε κάθε περίπτωση, έχουµε πολλά ακόµη να πούµε για τις
Ένοπλες Δυνάµεις και η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας είναι να
τα συζητήσουµε όλα. Θέλω όµως να παρακαλέσω να είµαστε
λίγο προσεκτικοί στον εναγκαλισµό διαφόρων κινητοποιήσεων
που προκύπτουν τον τελευταίο καιρό, διότι οι Ένοπλες Δυνάµεις
πρέπει να διατηρήσουν την ενότητά τους, πρέπει να διατηρήσουν τη λειτουργία τους µε βάση τις δοµές και την πειθαρχία
τους. Αυτά πρέπει να τα έχουµε πάντοτε υπ’ όψιν, γιατί είναι προϋποθέσεις εκ των ων ουκ άνευ, µαζί µε άλλες προϋποθέσεις, αν
θέλουµε οι Ένοπλες Δυνάµεις να εξασφαλίζουν στη χώρα µας
-που το κάνουν αποτελεσµατικά- µεγάλη αποτρεπτική ικανότητα.
Όταν εξασφαλίζουµε µεγάλη αποτρεπτική ικανότητα, εξασφαλίζουµε και την ειρήνη, µέσα στο πλαίσιο της οποίας ο ελληνικός
λαός µπορεί να κάνει αυτήν τη µεγάλη εθνική προσπάθεια, για
να ξεφύγει από τις συµπληγάδες, να µπορέσει να σταθεί στα
πόδια του και να ξαναδεί το µέλλον µε αισιοδοξία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια
που καταβάλλεται είναι η τελευταία τύχη για τη χώρα. Αντιλαµβάνοµαι και τις επιφυλάξεις σας και τις ενστάσεις σας. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία. Αλίµονο αν ερχόµαστε εδώ να οµονοήσουµε,
να ταυτιστούµε και να βγούµε εν οµοφωνία να υποστηρίξουµε
όλοι -και οι τριακόσιοι- τις επιλογές της Κυβέρνησης. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία. Και την κριτική χρειαζόµαστε και τις υποδείξεις και τις ενστάσεις και οτιδήποτε άλλο.
Θα παρακαλέσω όµως θερµά, ιδιαίτερα σε τέτοια θέµατα να
αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να αντιµετωπίσουµε αυτούς τους θεσµούς µε την υπευθυνότητα και το σεβασµό που

1011

τους αξίζει. Θέλω και πάλι να καλέσω όλες τις πτέρυγες να δουλέψουµε µαζί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών
κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας «Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των
ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις,
την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί
της αρχής.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το πρώτο άρθρο ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς έγινε δεκτό το
πρώτο άρθρο ως έχει κατά πλειοψηφία. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας έχει δηλώσει «ΠΑΡΩΝ».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό ως έχει το δεύτερο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Συνεπώς το δεύτερο
άρθρο έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο,
όπως προστέθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΪΚ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό, όπως προστέθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του
χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012
στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό
Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του
χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012
στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό
Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική
Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και
λοιπές διατάξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από 1 Μαρτίου 2012, η από 13
Ιουλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά του
χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012
στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό
Σώµα Ελληνική Ακτοφυλακή» που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµ.
147 Φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και
έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα Ελληνική Ακτοφυλακή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη µεταφορά, λόγω ειδικών οικονοµικών συνθηκών, για εύλογο χρονικό διάστηµα του χρόνου διενέργειας
των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάµεις, την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα Ελληνική Ακτοφυλακή,
κρίσεων που διενεργούνται τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε
έτους για τις Ένοπλες Δυνάµεις και το Λιµενικό Σώµα Ελληνική
Ακτοφυλακή και το µήνα Μάρτιο κάθε έτους για την Ελληνική
Αστυνοµία.
3. Ότι λόγω της διενέργειας δύο κοινοβουλευτικών εκλογών
Μαΐου και Ιουνίου 2012 δεν κατέστη δυνατή η υποβολή στη
Βουλή για κύρωση της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις, την
Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α’ 56).
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Τακτικές κρίσεις στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων έτους 2012
1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωµατικών,
ανθυπασπιστών και υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων θα
διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
2. Οι ηµεροµηνίες και προθεσµίες, οι οποίες αναφέρονται
στους νόµους 2439/1996 (Α’ 219) και 3883/2010 (Α’ 167), καθώς
και στο ν.δ. 445/1974 (Α’ 160), όπως ισχύουν, και έχουν σχέση
µε τη διαδικασία σύγκλησης των αρµοδίων συµβουλίων κρίσεων
και προαγωγών και την κύρωση των οικείων πινάκων, µετατίθενται αναλόγως, για τη διενέργεια των κρίσεων της προηγούµενης
παραγράφου.
3. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11
του ν. 2439/1996 και 32 παρ. 1 περίπτ. β του ν. 3883/2010 και
µόνο όσον αφορά τις επόµενες ετήσιες τακτικές κρίσεις
2013 2014, όσοι προαχθούν το τρέχον έτος στους βαθµούς του
Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγµατάρχη και αντιστοίχων
των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων θεωρείται ότι έχουν
συµπληρώσει ένα (1) έτος στους βαθµούς αυτούς.
4. Οι αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων, οι οποίοι κατά το
άρθρο 91 του ν. 3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόµου
αυτού και θα προαχθούν το τρέχον έτος, θεωρείται ότι συµπληρώνουν τους προβλεπόµενους στο άρθρο 27 του ν. 3883/2010
σταθερούς χρόνους παραµονής στο βαθµό αυτό κατά (3) τρεις
µήνες νωρίτερα. Τούτο ισχύει µόνο για την επόµενη τακτική ετήσια κρίση τους.

Άρθρο 2
Τακτικές κρίσεις αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας και Λιµενικού Σώµατος
Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012
1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
έτους 2012 θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου τρέχοντος
έτους. Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωµατικών.
2. Η προαγωγή των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, που θα
προαχθούν στον επόµενο βαθµό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει στις 20.3.2012, εφόσον οι αξιωµατικοί
αυτοί είχαν συµπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα, άλλως στην εποµένη της ηµεροµηνίας συµπλήρωσής
τους. Η ρύθµιση αυτή δεν έχει εφαρµογή για τους αξιωµατικούς,
που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997
(Α’ 29), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ.
101/2011 (Α’ 235). Από την ίδια ηµεροµηνία οι προαγόµενοι αξιωµατικοί θεωρείται ότι αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή
προσόντα του βαθµού στον οποίο θα προαχθούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση µισθολογικής προαγωγής.
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται για όσους αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεση
των πινάκων και των αποφάσεων των συµβουλίων, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997 για τους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας και των άρθρων 33, 34, και 35
του ν. 3079/ 2002 (Α’ 311) για τους αξιωµατικούς του Λιµενικού
Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Οι ετήσιες τακτικές µεταθέσεις των Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται για το έτος 2012 µέσα σε ένα µήνα από
τη λήξη των τακτικών κρίσεων και εκτελούνται έως το τέλος Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε
Σώµα διατάξεις. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα διενεργούνται και οι
τοποθετήσεις των Υπαστυνόµων Β’, που εξέρχονται από τη
Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για το χρονικό
διάστηµα που τυχόν µεσολαβεί από την έξοδό τους τοποθετούνται προσωρινά σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής. Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, καθορίζεται η ηµεροµηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τακτικές µεταθέσεις και τοποθετήσεις του
προσωπικού, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 3
Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι υπέβαλαν
αίτηση στην υπηρεσία τους εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευσή της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των
ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάµεις,
την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α’ 56) και συµπληρώνουν 35ετία από τις 20.3.2012 έως
την ηµεροµηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων, παραµένουν
στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον το επιθυµούν, έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αυτών. Όσοι αξιωµατικοί παραµείνουν κρίνονται προς προαγωγή εφόσον έχουν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Όσοι
προαχθούν έως το βαθµό του Αστυνοµικού Διευθυντή κρίνονται
περαιτέρω σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά
το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από την
παύση ισχύος της από 14.3.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (7.7.2012).
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Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜHΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜOΠΟΥΛΟΣ, ΙΩAΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝAΡΑΣ,
ΠAΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤOΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠIΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝIΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤAΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝTIΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤOΠΟΥΛΟΣ, ΕΥAΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡAΤΟΣ, ΑΝΔΡEΑΣ
ΛΥΚΟΥΡEΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝAΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤAΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».
Άρθρο δεύτερο
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οποίοι θα κριθούν κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012,
ανατρέχουν ηµερολογιακά τέσσερις µήνες πριν την ηµεροµηνία
της Αποφάσεως του αντιστοίχου Συµβουλίου Κρίσεως και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό στον οποίο
προάγονται για όλες τις περιπτώσεις.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.”
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

Οι προαγωγές των Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωµατικών και Επαγγελµατιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάµεων, οι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

